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1.

Stanovení obecných omezujících podmínek provozu
energetických zdrojů v ES ČR

V rámci kapitoly budou analyzovány faktory s vlivem na provoz stávajících a budoucích
energetických zdrojů v ČR:


směrnice 2010/75/EU, o průmyslových emisích a důsledky její implementace do
legislativy ČR,



povolenky CO2,



nabídka paliv pro zdroje v ES ČR (+územně ekologické limity těžby),



legislativa týkající se přípravy a realizace nových zdrojů a procesu připojení zdroje do
elektrizační soustavy,



rozvoj OZE v ČR.

1.1 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2010/75/EU
1.1.1. Úvod k ustanovením směrnice o průmyslových emisích
V lednu 2011 vstoupila v platnost Směrnice Evropského parlamentu a Rady 75/2010/EU,
o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění). Hlavním cílem
směrnice je dosažení provozu v ní definovaných výroben (včetně „spalovacích zařízení“)
s využitím nejlepších dostupných technik.
Směrnice stanoví s platností od 1. 1. 2016 přísnější emisní limity (mezní hodnoty emisí) pro
spalovací zařízení s tepelným příkonem nad 50 MWt.


Transpozice směrnice do prostředí ČR by měla být provedena úpravou právních
předpisů, které v ČR upravují znečišťování ovzduší ze spalovacích zdrojů s tepelným
příkonem nad 50 MWt. Termín transpozice směrnice do legislativy ČR je do 7. 1. 2013.
Bližší informace o stavu transpozice jsou uvedeny v kapitole 1.1.4.

Z analýz, které společnost Euroenergy provedla pro Operátora trhu nebo provozovatele
přenosové soustavy je patrné, že většina zdrojů v ČR spalujících pevná paliva při současné
stavu technologie v současnosti neplní emisní limity požadované směrnicí o průmyslových
emisích. Naopak zdroje se spalovacími turbínami (spalující zemní plyn) by neměly být
směrnicí významně ovlivněny.
Pokud zdroj nesplňuje emisní limity podle směrnice o průmyslových emisích, pak by měl jeho
provozovatel přistoupit k některému z následujících opatření:


Provést do 31. 12. 2015 provozní nebo investiční opatření, které zajistí plnění
požadovaných emisních limitů



Od 1. 1. 2016 odstavit zdroj z provozu



Zařadit zdroj do některého z režimů, který umožní:
o

dočasné překračování stanovených emisních limitů, tj.:


přechodný národní plán (PNP) podle článku 32 směrnice,



provoz v režimu odchylky pro spalovací zdroje s omezenou životností podle
článku 33 směrnice,



režim pro centrální zdroje tepla podle článku 35 směrnice,
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o

režim pro zdroje umístěné v malé izolované soustavě podle článku 34
směrnice,

dlouhodobé překračování stanovených emisních limitů:


plnění minimálního stupně odsíření místo emisních limitů SO2 podle článku 31
směrnice,



provoz na úrovni 1 500 provozních hodin ročně podle části 1 přílohy V
směrnice.

1.1.2. Režimy úlevy podle směrnice o průmyslových emisích
Článek 32 Přechodný národní plán
V období od 1. ledna 2016 do 30. června 2020 mohou členské státy vypracovat a provádět
přechodný národní plán (PNP), který stanoví emisní strop uvádějící maximální celkové roční
množství emisí (SO2, NOx, TZL) za všechna zařízení zahrnutá do plánu.
Spalovací zařízení mohou být v tomto období osvobozena od dodržování zpřísněných
emisních limitů popsaných v přílohách směrnice s tím, že dodržují emisní limity uvedené
v integrovaném povolení k 31.12.2015.
Do PNP musí být zařazena všechna zařízení, jejichž spaliny jsou vyvedeny do společného
komína.
Metodika výpočtu emisních stropů je stanovena v Prováděcím rozhodnutí Komise
2012/115/EU ze dne 10. února 2012, kterým se stanoví pravidla týkající se přechodných
národních plánů uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU
o průmyslových emisích.
Stropy ročních emisí vycházejí z provozu zdrojů za posledních deset let do roku 2010. Podíly
jednotlivých zařízení se vypočítají následovně:
Podíl zařízení na stropu (tun/rok) =
průměrný průtok odpadního plynu (m3/rok)* mezní hodnota emisí (mg/m3) * 10-9
Výpočet emisního stropu zdroje může být členěn podle druhů paliv nebo druhů zařízení.
Mezní hodnoty emisí vstupující do výpočtu emisních stropů jednotlivých druhů paliv nebo
zařízení se ale vždy určují s ohledem na celkový tepelný příkon všech zařízení, jejichž
spaliny jsou vyvedeny do společného komína. To znamená, že několik menších zařízení,
jejichž spaliny jsou vyvedeny do společného komína, je považováno za jedno zařízení.
Emisní strop


pro rok 2016 se vypočítá na základě mezních hodnot emisí uvedených v dodatku C
Rozhodnutí 2012/115/EU,



pro rok 2019 se vypočítá na základě mezních hodnot emisí uvedených v dodatku D
Rozhodnutí 2012/115/EU. Mezní hodnoty emisí pro rok 2019 odpovídají emisním
limitům uvedeným v příloze V směrnice o průmyslových emisích.

Poměr emisních stropů roku 2016 a 2019 tedy bude roven poměru mezních hodnot emisí
roku 2016 a 2019 uvedených v dodatcích Rozhodnutí 2012/115/EU.
Emisní stropy pro roky 2017 a 2018 se stanoví lineárním poklesem stropů mezi roky 2016
a 2019.
Jako problematické se jeví skutečnost, že při stanovení mezních hodnot emisí pro rok 2016
byla pravděpodobně aplikována agregačních pravidla. Mezní hodnoty emisí pro rok 2016
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proto mohou být významně nižší než současné emisní limity menších spalovacích zařízení.
Zařízení s tepelným příkonem 100-300 MWt mají v současnosti stanoven emisní limit SO2 na
úrovni cca 1200-2000 mg/m3. V případě, že je ale ve zdroji instalováno více těchto zařízení,
jejichž spaliny jsou vyvedeny do společného komína, jsou tato všechna zařízení považována
za jedno spalovací zařízení. Zařízení s tepelným příkonem nad 500 MWt mají v Rozhodnutí
2012/115/EU stanovenu mezní hodnotu emisí SO2 pro rok 2016 na úrovni 400 mg/m3. Pro
případ zdroje, který má do společného komína vyvedeny spaliny několika menších zařízení
(jejichž celkový tepelný příkon převýší 500 MWt), může PNP znamenat pokles mezi
současným emisním stropem SO2 a emisním stropem SO2 roku 2016 až o cca 75 %.
PNP poskytuje provozovateli určité období pro rozložení nutných ekologizačních opatření
v čase. V případě, že nebude na zdroji provedena ekologizace, přinutí klesající emisní stropy
provozovatele zdroje k omezování výroby.
Po ukončení přechodného národního plánu by měl zdroj plnit emisní limity podle přílohy
V směrnice část 1 (např. viz Tabulka 2).
Návrh přechodného národního plánu bude předán Komisi k posouzení. Návrh by měl
obsahovat mimo jiné následující náležitosti:


Seznam všech spalovacích zařízení, která spadají do PNP



Vypočítaný podíl každého spalovacího zařízení na emisních stropech pro roky 2016
a 2019



Tabulku stanovující emisní stropy pro všechny znečišťující látky, na které se plán
vztahuje, pro roky 2016, 2017, 2018, 2019 a pro první pololetí roku 2020

Pokud Komise nevznese připomínky do 12 měsíců od obdržení, považuje se PNP za přijatý.
Komise v období provádění PNP sleduje pouze plnění emisních stropů za všechna zařízení
začleněná do PNP. Podle tohoto pravidla by tedy mělo být možné využití části emisních
stropů jednoho zařízení na zařízení jiném (to by platilo za předpokladu, že orgán životního
prostředí nepromítne emisní stropy z výpočtu PNP do integrovaných povolení jednotlivých
zařízení).
Do PNP nemohou být zařazeny některé zdroje (např. zdroje, na něž se vztahuje odchylka
pro spalovací zdroje s omezenou životností dle čl. 33; zdroje zařazené do režimu pro CZT
dle čl. 35; zdroje s celkovým jmenovitým tepelným příkonem přesahujícím 500 MWt, jež
spalují tuhá paliva a jimž bylo první povolení vydáno po 1. červenci 1987).
Lze předpokládat, že značná část provozovatelů zdrojů z časových, technických,
ekonomických a dalších důvodů projeví zájem o zařazení do PNP.
Současná novelizace zákona o ochraně ovzduší (kterou 29. 5. 2012 podepsal prezident ČR)
obsahuje ustanovení týkající se PNP.
MŽP vyzvalo v květnu 2012 jednotlivé výrobce k zařazení jejich výroben do PNP, a to
nejpozději do 12. července 2012.
Článek 33 Odchylka pro spalovací zdroje s omezenou životností
V období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2023 mohou být spalovací zařízení osvobozena
od dodržování zpřísněných emisních limitů a to v případě, že se provozovatel nejpozději
1. ledna 2014 zaváže k tomu, že v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2023 nebude
zařízení v provozu více než 17 500 provozních hodin (o počtu provozních hodin předává
každý rok záznam).
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Suma 17 500 provozních hodin nemusí být využita rovnoměrně (zdroj např. může být
provozován s využitím maximálního ročního časového fondu po dobu 2 let). Tento režim
poskytuje provozovateli určité období pro rozložení nutných ekologizačních opatření v čase
nebo období pro výstavbu nového zdroje.
Do režimu nemohou být zařazeny veškeré zdroje s povoleními po 7. lednu 2013 a dále
zdroje s povoleními po 1. červenci 1987 spalující tuhá paliva s celkovým jmenovitým
tepelným příkonem přesahujícím 500 MW.
Článek 35 Centrální zdroje tepla
V období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2022 mohou být spalovací zařízení osvobozena
od dodržování zpřísněných emisních limitů v případě, že splňují všechny následující
podmínky:


Celkový jmenovitý tepelný příkon spalovacího zařízení nepřesahuje 200 MWt



První povolení pro zařízení bylo vydáno před 27. listopadem 2002



Nejméně 50 % užitného tepla vyrobeného daným zařízením, vyjádřeno jako klouzavý
průměr za období pěti let, je dodáváno v podobě páry či horké vody do veřejné sítě
dálkového vytápění

Jedná se o režim, který mohou využít menší teplárenské zdroje. Při zařazení do tohoto
režimu je rozhodující tepelný příkon zařízení (200 MWt je třeba vnímat s ohledem na
agregační pravidla popsaná v článku 29 směrnice). Jako problematické se jeví termíny
„užitné teplo vyrobené zařízením“ a „veřejná síť dálkového vytápění“, které nejsou součástí
definic směrnice. Užitné teplo vyrobené zařízením lze v souladu s definicí „spalovacího
zařízení“ chápat jako teplo na výstupu kotle. Odkaz na definice užitného tepla podle
Směrnice EP a Rady 2004/8/ES není uveden. V rámci pojmu „veřejná síť dálkového
vytápění“ není definováno, zda se jedná pouze o teplo pro účely vytápění budov nebo
i o teplo pro technologické účely. Pokud by bylo zohledněno i teplo pro technologii, umožnilo
by to využití tohoto režimu většímu počtu teplárenských zdrojů.
Článek 34 Malé izolované soustavy
Spalovací zařízení, která byla k 6. lednu 2011 součástí malé izolované soustavy (MIS),
mohou být osvobozena od dodržování zpřísněných emisních limitů, a to v období do
31. prosince 2019 podle článku 34 směrnice a v období 1. ledna 2020 do 31. prosince 2023
podle článku 33 směrnice.
Článek 31 - Stupeň odsíření
Článek umožňuje spalovacím zařízením, která nemohou především kvůli obsahu síry
v palivu dosáhnout požadovaných hmotnostních koncentrací emisí SO2, plnit minimální
stupeň odsíření místo emisního limitu SO2.
Vhodnost využití minimálních stupňů odsíření místo emisích limitů SO2 záleží na kvalitě
paliva spalovaného v jednotlivých zdrojích (zejména na obsahu síry v palivu).
Režim 1500 provozních hodin/rok podle části 1 přílohy V
Pro vybraná spalovací zařízení využívající pevná nebo kapalná paliva, která nejsou
v provozu více než 1 500 provozních hodin za rok (jako klouzavý průměr za dobu pěti let),
jsou ve směrnici stanoveny mírnější emisní limity.
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Jedná se o režim, který mohou využít špičkové teplárenské a elektrárenské zdroje (zdroje,
které jsou a budou provozovány pro krytí špiček spotřeby energie) nebo jejich části.
Všechny výše popsané režimy v čase souhrnně zobrazuje Obrázek 1.
1.1.3. Agregační pravidla
Směrnice o průmyslových emisích stanoví, že jsou-li (anebo by mohli být) odpadní plyny ze
dvou nebo více samostatných spalovacích zařízení odváděny společným komínem,
považuje se propojení utvořené v těchto zařízeních za jediné spalovací zařízení a jejich
kapacity se pro účely výpočtu celkového jmenovitého tepelného příkonu sčítají. To znamená,
že při stanovení emisních limitů se vychází z tepelného příkonu zařízení vztaženého na
komín.
V prováděcím rozhodnutí Komise ze dne 10. února 2012, kterým se stanoví pravidla týkající
se přechodných národních plánů uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady
2010/75/EU o průmyslových emisích je v článku 1 uvedeno následující ustanovení:


V souladu s podrobnými ustanoveními uvedenými v oddíle 1 přílohy tohoto
rozhodnutí zahrne přechodný národní plán pouze celá spalovací zařízení, na která se
vztahuje kapitola III směrnice 2010/75/EU, při zohlednění ustanovení čl. 32 odst. 1
a agregačních pravidel uvedených v článku 29 směrnice 2010/75/EU.

Přechodný národní plán se proto bude vztahovat na všechna zařízení, jejichž spaliny jsou
odváděny společným komínem.
Agregační pravidla byla pravděpodobně aplikována i při stanovení mezních hodnot emisí
použitých při výpočtu emisních stropů PNP pro rok 2016. Tato skutečnost negativně
ovlivňuje (snižuje) emisní stropy zdrojů s více spalovacími zařízeními, jejichž spaliny jsou
vyvedeny do společného komína.
Dle komunikace se zástupci Evropské Komise - Generálního ředitelství pro Životní prostředí
(DG Environment) se obdobný princip bude vztahovat na veškeré stanovené režimy. Tato
skutečnost tak negativně ovlivní i provoz zdrojů v režimu odchylky pro spalovací zdroje
s omezenou životností (17 500 provozních hodin se bude vztahovat na provozní hodiny
„komínu“ nikoliv provozní hodiny spalovacích zařízení).
Závěrem je tedy možné konstatovat, že využití popsaných režimů musí respektovat
agregační pravidla a pro jednotlivá zařízení, jejichž spaliny jsou odváděny společným
komínem, proto není možné volit různé režimy stanovené směrnicí o průmyslových emisích.
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Obrázek 1 Časové hledisko režimů dle směrnice 2010/75/EU, o průmyslových emisích
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2019
Komise přezkoumá minimální stupně odsíření

Stupeň
odsíření
(článek 31)

Konec režimu
není stanoven
30.9.2024

1.1.2016

Malé izolované
soustavy
(článek 34)

6.1.2011
Zařízení musí být součístí MIS

Centrální
zdroje tepla
(článek 35)
Odchylka pro
spalovací zdroje s
omezenou
životností
(článek 33)

Přechodný
národní plán
(článek 32)

7.1.2013
Členské státy sdělí Komisi existenci
zdrojů, na něž se vztahuje čl.34

1.1.2016

1.1.2016
Členské státy sdělí Komisi zda seznam
zařízení, na něž se vztahuje režim CZT

1.1.2016

31.12.2023

31.12.2022

1.1.2014
Termín, do kdy se musí provozovatel
zařízení zavázat k účasti

1.1.2016

1.1.2011
Z podmínek provozu zdrojů zařazených do PNP
za přechozích 10 let budou stanoveny emisní stropy

1.1.2013
Členské státy sdělí komisi své PNP

Zařízení v
provozu max.
1500 h/r

1.1.2016 - 31.12.2019
1.1.2020 - 31.12.2023
Osvobození od emisních limitů dle čl.34 Osvobození od emisních limitů dle čl.33 odst.3

31.12.2023

1.1.2016 - 31.12.2016
1.1.2019 - 30.6.2020
Strop dle limitů 2017 - 2018
Strop dle limitů
2001/80/ES Lineární pokles
2010/75/ES

1.1.2016

30.6.2020

Konec
režimu
30.9.2024
není
stanoven

1.1.2016

7.1.2013 Transpozice do národních legislativ
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1.1.4. Transpozice směrnice o průmyslových emisích do legislativy ČR
Termín transpozice směrnice do legislativy ČR je do 7. 1. 2013. Transpozice by měla být
provedena úpravou následujících právních předpisů (předpisů, které v ČR upravují
znečišťování ovzduší ze spalovacích zdrojů s tepelným příkonem nad 50 MWt):




Primární legislativa
o

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

o

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

Sekundární legislativa
o

Nařízení vlády ČR č.146/2007 Sb., o emisních limitech

o

Nařízení vlády ČR č. 372/2007 Sb., o národním programu snižování emisí ze
stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů

o

Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů

V době zpracování této Studie byla připravena transpozice směrnice o průmyslových emisích
do legislativy ČR:




Prostřednictvím novelizace zákona o ochraně ovzduší
o

Obsahuje ustanovení o PNP, režimu 17500 hodin, režimu pro zdroje CZT

o

Prezident ČR podepsal novelu 29. 5. 2012

Mezirezortním připomínkovým řízením prošla novela zákona o integrované prevenci
o



Novela obsahuje ustanovení o stanovení emisních limitů spalovacích zařízení
podle BAT (tzn. podle hodnot uvedených ve směrnici)

V mezirezortním připomínkovém řízení byl návrh nové vyhlášky o přípustné úrovni
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o
ochraně ovzduší, který stanoví od 1. 1. 2016 emisní limity zvláště velkých spalovacích
zařízení podle směrnice o průmyslových emisích.

Novelizace zákona o ochraně ovzduší v podstatě transponuje do zákona ustanovení týkající
se přechodného národního plánu, režimu pro spalovací zdroje s omezenou životností
a režimu pro zdroje CZT.
Ministerstvo Životního prostředí vyzvalo v květnu 2012 provozovatele spalovacích zařízení
k přihlášení do PNP. Podle navrhované novely zákona o ochraně ovzduší MŽP zpracuje
a předloží PNP Evropské komisi nejpozději do 1. ledna 2013 ke schválení. MŽP požaduje
přihlášení zdrojů do PNP nejpozději do 12. července 2012.
Transpozice týkající se PNP není plně v souladu se smyslem PNP, kdy by stát měl Evropské
Komisi prokazovat pouze plnění emisních stropů za všechna zařízení zařazená do PNP.
Novela zákona o ochraně ovzduší ovšem obsahuje následující ustanovení:


§37 odst. 2
o

Provozovatel plní emisní limity stanovené v IP k 31. 12. 2015 a emisní stropy
stanovené postupem podle prováděcího rozhodnutí Komise

o

Pokud je emisní strop vypočtený podle PNP vyšší než jiný emisní strop stanovený
pro zdroj, pak platí nižší z obou stropů
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o



§37 odst. 5
o



Provozovatel dvou a více zdrojů namísto plnění emisních stropů stanovených pro
jednotlivé zdroje plní emisní stropy, které jsou součtem emisních stropů
stanovených těmto zdrojům.
Přechodný národní plán stanoví emisní stropy pro jednotlivé zdroje podle §37 odst.
2

§37 odst. 6
o

PNP zpracuje MŽP a předloží jej nejpozději do 1. ledna 2013 ke schválení
Evropské komisi. Po schválení Evropskou komisí vyhlásí ministerstvo PNP ve
Věstníku Ministerstva životního prostředí.

o

Krajský úřad uvede bez prodlení do souladu příslušná povolení provozu se
schváleným a vyhlášeným Přechodným národním plánem.

Současné emisní stropy velkých systémových zdrojů jsou např. u emisí SO2 zejména
v úvodních letech PNP nad úrovní vypočtených emisních stropů podle metodiky uvedené
v Rozhodnutí 2012/115/EU.
Proto je třeba zajistit, aby do integrovaných povolení nebyly vloženy výsledky výpočtu PNP
jednotlivých zdrojů. Naopak by přebytky emisních stropů velkých zdrojů měly být použity pro
snížení dopadů na teplárenské zdroje.
Dále se podle navrhované novely zákona o ochraně ovzduší PNP nevztahuje na zdroje,
které využijí:


režimu pro zdroje s omezenou životností (17 500 hodin),



režimu pro zdroje CZT.

Přihlášení do režimu pro zdroje s omezenou životností by měl provozovatel provést
nejpozději do 1. ledna 2014. Přihlášení do režimu pro zdroje CZT by měl provozovatel
provést nejpozději do 30. června 2015.
Toto časové uspořádání je výhodné z hlediska rozhodnutí o zařazení do některého z režimů.
Pro provozovatele to znamená, že se může v červenci 2012 přihlásit do režimu PNP a poté
v případě zájmu o režim pro zdroje s omezenou životností (17 500 hodin) nebo režim pro
zdroje CZT toto rozhodnutí v podstatě změnit a v požadovaném termínu se přihlásit do
jiného režimu.
1.1.5. Shrnutí
Z hlediska směrnice o průmyslových emisích je možné vyslovit následující závěry


budoucí provoz tepláren a elektráren spalujících tuhá a kapalná paliva v ČR bude
podmíněn značnými investicemi a navýšením provozních nákladů souvisejících
s ekologizací těchto zdrojů.



Naplnění požadavků Směrnice 2010/75/EU zásadně ovlivní sektor teplárenství.



Teplárny se musí velmi rychle rozhodnout, jakým způsobem vyhoví Směrnici
2010/75/EU. Od 1. 1. 2016 je možné:
o

splňovat emisní limity nebo

o

být v některém režimu úlevy od těchto limitů nebo

o

zařízení odstavit z provozu.
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Zařazení zdrojů do některého z režimů úlevy je pouze dočasným řešením situace.



Všechna ekologizační opatření jsou spojena s investičními výdaji nebo provozními
náklady, které v konečném důsledku budou negativně ovlivňovat ceny koncových
produktů (teplo, elektřina) nebo hospodářské výsledky provozovatelů zdrojů.

Při přidělování emisních stropů zdrojů v PNP je třeba nastavit takový systém, který umožní
využít celkového emisního stropu všech zařízení v ČR. Orgány Životního prostředí by
neměly přímo aplikovat emisní stropy jednotlivých zdrojů z výpočtu PNP do integrovaných
povolení.

1.2 Povolenky CO2
Obchodování s emisemi představuje ekonomický nástroj snižování emisí, který formou
převoditelných (obchodovatelných) emisních práv umožňuje regulovaným subjektům
flexibilně dosahovat požadovaných redukčních cílů.
Obchodování v Evropě se uskutečňuje pomocí EU ETS – EU Emissions Trading Scheme
(schéma pro emisní obchodování). EU ETS je definován směrnicí 2003/87/ES, která byla
schválena Evropským parlamentem v červenci 2003 a která na území EU-25 zavádí systém
obchodování s emisními právy na emise skleníkových plynů pro vybrané skupiny
znečišťovatelů (firem). Emisní práva jsou volně převoditelná na území EU-25.
Informační systém zajišťující procesy související s obchodováním s povolenkami či emisními
jednotkami, především ve smyslu evidence držení, převodu a vyřazování povolenek či jiných
emisních jednotek či redukcí se nazývá rejstřík. Správcem tohoto rejstříku v ČR je
společnost Operátor trhu s elektřinou, a.s.
Pro samotné obchodování je možné využít různé obchodní platformy, nejčastěji se pro
obchodování využívají burzy (European Energy Exchange (EEX), Německo, European
Climate Exchange (ECX), Nizozemí)
1.2.1. Obchodovací období 2008-2012
V období 2008 – 2012 má Česká republika možnost rozdělovat 86,8 Mt povolenek/rok.
Povolenky jsou přidělovány zdarma podle národního alokačního plánu:


Zařízení s ročními emisemi do 50 000 tun dostávají 1,07 násobek průměrné hodnoty
vykázaných emisí v letech 2005 a 2006.



Zařízení s ročními emisemi nad 50 000 tun dostávají 1,01279 násobek průměrné
hodnoty vykázaných emisí v letech 2005 a 2006.



Rezerva pro nové zdroje byla stanovena na 1,29 milionu povolenek s tím, že hodnota
rezervy zohledňovala projektové záměry jednotlivých provozovatelů, které byly
oznámeny během veřejného projednávání.

V roce 2008 u nás bylo do ovzduší vypuštěno na 80,4 Mt emisí a v roce 2009 cca 73,8 Mt
emisí. Producenti emisí v tomto období bezplatně obdrželi dostatečné množství povolenek.
Cena povolenek byla pro provozovatele relevantní pouze v případě marginálního nedostatku
nebo přebytku přidělených povolenek (který se stal předmětem obchodování).
1.2.2. Obchodovací období 2013-2020
V obchodovacím období 2013 - 2020 se bude radikálně měnit množství zdarma
přidělovaných povolenek. Řada subjektů nebude mít již na bezplatně přidělované povolenky

Strategie Plzeňské teplárenské

22

Důvěrné

nárok. Podle směrnice 2003/87/ES ve znění směrnice 2009/29/ES budou mít na určité
množství bezplatně přidělených povolenek nárok pouze:


zdroje pro dálkové vytápění (výtopny) nebo zdroje s vysoce účinnou kombinovanou
výrobou elektřiny a tepla (KVET, článek 10a),



výrobci elektrické energie, kteří využijí možnost přechodného přidělování bezplatných
povolenek na základě provedené modernizace svého zařízení (článek 10c).

Počínaje rokem 2013 bude stát nabízet v aukcích všechny povolenky, které bezplatně
nepřidělí.
Povolenky pro výtopny a KVET
Na základě Rozhodnutí Komise 2011/278/ES ze dne 27. dubna 2011 je nastaven přechodný
systém povolenek pro dálkové vytápění a vysoce účinný KVET, který povede ke snížení
množství bezplatných povolenek podle čl. 10a odst. 11 směrnice 2003/87/ES. Maximální
počet bezplatně přidělených povolenek pro zařízení bude stanoven součinem referenční
hodnoty tepla, historické úrovně výroby tepla a koeficientem, který uvádí Tabulka 1.
Referenční hodnota tepla je 62,3 povolenek/TJ (Rozhodnutí komise 2011/278/EU)
a historická úroveň je průměrné množství dodaného tepla v letech 2005 – 2008.
Tabulka 1 Koeficient zajišťující přechodný systém pro výtopny a vysoce účinný KVET
(příloha VI Rozhodnutí 2011/278/ES)
Rok

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Hodnota koeficientu

0,8000 0,7287 0,6571 0,5857 0,5143 0,4429 0,3714 0,3000

Zdroj: Rozhodnutí Komise 2011/278/ES, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného
přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2003/87/ES

Povolenky pro modernizované zdroje
Ministerstvo životního prostředí sestavilo návrh národního alokačního plánu na období let
2013 – 2020 pro výrobce, kteří využili možnost přechodného přidělování bezplatných
povolenek v souvislosti s modernizací postupů výroby elektřiny. Jedná se o množství
bezplatně přidělených emisních povolenek na emise spojené s výrobou elektřiny podle
článku 10c směrnice 2003/87/ES. V následující tabulce je celkové množství bezplatně
přidělovaných povolenek v jednotlivých letech. Tento návrh bude posouzen ze strany
Komise.
Tabulka 2 Celkové množství bezplatně přidělených povolenek v souvislosti
s modernizací postupů výroby elektřiny podle návrhu MŽP
Rok

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Množství [kt]

26 959

23 107

19 256

15 405

11 554

7 703

3 851

0

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Bezplatné přidělení těchto povolenek je podmíněno proinvestováním minimálně takového
množství finančních prostředků do čistých technologií, které odpovídá předpokládané tržní
hodnotě bezplatně přidělených povolenek.
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1.2.3. Obchodovací období 2021-2027
V obchodovacím období 2021 – 2027 budou mít nárok na určitou část bezplatně přidělených
povolenky pouze výtopny nebo zdroje KVET (při pokračování lineárního poklesu množství
přidělovaných povolenek, s cílem dosáhnout toho, aby v roce 2027 nebyly přiděleny žádné
bezplatné povolenky).
1.2.4. Systém obchodování s emisními povolenkami
Povolenky jsou volně obchodovatelné uvnitř evropského společenství a na základě
uzavřených dohod také se třetími zeměmi. Základem fungování trhu s povolenkami je registr
povolenek (dále jen „registr“) zřízený podle nařízení Komise č. 994/2008. Jedná se
o standardizovanou elektronickou databázi ke sledování vydávání, držení, převádění a
rušení povolenek. V ČR má tento registr pod správou OTE. Vlastníkem povolenek tak může
být kdokoli, kdo má otevřený účet v Registru. V ČR se podmínky otevření účtu řídí
obchodními podmínkami OTE.
Majitel zařízení si může obstarat potřebné povolenky následujícími způsoby:


jsou mu přiděleny na základě národního alokačního plánu (NAP),



na trhu s povolenkami,



bilaterálním kontraktem s jiným majitelem zařízení,



v aukci (prodejcem je stát, v současné době probíhají pouze na některých evropských
burzách).

Na trh s povolenkami může vstoupit kdokoliv přímo nebo nepřímo přes finančního
zprostředkovatele. Na trhu se pohybují dva základní typy účastníků:


majitelé zařízení (emitenti CO2, kteří jsou kupujícím nebo prodávajícím) plnící
povinnosti v rámci systému EU ETS,



finanční zprostředkovatelé, kteří sami žádné povinnosti v rámci uvedeného systému
nemají.

Finanční zprostředkovatelé usnadnili obchodování mezi podniky zavedením řady
odvozených produktů (derivátů), například futures, opce a swapy, jež zúčastněným
podnikům pomáhají řídit riziko. Jejich primární účel je zprostředkovávat obchody mezi
jednotlivými účastníky trhu. Sami zprostředkovatelé mohou také povolenky vlastnit.
Dříve převládaly mimoburzovní (OTC) spotové a forwardové transakce, ty v současnosti
ustupují do pozadí s rozvojem standardizovaných burzovních spotových a futures obchodů.
Kromě obchodování na burze nebo OTC transakcí jsou možné i bilaterální obchody mezi
dvěma stranami. V poslední řadě je možné kupovat povolenky také při aukcích pořádaných
některými členskými státy. Tato možnost se doposud používá jen omezeně.
Začátkem roku 2013 se aukce stanou hlavním způsobem přerozdělování státních povolenek
v systému EU ETS (do roku 2027 bude stále bezplatně přidělována část povolenek).
Po ukončení období bezplatného přidělování povolenek se aukce stanou jediným způsobem
nabytí povolenek od státu.
Aukce v ČR bude podle zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami
na emise skleníkových plynů, zajišťovat Ministerstvo životního prostředí. Podle dostupných
zdrojů, ministerstvo dosud nezveřejnilo platformu, na které budou aukce probíhat.
Z vyjádření minstra pro životní prostředí plyne, že dražit povolenky budou smět majitelé
zařízení, banky, investiční společnosti a jejich zástupci (např. sdružení a svazy).

Strategie Plzeňské teplárenské

24

Důvěrné

Vliv aukcí na cenu povolenky
Podle vyjádření ministra životního prostředí ze dne 26. 1. 2012 bude Česká republika mít
v letech 2013 – 2020 k dispozici zhruba 280 milionů povolenek pro prodej v aukcích.
Množství, které bude Česko v aukcích prodávat, bude lineárně narůstat na úkor povolenek
přidělovaných bezúplatně – z 18 milionů v roce 2013 až na cca 50 milionů v roce 2020.
Aktuální cena povolenky se pohybuje na historicky minimální úrovni, tj. cca 7 eur. Její
budoucí cenu je velmi těžké predikovat (v současné době je trh ovlivněn zejména velkým
objemem bezplatně přidělovaných povolenek).
Ministerstvo životního prostředí počítá se třemi scénáři budoucí průměrné ceny povolenky:
9,3 EUR/t CO2, 13,9 EUR/tCO2 a 18,9 EUR/t CO2. Z těchto scénářů považuje za
nejpravděpodobnější 9,3 EUR/t CO2. Lze předpokládat nárůst ceny povolenek ze
současného stavu z důvodu snižování celkového objemu bezplatně vydaných povolenek.
Časový průběh růstu ceny povolenek bude mimo jiné závislý na investicích do snižování
emisí a zvyšování účinnosti. Polovina tržeb z aukcí povolenek by měla být státem využita na
investice do čistých technologií.
Obrázek 2 Spotová cena emisní povolenky v období let 2008 - 2012

Zdroj: BlueNext

Vliv ceny povolenky na cenu elektřiny
Cena, kterou budou muset výrobci (elektrárny i KVET) zaplatit za povolenky, se
pravděpodobně promítne do koncové ceny elektřiny a tepla ze všech spalovacích zařízení.
I přesto nelze vyloučit zhoršení konkurenceschopnosti provozovatelů spalovacích zařízení.
Pro provozovatele zdrojů se povolenky mohou stát jedním z parametrů, na základě kterých
bude probíhat volba technologie nového zdroje nebo rozhodování o rekonstrukci zdroje
stávajícího. Investor bude posuzovat emise CO2 jednak z pohledu nákupu povolenek a
jednak z hlediska potenciální povinnosti vybudování zařízení na zachytávání oxidu
uhličitého. S ohledem na tuto skutečnost je nezbytné zmínit, že paroplynové zdroje mají na
jednotku vyrobené elektřiny výrazně nižší emise CO2 než uhelné zdroje:
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PPC emituje 0,37 t CO2/MWhe (při účinnost kondenzačního bloku 54 % a emisním
faktoru 0,2 t CO2/MWh spáleného zemního plynu)



Fluidní uhelný blok emituje 0,90 t CO2/MWhe (při účinnost kondenzačního bloku 40 % a
emisním faktoru 0,36 t CO2/MWh spáleného hnědého uhlí)

1.2.5. Předpokládaný celkový počet bezplatně přidělených povolenek CO2 Plzeňské
Teplárenské na období let 2013 až 2020
Následující tabulka udává předpokládané celkové množství bezplatně obdržených povolenek
CO2 dle principů zmiňovaných v kapitole 1.2.2.
Tabulka 3 Předpokládané celkové množství bezplatně přidělených povolenek CO2
v letech 2013 - 2020
Rok

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Množství dle
čl. 10a (kt/r)
Množství dle
čl. 10c (kt/r)
Celkové
množství
(kt/r)

191,433 159,515 130,863 105,392

2020

87,820

74,213

61,047 48,353

232,371 199,175 165,979 132,979 132,783

99,588

66,392 33,196

423,804 358,690 296,842 238,371 220,603 173,801 127,439 81,549

Zdroj: Plzeňská Teplárenská

V roce 2010 bylo emitováno provozy společnosti Plzeňská teplárenská 736,9 kt CO2.
Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s provozovateli zařízení zahrnutých v systému
emisního obchodování připravilo podle článku 10a směrnice 2009/29/ES národní alokační
tabulku, která uvádí předběžné množství emisních povolenek, které bezplatně obdrží
jednotlivá zařízení během třetího obchodovacího období. Vypočtená alokace je zatím
předběžná a bude snížena o tzv. celoevropský redukční koeficient, který určí Evropská
komise v polovině roku 2012. Pro výrobce elektřiny platí redukční koeficient 1,74, který ale
ještě není v národní alokační tabulce zohledněn.
Dne 13. 3. 2012 byla národní alokační tabulka předána Evropské komisi, v současné době je
očekávána informace o jejím schválení. Pro PLTEP byla dle čl. 10a navržena tato množství:
Tabulka 4 Předpokládané celkové množství bezplatně přidělených povolenek CO2
v letech 2013 – 2020 pro PLTEP dle národní alokační tabulky
Rok

2013

2014

2015

2016

Množství dle
čl. 10a (kt/r)

191,433 162,340 135,581 111,196

2017

2018

2019

2020

94,389

81,285

68,163 55,059

Hodnoty v národní alokační tabulce jsou proti odpovídajícím hodnotám uvedeným v tabulce
3 v letech 2014 až 2020 o něco vyšší, rozdíl v letech postupně roste z cca 1,8 % (2014) až
na 13,9 % (2020).
V dostupných informačních zdrojích prozatím nebyla uveřejněna informace o schválení
národní alokační tabulky podle článku 10a směrnice 2009/29/ES Evropskou komisí.
V červenci 2012 schválila vláda návrh zákona o obchodování s emisními povolenkami.
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1.3 Nabídka paliv pro zdroje v ES ČR
Tato sub-kapitola je zaměřena na analýzu dostupnosti paliv pro teplárenský sektor ČR.
Tabulka 5 obsahuje údaje Českého statistického úřadu o palivovém mixu pro výrobu tepla
v České republice v letech 2008 až 2010.
Tabulka 5 Palivový mix pro výrobu tepla v ČR
Palivo

2010 absolutně

2010 relativně

2009 absolutně

∆ 2009/2010

2008 absolutně

Uhlí

8,9 mil. t

59,70%

8,4 mil. t

6,00%

8,5 mil. t

z toho hnědé

7,4 mil. t

44,80%

7,0 mil. t

5,70%

7,1 mil. t

z toho černé

1,5 mil. t

14,90%

1,4 mil. t

7,10%

1,4 mil. t

Zemní plyn

1 633 mil. m3

24,20%

1 599 mil. m3

2,10%

1 522 mil. m3

Biomasa

2,4 mil. t

9,20%

2,3 mil. t

4,30%

1,8 mil. t

Topné plyny

1 834 mil. m3

4,20%

2 017 mil. m3

-9,10%

2 558 mil. m3

Kapalná
paliva

0,2 mil. t

2,70%

0,2 mil. t

0,10%

0,3 mil. t.

Zdroj: ČSÚ
Z tabulky je zřejmé, že cca 94% podíl je tvořen čtyřmi palivy v pořadí hnědé uhlí, zemní plyn,
černé uhlí a biomasa. Plzeňská teplárenská, a.s. má již v současné době diverzifikaci
odpovídající výše uvedené čtveřici paliv, proto jsou tato paliva předmětem analýzy
dostupnosti.
1.3.1. Hnědé uhlí (HU)
Předmětem této kapitoly je posouzení dostupnosti hnědého uhlí pro české teplárenství
a odhad důsledků zachování nebo prolomení limitů na tuto dostupnost. Územní ekologické
limity těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi (SHP) jsou stanoveny
usnesením vlády České republiky č. 444/1991 Sb. a č. 331/1991 Sb. Současná vláda ČR
potvrdila závazek k neprolomení územních ekologických limitů (ÚEL) těžby hnědého uhlí,
který deklarovala ve svém programovém prohlášení.
Dostupnost hnědého uhlí
Tabulka 6 obsahuje údaje o těžbě hnědého uhlí v ČR a o podílu jednotlivých těžařských
společností na této těžbě v letech 2009 až 2011.
Tvorba bilance hnědého uhlí na 10 nebo více let dopředu, z pohledu jeho dostupnosti ve
srovnání s požadavky jeho spotřebitelů v elektroenergetice a teplárenství, se značně
komplikuje působením několika faktorů, mezi které patří především:


očekávané změny v provozování zdrojů elektřiny a tepla z důvodu zvýšených omezení
průmyslových emisí od roku 2016 (směrnice 2010/75/EU),
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zahájení 3. fáze obchodování s emisními povolenkami,



snaha společnosti Czech Coal derivovat cenu hnědého uhlí jako 80 % ze světové ceny
černého uhlí,



výstavba nových paroplynových zdrojů a další.

Tabulka 6 Těžba hnědého uhlí v české republice v letech 2009 až 2011
Hnědé uhlí - Těžba v ČR
2011
Společnost

Severočeské doly
(Skupina ČEZ)
Czech Coal

2009

objem

Podíl (*)

objem

Podíl (*)

objem

Podíl (*)

mil. t

%

mil. t

%

mil. t

%

25,14

53,73

21,63

49,3

22,03

49,2

14,15

30,23

13,85

31,6

14,2

31,8

7,50

16,03

8,42

19,2

8,56

19,2

46,79

100

43,9

100

45,2

100

Sokolovská uhelná
Celkem

2010

Zdroj: Těžební společnosti, Inergin
Poznámka: (*) Jedná se o údaj vztažený k celkové těžbě, nikoliv o podíl na trhu „volného“
uhlí (volné uhlí = uhlí nespotřebované v rámci skupiny, které je volně k dispozici pro
odběratele mimo skupinu)
Při zachování ÚEL těžby jsou předpokládané zásoby hnědého uhlí v lomech, kde
v současnosti probíhá těžební činnost, odhadovány k 1. 1. 2012 na cca 850 mil. tun.
Předpokládanou těžbu hnědého uhlí při zachování ÚEL dokumentuje následující graf.
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Graf 1 Předpokládaná těžba HU při zachování ÚEL

Zdroj: Studie stavu teplárenství pro MPO, Vysoká škola báňská, 2011
Životnost jednotlivých lomů, v kterých v současné době probíhá těžba, je závislá na objemu
roční těžby. Společnost Czech Coal předpokládá snížení těžby v lomu ČSA od roku 2013 na
cca 2,5 mil. tun ročně (dnes cca 5 tun ročně). Tabulka 7Tabulka 7 obsahuje odhady
životnosti lomů HU jednotlivých společností při zachování ÚEL.
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Tabulka 7 Životnost lomů těžebních společností HU v ČR
Společnost

Lom

ČSA
Czech Coal

Životnost (rok –
včetně)
2017 (při těžbě 4,5 mil.
tun ročně)
2023 (při těžbě 2,5 mil.
tun ročně)

Vršany
(+Šverma)

2047 (při těžbě 8 mil.
tun ročně v lomu
Vršany)

Bílina

2030 (při těžbě 9,5 mil.
tun ročně)

SD (ČEZ)
Tušimice

 CC se rozhodl snížit těžbu na
2,5 mil. tun od r. 2013;
 za limity dalších 750 mil. t.
 lom Šverma - životnost jen do
roku 2012
 SD očekává pokles těžby na 8
mil.t.ročně ;
 za limity dalších 100 mil. t.

2028 (při těžbě 13 mil.
tun ročně)

 SD předpokládá pokles těžby na
9 mil. t. ročně

cca 2030

 V roce 2011 bude dočasně
utlumena těžba v lomu Družba;
SU předpokládá opětovnou
těžbu v lomu Družba cca od r.
2030

Jiří
SU

Poznámka

Družba

Zdroj: INERGIN

Tabulka 8 obsahuje informace o objemu volného hnědého uhlí dle metodiky EU (volné uhlí =
uhlí, které je nespotřebovávané v rámci skupiny a je tak k dispozici pro odběratele mimo
skupinu).
Tabulka 8 Tržní podíl a objem volného hnědého uhlí dle metodiky EU
Společnost

Objem 2010
(mil. t)

Podíl v %
(2010)

Podíl v %
(2009)

Podíl v %
(2008)

Czech Coal

13,85

56,6

58,2

57,5

Severočeské doly (ČEZ)

6,03

24,7

22,8

21,5

Sokolovská uhelná

4,6

18,8

19,2

21,2

CELKEM

24,48

100

100

100

Zdroj: Materiály těžebních společností (INERGIN, 11/2011)

Společnost Czech Coal a.s. dlouhodobě disponuje přibližně 60% podílem volného uhlí
a tudíž hraje dominantní roli na trhu s volným uhlím v ČR.
V případě prolomení ÚEL by bylo možné pokračovat v těžbě HÚ v lomech
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Bílina (navýšení zásob 104 mil. tun hnědého uhlí s výhřevností 14,5 MJ/kg),



ČSA (navýšení zásob o 287 mil. tun s výhřevností 17,5 MJ/kg v II. etapě těžby
a 486 mil. tun s výhřevností 15,0 MJ/kg v III. etapě těžby)

V současné době je hlavní problematickou oblastí těžby lom ČSA, kde provádí těžbu skupina
Czech Coal (resp. její dceřiná společnost Litvínovská uhelná). Těžba hnědého uhlí v lomu
ČSA dosahovala v minulosti cca 5 mil tun/rok. Zásoby uhlí před limity těžby v tomto lomu činí
cca 30 mil. tun, proto Czech Coal předpokládá útlum těžby od roku 2013 na cca 50 %.
Jako rezervní lokality v SHP jsou uvažovány lokality Zahořany, Bylany a Podlesice. Jejich
otvírka pro těžbu byla plánována v období před vydáním usnesení vlády č. 444/1991 Sb.
a měli navazovat po douhlování stávajících těžebních lokalit. Souhrnné zásoby hnědého uhlí
(s výhřevností v rozmezí 9-10 MJ/kg) jsou v těchto lokalitách na úrovni 451 mil. tun. Tato
dolová pole jsou v současné době chráněným ložiskovým územím, ale nemají stanoveny
dobývací prostory.
Celkové těžitelné zásoby činí cca 2,2 mld. tun (před ÚEL 850 mil. tun, za ÚEL 877 mil tun
a zásoby v rezervních lokalitách 451 mil tun).
Celkové roční potřeby hnědého uhlí pro energetiku činili v roce 2010 cca 40 mil. tun, z toho:


26,5 mil. tun spotřebovali zdroje ČEZ (31 % uhlí pro EMĚ, EPOČ a EPO dodal v roce
2010 Czech Coal na základě krátkodobých smluv; uhlí pro zbytek zdrojů zajištěno
dlouhodobě ze Severočeských dolů nebo Sokolovské uhelné),



13,5 mil. tun spotřebovali ostatní nezávislí výrobci.

Z porovnání výše uvedených hodnot je patrné, že těžitelné zásoby by byly schopné pokrýt
současné potřeby hnědého uhlí pro období cca 50 let (20 let zásoby před ÚEL, 20 let zásoby
za ÚEL 877 mil tun a 10 let zásoby v rezervních lokalitách). Tato kalkulace nezohledňuje
maximální roční kapacity těžby v jednotlivých dobývacích prostorech a doby nezbytné pro
otevření lomů.
Pozitivní vliv na dostupnost uhlí může mít odstavování velkých uhelných zdrojů související
s jejich dožíváním a s ustanoveními směrnice o průmyslových emisích (na základě kterých
by další provoz těchto zařízení byl podmíněn značnými investičními a provozními výdaji
souvisejícími s ekologizací zdrojů). Nevyjasněnou otázkou s dopadem na dostupnost uhlí pro
ostatní zdroje zůstává případná výstavba jednoho nebo dvou nových uhelných bloků těžební
společností Czech Coal.
Předpoklad vývoje cen uhlí
Cena uhlí se skládá ze dvou základních složek:


ceny za komoditu, která odráží především vliv poptávky a nabídky uhlí,



ceny za dopravu, ovlivňovaná vzdáleností místa spotřeby od místa těžby
a výhřevností paliva.

Současná úroveň ceny komodity (cca 40Kč/t) se jeví jako udržitelná pro období následujících
10 let. Nicméně vyjednání nových kontraktů na uhlí jednotlivých teplárenských společností
se společností Czech Coal nebude jednoduché. Společnost Czech Coal se snaží nabízet
dodávky uhlí za cenu stanovenou jako podíl světové ceny černého uhlí (cca 70 Kč/t).
V posledních letech byla společnost Czech Caol za zneužívání pozice na trhu a účtování
nepřiměřených cen uhlí již dvakrát pokutována. V obou případech (cena uhlí pro United
Energy, respektive pro Energotrans) vyměřilo Ministerstvo financí pokutu překračující 30
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milionů Kč. Podle dostupných informací však pokuty zatím nebyly zaplaceny vzhledem
k tomu, že se Czech Coal odvolal k soudu.
Nově požadovanou cenu kolem 70 Kč/GJ se Czech Coalu údajně již povedlo prosadit do
Teplárny Otrokovice, ve které Czech Coal držel minoritní akciový podíl. Současná tržní cena
uhlí je v ČR odhadována na zhruba 35 – 40 Kč/GJ. Velcí hráči jako ČEZ a EPH snahu Czech
Coal o podstatné zdražení uhlí odmítají s tím, že taková cena uhlí by již neumožňovala
provozovat nadále teplárny.
Pozitivní vliv na cenu a dostupnost uhlí může mít odstavení elektrárny Počerady (EPOČ)
nebo některého dalšího velkého zdroje (mezi ohrožené lze zahrnout např. elektrárny
Prunéřov I, Chvaletice, Mělník III). V případě, že nebude EPOČ dále provozována, zůstane
nerozděleno značná část uhlí z lomu Vršany, kde těží společnost Czech Coal (spotřeba
EPOČ činila v roce 2010 cca 6,2 mil tun uhlí). Při odstavení elektráren Prunéřov I,
Chvaletice, Mělník III by došlo k úspoře dalších cca 7 mil. tun paliva ročně.
V horizontu za rokem 2025 se v případě neprolomení ÚEL mohou významněji projevit
bilanční problémy (tedy problémy nedostatku uhlí). Pokud při zachování ÚEL do té doby
nedojde k významnější strukturální proměně energetického mixu ČR, pak lze očekávat
zvyšování ceny uhlí z důvodu přebytku poptávky i z důvodu zvyšování nákladů na dopravu.
U provozovatelů zdrojů, kteří mají dlouhodobě zajištěné palivo se stabilní cenou, nelze
očekávat změnu v současné strategii provozu zdroje (pokud nedojde k výraznému navýšení
ceny silové elektřiny nebo PpS).
Situace, kdy se provozovateli zdroje nepodaří zajistit palivo na odpovídající cenové úrovní,
může vést k odklonu od výroby silové elektřiny a ke snaze se prosadit na trhu podpůrných
služeb (poskytování PpS může provozovatelům umožnit generování tržeb i při úspoře
palivových nákladů).
Problematika zajištění paliva se stabilní cenou na dlouhodobé bázi je obdobná pro stávající
i nové zdroje. U většiny stávajících zdrojů navíc bude po zajištění paliva nezbytné řešit
otázku ekologizace zdroje, bez které nebude možné zdroje dlouhodobě provozovat (viz
dopady směrnice 2010/75/EU).
Do „hry“ o hnědé uhlí se zapojil i stát prostřednictvím MPO, které má snahu u regulování
těžby a prodeje hnědého uhlí. Dosavadní souhrn zamýšlených návrhů MPO k řešení situace
dodávek uhlí je následující:


zajištění přednostních dodávek uhlí pro teplárny,



znevýhodnění těžby uhlí pro export,



stanovení ceny uhlí podle nejlevnějšího subjektu na trhu,



zavedení smluvních limitů – možnost těžit za limity po dohodě vlastníků nemovitostí
s těžebními společnostmi



výběr specifické renty za vytěžené uhlí

Následujících několik let bude stěžejních pro vykrystalizování situace na trhu s hnědým
uhlím v ČR.
1.3.2. Zemní plyn jako alternativní palivo
Zemní plyn (ZP) je již v současné době druhým nejvýznamnějším palivovým zdrojem
v českém teplárenství po hnědém uhlí. Jeho využití je však především v oblasti
decentralizovaného vytápění – bytové kotle, domovní kotle, malé výtopny, nicméně
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v poslední době se dostává do popředí i otázka jeho využití v oblasti centrálního zásobování
teplem (CZT).
Dostupnost zemního plynu
Vzhledem k tomu, že jsou v současné době identifikována další a další naleziště, jak
konvenčního zemního plynu, tak i nekonvenčního (břidlicový plyn), je zemního plynu ve
světě dostatek a vlivem rozvoje LNG již není závislý pouze na přepravě plynovody.
Roční spotřeba EU v roce 2010 činila 487,9 mld. m3 a předpokládá se její růst až na hodnotu
kolem 600 mld. m3/rok v roce 2030. To společně s poklesem vlastní produkce ze 165 mld.
m3/rok z roku 2009 na přibližně 64 mld. m3/rok v roce 2030 může vést k větší závislosti EU
na dovozu zemního plynu z okolních zemí.
V současné době se podíl zemního plynu v energetickém mixu EU 27 pohybuje na úrovni
okolo 24 %. Česká republika je v současnosti několik procentních bodů pod touto hranicí.
Česká republika je téměř výhradně závislá na dovozu zemního plynu ze zahraničí. Dováží
plyn z Ruska a Norska, v současnosti zhruba v poměru 75% z Ruska a 25% z Norska.
V roce 2010 bylo dovezeno 8,5 mld. m3 a v roce 2011 se předpokládá, že bude dovezeno až
9,4 mld. m3. Vývoj dovozu a spotřeby zemního plynu od roku 1996 znázorňuje Graf 3.
V současné době je zemního plynu ve světě dostatek (zásoby jsou odhadovány na 100
a více let současné spotřeby) a vzhledem k postupné globalizaci trhu se zemním plynem
vlivem rozvoje průmyslu LNG a výstavbě nových plynovodů (např. North Stream) se riziko
zastavení dodávek z Ruska významně snižuje.
Přepravní a distribuční soustava zemního plynu v ČR je připravena pružně reagovat na
potenciální zvýšené nároky na dodávky plynu pro nové energetické zdroje.
Graf 2 Vývoj dovozu a spotřeby zemního plynu v ČR

Zdroj: ERÚ
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Předpoklad vývoje cen zemního plynu
V krátkodobém horizontu se neočekává výrazné zvýšení cen ZP, otázkou však je jakým
směrem se bude ubírat vývoj diference cen vázaných na ropu a cen spotových trhů, do jaké
míry ceny vázané na ropu přežijí období krize.
1.3.3. Biomasa
Biomasa je další z možností jak posílit energetickou bezpečnost České republiky, tj. pokud je
to technicky možné a ekonomicky efektivní, upravit zdroje v elektroenergetice a teplárenství
tak, aby mohly využívat toto palivo. Rizikem může být v tomto případě vysoká investiční
náročnost a cena a dostupnost alternativních paliv.
Pokud jde o využití biomasy jako součásti energetického mixu a částečnou náhradu fosilních
paliv, její úloha není jen ve využití domácího zdroje energie, ale i snížení emisí. Pro biomasu
jsou rizikem nesprávné odhady jejího využitelného potenciálu.
Následující tabulky uvádí energetický potenciál biomasy v dělení na zemědělskou a lesní
a jeho využití, popř. její energii, která je k dispozici pro energetiku (teplárenství).
Tabulka 9 Energetický potenciál zemědělské biomasy a jeho využití
Způsob
využití

Potenciál (energetický)

Využito 2010

Nevyužito

PJ

(%)

PJ

(%)

PJ

(%)

Spalování

95,1

100

4,0*

4,2

91,1

95,8

Bioplyn

43,5

100

4,5

10,3

-

-

Celkem

138,6

100

8,5

6,1

130,1

93,9

Zdroj: MPO (2011)

Strategie Plzeňské teplárenské

*Předběžný odhad MPO

34

Důvěrné

Tabulka 10 Energetický potenciál lesní biomasy a jeho využití
Potenciál
(energetický)

Využito 2010

Nevyužito

Z toho
k dispozici pro
energetiku

PJ

(%)

PJ

(%)

PJ

(%)

PJ

Lesní těžební zbytky 3,3

100

3,0

91

0,3

9

0,3

Palivové dříví
(domácnosti)

50,0

100

41,0

82

9

18

0

Odpad ze
zpracování dřeva

19,4

100

19,4

100

0

0

0

Celkem

72,7

100

63,4

87,2

9,3

12,8

0,3

Způsob využití

Zdroj: MPO (2011)
Z uvedených čísel je zřejmé, že potenciál lesní biomasy je již vyčerpán, tj. rozdělen v rámci
energetiky.
V současné době probíhá na MPO příprava návrhu aktualizace NAP, která by měla
obsahovat predikci dostupnosti biomasy pro výrobu tepla a elektřiny do roku 2020.

1.4 Legislativa týkající se přípravy a realizace nových zdrojů a procesu
připojení zdroje do elektrizační soustavy
1.4.1. Územní plánování
Z hlediska přípravy velkých energetických projektů je účelné, aby budoucí investor vyvíjel
snahu ovlivňovat přípravu a tvorbu politiky územního rozvoje či územně plánovací
dokumentace. Velké energetické projekty jsou zpravidla pro svůj rozsah, význam i pro své
vlivy součástí politiky územního rozvoje a zásad územního rozvoje.
Problematika územního plánování je velice často zásadní oblastí při přípravě nových
projektů v elektroenergetice. Významný dopad do územního plánování a to nejenom
v místním, ale zejména v krajském a celorepublikovém významu mají liniové stavby a
významné energetické zdroje. Zařazení energetických staveb do územně plánovací
dokumentace a jejich provázanost s dalšími záměry v území působí značné časové a jiné
nároky, které přípravu stavby významně komplikují a oddalují.
Politika územního rozvoje (PÚR)


Stanoví republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje
území



Návrh politiky územního rozvoje musí zohlednit podklady a dokumenty veřejné zprávy
(např. i státní energetickou koncepci)



Každé 4 roky musí být zpracována zpráva o uplatňování politiky územního rozvoje
včetně návrhů na aktualizaci
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Součástí politiky územního rozvoje je i vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle
zákona č. 100/2001 Sb.



Pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj a je schvalována vládou



Závazná pro pořizování zásad územního rozvoje, územních plánů a regulačních plánů
a pro rozhodování v území

Územně plánovací dokumentace, kterou tvoří zásady územního rozvoje, územní plány a
regulační plány se vydávají formou opatření obecné povahy podle části šesté zákona
č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Správní řád). Rovněž územní opatření o
stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území se vydávají formou opatření obecné
povahy podle Správního řádu.
Územně plánovací dokumentaci tvoří:


Zásady územního rozvoje



Pořizují se pro celé území kraje





o

Obsah je stanoven v příloze č. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb.

o

Jsou závazné pro pořizování územních plánů a regulačních plánů a pro
rozhodování v území

o

Respektují „politiku územního rozvoje“

o

Součástí zásad územního rozvoje je vyhodnocení na udržitelný rozvoj území.

Regulační plán
o

Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků,
pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru
území a pro vytvoření příznivého životního prostředí.

o

Regulační plán nahrazuje v řešené ploše územní rozhodnutí a je závazný pro
všechna rozhodnutí v území. Regulační plán nenahrazuje územní rozhodnutí
v nezastavěném území.

o

Regulační plán se vydává buď z podnětu, nebo na žádost, a to ve formě opatření
obecné povahy podle části šesté správního řádu.

Územní plán
o

Zpracovává se pro celé území obce

o

Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle
a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a
s politikou územního rozvoje.

o

Územní plán je závazný pro vydávání územních rozhodnutí

o

Obsah územního plánu je stanoven v příloze č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Obec je povinna uvést do souladu územní plán s územně plánovací dokumentací následně
vydanou krajem a následně schválenou politikou územního rozvoje. Do té doby nelze
rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s územně plánovací
dokumentací následně vydanou krajem nebo s politikou územního rozvoje.
Základní legislativní rámec


Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve
znění pozdějších předpisů
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Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti



Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí ve znění pozdějších
předpisů

Dotčené orgány
Dotčené orgány státní správy se vyjadřují k územně plánovací dokumentaci v průběhu jejího
zpracování v souladu se stavebním zákonem.
Stanoviska k návrhu PÚR a vyhodnocení vlivu PÚR na udržitelný rozvoj území uplatňují
ministerstva, jiné ústřední správní úřady a kraje.
1.4.2. Posouzení vlivu na životní prostředí (EIA)
V praxi se pro proces „posuzování vlivů na životní prostředí“ používá anglická zkratka EIA
(Environmental Impact Assessment).
Základním významem procedury posuzování vlivů na životní prostředí je zjistit, popsat
a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů a formulovat tak
opatření ke zmírnění negativních vlivů na životní prostředí, a tím i zakotvení politiky ochrany
životního prostředí do rozhodovacího procesu.
Posouzení podléhají záměry buď vždy podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., nebo
v případě, že se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. Pro oblast energetiky lze obecně říci, že
posouzení vlivů na životní prostředí bude podléhat každý významnější záměr.
Postup EIA
Problematiku posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) upravuje zákon č. 100/2001 Sb.,
(Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů. Tento právní
předpis mimo jiné stanovuje podmínky pro posuzování vlivů na životní prostředí u záměrů,
jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí.
Kategorie energetických staveb podléhajících posuzování podle zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí:




Kategorie I (vždy podléhající posouzení)
o

Zařízení ke spalování paliv s tepelným výkonem nad 200 MW

o

Zařízení s jadernými reaktory (včetně jejich demontáže nebo konečného uzavření)
s výjimkou výzkumných zařízení, jejichž maximální výkon nepřesahuje 1 kW
kontinuální tepelné zátěže.

o

Nadzemní vedení elektrické energie o napětí nad 110 kV a délce od 15 km

Kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení)
o

Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW

o

Větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 500 kWe nebo
s výškou stojanu přesahující 35 metrů

o

Vodní elektrárny s celkovým instalovaným výkonem výrobny nad 50 MWe

o

Vodní elektrárny s celkovým instalovaným výkonem výrobny od 10 MWe do 50
MWe

o

Vedení elektrické energie od 110 kV, pokud nepřísluší do kategorie I
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o

Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení
k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování
ostatních odpadů

Záměry, které nedosahují příslušných limitních hodnot (např.: zařízení ke spalování paliv
o jmenovitém tepelném výkonu 5 MW) podléhají zvláštnímu zjednodušenému řízení, jehož
účelem je stanovení, zda bude záměr podléhat zjišťovacímu řízení. Příslušný úřad stanoví do
15 dnů s přihlédnutím k zásadám pro zjišťovací řízení, zda bude záměr tomuto řízení
podléhat. Je třeba zdůraznit, že i velice malé zařízení ke spalování paliv může být
předmětem posuzování dle EIA, pokud tak rozhodne příslušný úřad v předcházejících dvou
fázích – posuzování podlimitního záměru a ve zjišťovacím řízení.
Před samotným oznámením záměru příslušnému úřadu je potřeba, dle typu lokality,
vypracovat příslušné studie a průzkumy. Příslušným úřadem je krajský úřad nebo
Ministerstvo životního prostředí (pro záměry vyjmenované v příloze č. 1 zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí – sloupec A a u záměrů s přeshraničním vlivem).
Příslušný úřad následně rozhodne o dalším posuzování. Pro záměry, které dalšímu
posuzování podléhají, je vypracována dokumentace, ta je zveřejněna, je na ni vypracován
oponentní posudek a proces EIA je završen veřejným projednáním a vydáním stanoviska
(k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí) příslušným úřadem.
Vazba na územní řízení a udělení autorizace


Stanovisko je jednou z nutných podmínek pro vydání územního rozhodnutí. Platnost
stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání. Platnost může být prodloužena
(i opakovaně) o 2 roky, pokud nedošlo k podstatným změnám v záměru.



K výstavbě nových zdrojů a přímých vedení v elektroenergetice se vyjadřuje
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)



MPO vydává autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny, které je nezbytným podkladem
pro územní řízení.



Autorizace je dále vyžadována u vybraných plynových zařízení.

Základní legislativní rámec


Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů



Vyhláška č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a úpravě některých dalších otázek
souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí

Dotčené orgány
Příslušnými orgány k posuzování vlivů na životní prostředí jsou Ministerstvo životního
prostředí a orgán kraje v přenesené působnosti, v jehož územně správním obvodu je
navržen záměr. Rozdělení kompetencí blíže specifikuje § 23 a příloha č. 1 zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí.
1.4.3. Územní řízení
Územní řízení je správním řízením v přípravné fázi projektu. Příslušný stavební úřad
posoudí, zda návrh na vydání rozhodnutí o umístění stavby je v souladu s požadavky
Stavebního zákona, a vydá územní rozhodnutí o:


umístění stavby nebo zařízení,
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změně využití území,



změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území,



dělení nebo scelování pozemků,



ochranném pásmu.

Dle § 17 zákona č. 183/2006 ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon, dále též SZ) si
může nadřízený stavební úřad nebo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) vyhradit
pravomoc k vydání územního rozhodnutí u mimořádných, neobvyklých staveb nebo u staveb
s významným negativním vlivem na životní prostředí.
Územním rozhodnutím schválí stavební úřad navržený „záměr“ a stanoví podmínky pro
využití a ochranu území a podmínky pro další projektovou přípravu stavby.
Informace, které slouží jako podklad pro zpracování dokumentace pro územní řízení, jsou
zejména informace:


ze schválené interní dokumentace investora,



z doprovodných studií a průzkumů,



ze Studie proveditelnosti,



z Koncepčního projektu (1. fáze).

Součástí územního řízení může být (dle § 91 SZ) proces posuzování vlivů na životní
prostředí (EIA). § 91 SZ definuje, že se územní řízení spojuje s řízením dle zákona
č. 100/2001 Sb. v případech kdy je příslušným úřadem krajský úřad a kdy se varianty řešení
záměru z hlediska umístění nezpracovávají. To, zda je příslušným úřadem krajský úřad nebo
Ministerstvo životního prostředí (MŽP), definuje § 21 - 23 zákona č. 100/2001 Sb. Pro velké
energetické projekty (nad 200 MW), je příslušným orgánem MŽP, pro malé energetické
projekty je to orgán kraje, pokud MŽP nestanoví v odůvodněných případech jinak.
Základní legislativní rámec


Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších
předpisů (stavební zákon)



Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní
smlouvy a územního opatření

Dotčené orgány
Dotčené orgány v územním řízení jsou orgány na jednotlivých úsecích státní správy, jejichž
demonstrativní výčet je uveden v následující tabulce. Závazná stanoviska dotčených orgánů
musí být uplatněna nejpozději při veřejném ústním jednání. Z pohledu investora bude
výhodnější obstarat si stanoviska dotčených orgánů ještě před podáním žádosti o územní
rozhodnutí. Tímto si investor zajistí možnost případně zapracovat stanoviska do
dokumentace záměru a tím se vyhnout případným nepříjemnostem spojeným s přerušením
řízení apod. Dotčené úseky v územním řízení uvádí
Tabulka 11.
Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury dle § 86 odst. 2 písm. c)
Stavebního zákona se též přikládají k žádosti o územní rozhodnutí.
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Tabulka 11 Dotčené úseky v územním řízení
Dotčený úsek pro územní řízení
Úsek ochrany přírody a krajiny
Úsek ochrany vod*
Úsek ochrany ovzduší*
Úsek ochrany zemědělského půdního fondu
Úsek ochrany lesa
Úsek ochrany ložisek nerostných surovin
Úsek odpadového hospodářství
Úsek ochrany veřejného zdraví
Úsek veterinární péče
Úsek památkové péče
Úsek dopravy na pozemních komunikacích – silniční doprava
Úsek dopravy na pozemních komunikacích – železniční doprava
Úsek dopravy letecké
Úsek dopravy vodní
Úsek energetiky*
Úsek využívání jaderné energie a ionizujícího záření*
Úsek elektronických komunikací
Úsek obrany státu
Úsek civilní ochrany
Úsek požární ochrany
Úsek bezpečnosti práce
Úsek lázní a zřídel
Úsek prevence závažných havárií*
Posouzení vlivu na životní prostředí (v případech, kdy není spojena s územním
řízením dle § 91 SZ)
Ostatní (např. vlastníci dopravní a technické infrastruktury)
* Dotčené orgány vydávají samostatná rozhodnutí ve správním řízení.

Dokumenty




Žádost o územně plánovací informaci (příloha č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)
o

Žádost se podává zejména k zjištění podmínek využívání území a změn jeho
využití a podmínek pro vydání územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených
orgánů.

o

Žadatel musí v žádosti uvést konkrétní požadavky na informaci v souvislosti se
svým záměrem. Kompetentním orgánem je příslušný stavební úřad a platnost
poskytnuté územně plánovací informace je 1 rok ode dne jejího vydání (§ 21 SZ).

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění (změně) stavby (příloha č. 3 k vyhlášce č.
503/2006 Sb.)
o

Základní dokument pro zahájení územního řízení a následně pro vydání územního
rozhodnutí.

o

Kompetentním orgánem je příslušný stavební úřad.

o

Územním rozhodnutím stavební úřad schvaluje navržený záměr na základě
„Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dle přílohy č. 4
k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)“ a stanoví podmínky pro využití a ochranu území,
podmínky pro další přípravu a realizaci záměru, zejména pro projektovou přípravu
stavby.

o

Doba platnosti územního rozhodnutí je 2 roky ode dne nabytí právní moci.
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Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006
Sb.)
o



Rozhodnutí o ochranném pásmu chrání stavbu, zařízení nebo pozemek před
negativními vlivy okolí nebo chrání okolí stavby či zařízení nebo pozemku před
jejich negativními účinky.

Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (příloha
č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)
o

Úvodní údaje

o

Průvodní zpráva

o

Souhrnná technická zpráva

o

Výkresová dokumentace

o

Dokladová část

1.4.4. Integrované povolení (IPPC)
IPPC znamená „integrovaná prevence a omezování znečištění“, z anglického originálu
Integrated Pollution Prevention and Control.
Účelem procesu je docílit integrované prevence a omezování znečištění vznikajícího v
důsledku průmyslových činností, tzn. vyloučit anebo alespoň snížit emise z těchto činností do
ovzduší, vody a půdy včetně opatření týkajících se odpadů, v zájmu dosažení vysoké úrovně
ochrany životního prostředí.
Provozovatelé zařízení vyjmenovaných v zákoně o integrované prevenci (Zákon č. 76/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů) mají za povinnost požádat příslušný správní úřad
o udělení integrovaného povolení. V oblasti energetiky jsou to tato zařízení:


Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW



Rafinerie minerálních olejů a plynu



Koksovací pece



Zařízení na zplyňování a zkapalňování uhlí

Příslušným správním úřadem je krajský úřad nebo Ministerstvo životního prostředí (v případě
zařízení s přeshraničním vlivem).
Vzor žádosti o vydání integrovaného povolení obsahuje příloha k vyhlášce č. 554/2002 Sb.
Žádost o toto povolení musí obsahovat údaje o zařízení, s ním spojených činnostech,
materiálních a energetických nárocích, ale také popis a kvantifikaci vlivů na jednotlivé složky
životního prostředí. Dále musí obsahovat charakteristiku stavu území, kde se zařízení
nachází, včetně možných střetů, popis opatření ke sledování a minimalizaci negativních vlivů
a návrh závazných podmínek provozu. V rámci žádosti se zařízení porovnává s nejlepšími
dostupnými technikami (BAT – Best Available Techniques).
Nová zařízení s žádostí o stavební povolení po 1. 1. 2003 včetně (i pro rekonstrukci) mají za
povinnost mít pravomocné integrované povolení před stavebním povolením.
Základní legislativní rámec


Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném
registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve
znění pozdějších předpisů
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Vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného
povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění, ve znění pozdějších předpisů

Dotčené orgány
Příslušnými orgány k vydávání integrovaného povolení jsou příslušný Krajský úřad
a Ministerstvo životního prostředí. Rozdělení kompetencí blíže specifikují § 29 a § 33 zákona
o integrované prevenci.
Ostatní informace


Příloha č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb. – Kategorie průmyslových činností



Vyjádření příslušných správních úřadů nejsou správními rozhodnutími



Provozovatel s platným integrovaným povolením má povinnost nahlásit příslušnému
orgánu dle §16 plánovanou změnu v provozu zařízení. Daný orgán může provést
přezkum. Na základě přezkumu provede změnu integrovaného povolení nebo stanoví
povinnost provozovateli podat žádost o změnu integrovaného povolení. V řízení
o změně žádosti se postupuje přiměřeně jako v případě žádosti o integrované
povolení.

Dne 15. 8. 2012 schválila vláda ČR novelu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci,
která obsahuje zejména následující:


Zásadní posílení role nejlepších dostupných technik (tzv. BAT, Best Available
Techniques)



Stanovení emisních limitů dle Závěrů o BAT



Přezkum integrovaných povolení na základě referenčních dokumentů o BAT



Zrušení a zánik integrovaného povolení

1.4.5. Stavební řízení
Stavební řízení je řízení, ve kterém stavební úřad rozhoduje ve správním řízení o stavebním
povolení. Stavební řízení navazuje na územní řízení.
Stavební řízení je činnost, při které prokazuje investor dodržení podmínek platného
územního rozhodnutí jejich zapracováním do dokumentace stavby v požadovaném čase
a rozsahu. Dále investor prokazuje dokumentací stavby bezpečnost a spolehlivost
budoucího provozu, zajišťuje vyjádření dotčených Orgánů státní správy, které hájí veřejné
zájmy podle zvláštních právních předpisů.
Základní legislativní rámec


Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších
předpisů (stavební zákon)



Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Stavebního zákona
ve věcech stavebního řádu

Dotčené orgány
Dotčené orgány ve stavebním řízení jsou orgány na jednotlivých úsecích státní správy,
jejichž výčet uvádí Tabulka 12.
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Tabulka 12 Dotčené úseky ve stavebním řízení
Dotčený úsek pro stavební řízení
Úsek ochrany přírody a krajiny
Úsek ochrany vod – pro vodní díla není dotčeným orgánem, ale je speciálním stavebním úřadem dle § 15
stavebního zákona
Úsek ochrany ovzduší*
Úsek ochrany zemědělského půdního fondu
Úsek ochrany lesa
Úsek ochrany ložisek nerostných surovin
Úsek odpadového hospodářství
Úsek ochrany veřejného zdraví
Úsek veterinární péče
Úsek památkové péče
Úsek dopravy na pozemních komunikacích – pro stavby dálnic, silnic aj. není dotčeným orgánem, ale je
speciálním stavebním úřadem dle § 15 stavebního zákona
Úsek dopravy na pozemních komunikacích (dráhy) – pro stavby na dráze není dotčeným orgánem, ale je
speciálním stavebním úřadem dle § 15 stavebního zákona
Úsek dopravy letecké pro stavby na dráze není dotčeným orgánem, ale je speciálním stavebním úřadem
dle § 15 stavebního zákona
Úsek dopravy vodní
Úsek energetiky
Úsek využívání jaderné energie a ionizujícího záření*
Úsek elektronických komunikací
Úsek obrany státu
Úsek civilní ochrany
Úsek požární ochrany
Úsek bezpečnosti práce
Úsek lázní a zřídel
Úsek prevence závažných havárií*
Integrované povolení

* Dotčené orgány vydávají samostatná rozhodnutí ve správním řízení.

Působnost speciálních stavebních úřadů je definována v § 15 Stavebního zákona.
Působnost stavebního úřadu, s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování,
vykonávají orgány vykonávající státní správu na uvedených úsecích podle zvláštních
právních předpisů:


Staveb leteckých



Staveb drah a na dráze, včetně zařízení na dráze



Staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací



Vodních děl

§ 16 Stavebního zákona ještě definuje vojenské a jiné stavební úřady. Např. u staveb
jaderných zařízení je stavebním úřadem Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Dokumenty


Žádost o stavební povolení (příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.)
o

Základní dokument pro zahájení stavebního řízení a následně pro vydání
stavebního povolení.

o

Kompetentním orgánem je příslušný stavební úřad.

o

Ve stavebním povolení stavební úřad stanovuje podmínky pro provedení stavby
a její používání, a také může uložit provedení zkušebního provozu. S
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o


Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode
dne, kdy nabylo právní moci.

Rozsah a obsah projektové dokumentace (příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb)
o

Dokumentace slouží jako podklad pro získání stavebního povolení a tvoří jednu
z příloh Žádosti o stavební povolení.

o

Projektová dokumentace obsahuje tyto části:


Průvodní zpráva



Souhrnná technická zpráva



Situace stavby



Dokladová část



Zásady organizace výstavby



Dokumentace objektů

1.4.6. Státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny
Pro výrobny s instalovaným výkonem nad 100 kW se vydává státní autorizace ve správním
řízení podle § 30 a, b, c, d energetického zákona (zákon č. 458/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, dále téř EZ) a pro vybraná plynová zařízení se vydává ve správním
řízení autorizace dle § 67 EZ.
Autorizace je nezbytným podkladem pro územní řízení. Autorizaci na výstavbu výrobny
elektřiny uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) na základě podané žádosti.
Autorizace se uděluje na základě posouzení předpokládané výrobny elektřiny.
Základní legislativní rámec


Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
(energetický zákon)



Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších
předpisů (stavební zákon)



Ke dni zpracování této studie probíhá příprava prováděcího předpisu týkajícího se
státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny

Žádost o udělení autorizace
Písemná žádost o udělení autorizace obsahuje


Harmonogram přípravy výstavby výrobny elektřiny obsahující
o

předpokládané termíny vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního
povolení,

o

připojení k přenosové soustavě nebo přepravní soustavě nebo distribuční
soustavě elektřiny nebo distribuční soustavě plynu

o

případně termíny zahájení zkušebního provozu a kolaudačního souhlasu



Základní údaje o výrobně elektřiny včetně instalovaného výkonu, druhu výrobny
a energetické účinnosti



Předpokládané umístění výrobny elektřiny

Strategie Plzeňské teplárenské

44

Důvěrné



Údaje o palivu nebo o jiných použitých zdrojích energie



Vyjádření provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy
o zajištění systémových služeb a o vlivu na bezpečnost a spolehlivost provozu
elektrizační soustavy



Doklady prokazující finanční předpoklady k výstavbě výrobny elektřiny



Údaje o charakteru provozu výrobny elektřiny a o předpokládaném ročním využití
instalovaného výkonu



Vyjádření operátora trhu o vlivu výrobny elektřiny na zajištění rovnováhy mezi
nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu a na naplňování cílů Národního akčního plánu
pro energii z obnovitelných zdrojů

V návaznosti na novelu Energetického zákona č. 211/2011 Sb. je zpracováván návrh
vyhlášky MPO o autorizaci, který je v současné době v mezirezortním připomínkovém řízení.
1.4.7. Připojení výrobny do elektrizační soustavy
Podmínky připojení zařízení žadatele k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě
definuje vyhláška č. 51/2006 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě. Základními
podmínkami připojení jsou


podání žádosti o připojení,



předložení studie připojitelnosti za podmínek podle § 4a.



uzavření smlouvy o připojení mezi žadatelem a provozovatelem přenosové soustavy
nebo provozovatelem distribuční soustavy nebo změna stávající smlouvy o připojení.

Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy může od žadatele
vyžádat zpracování studie připojitelnosti.


je-li s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že zařízení, o jehož připojení žadatel
žádá, bude mít vliv na spolehlivost provozu přenosové soustavy nebo distribuční
soustavy,



žádá-li se o připojení zařízení k napěťové hladině vysokého napětí a vyšších.

Žádost o připojení zařízení k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě
Náležitosti žádosti o připojení výrobny elektřiny nebo její části k přenosové soustavě nebo
distribuční soustavě jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky o podmínkách připojení k
elektrizační soustavě.
Žádost se podává pro každé odběrné nebo předávací místo zvlášť. Žádost o připojení
zařízení žadatele k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě se podává
a)

před výstavbou nebo připojením nového zařízení,

b)

před zvýšením rezervovaného příkonu nebo výkonu stávajícího připojeného zařízení,

c)

před změnou charakteru odběru,

d)

v případě změny druhu výrobny elektřiny,

e)

v případě změny místa připojení výrobny elektřiny k přenosové soustavě nebo
distribuční soustavě.
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Součástí žádosti o připojení výrobny elektřiny je souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním
výrobny elektřiny na jeho nemovitosti a dále v případě výrobny elektřiny s instalovaným
výkonem


od 30 kW do 5 MW včetně
o



nad 5 MW připojované k distribuční soustavě a výrobny elektřiny připojované k
přenosové soustavě
o



územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí, ze které
je zřejmé, zda je výstavba výrobny elektřiny v souladu s územně plánovací
dokumentací,

územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí,

nad 0,5 MW
o

harmonogram přípravy výstavby výrobny elektřiny.

Základní legislativní rámec


Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
(energetický zákon)



Vyhláška č. 51/2006 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě ve znění
pozdějších předpisů

Připojení zařízení žadatele k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě se uskutečňuje
na základě smlouvy o připojení.

1.5 Rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice
Obnovitelné zdroje energie (OZE) jsou pro teplárenství České republiky zajímavé ze dvou
důvodů:


Výroba z hůře predikovatelných obnovitelných zdrojů energie (sluneční a větrná
energie) vytváří poptávku po podpůrných službách



Výroba tepla a elektřiny z biomasy a biologicky rozložitelných odpadů patří mezi
podporované způsoby výroby (Zákon o podporovaných zdrojích energie)

Výrazný rozvoj obnovitelných zdrojů energie v ČR v posledních letech je do značné míry
ovlivněn politikou a následně legislativou EU, která klade na jednotlivé státy unie požadavky
na dosažení určitého podílu energie vyrobené z OZE.
Predikce rozvoje jednotlivých kategorií OZE je značně problematická z důvodu možných
změn výchozích předpokladů, a to zejména z těchto důvodů:


změny legislativy EU i ČR pro oblast OZE,



změny způsobu a výše podpory výkupu elektřiny a tepla z OZE,



vývoj cen technologií,



omezení pro připojování OZE (síťová a jiná omezení),



přesun zájmu investorů mezi jednotlivými typy OZE a také mezi různými státy, ve
kterých se investoři snaží realizovat své projekty.

Výchozím dokumentem pro odhad rozvoje OZE v ČR je Národní akční plán pro energii
z obnovitelných zdrojů (NAP) z července 2010 korigovaný s ohledem na reálný vývoj. NAP
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představuje způsob dosažení závazných cílů podílů energie z obnovitelných zdrojů v roce
2020 stanovených rozhodnutím Evropské unie (klimaticko-energetický balíček).
Mezi obnovitelné zdroje energie patří:


větrné elektrárny,



fotovoltaické elektrárny,



zdroje na biomasu,



zdroje na bioplyn,



malé vodní elektrárny,



zdroje využívající biologicky rozložitelnou část komunálního odpadu,



geotermální zdroje.

Lze předpokládat, že v časovém horizontu do roku 2020, bude rozvoj OZE v ČR probíhat
v rozmezí blízkém Národnímu akčnímu plánu, s výjimkou oblasti fotovoltaických elektráren
(FVE), kde je NAP již překročen. Lze očekávat, že další rozvoj po roce 2020 bude z jedné
strany ovlivněn dosavadními zkušenostmi s integrací a provozem OZE, včetně
ekonomických dopadů, a z druhé strany zřejmě s dalšími (vyššími) požadavky na podíl OZE
ze strany EU.
V době zpracování této studie již probíhá proces aktualizace NAP. Aktualizace NAP by měla
zohlednit dosavadní reálný vývoj v oblasti OZE a rovněž změny vyplývající z nového zákona
o podporovaných zdrojích energie.
Větrné elektrárny
V letech 2010 a 2011 došlo k výraznému zpomalení instalací nových větrných elektráren
(VTE). V roce 2010 by přírůstek instalovaného výkonu VTE 22 MW, v roce 2011 pouze
3 MW. Celkový instalovaný výkon VTE v ČR k 1. 1. 2012 byl 218 MW. Naproti tomu Národní
akční plán počítal pro konec roku 2011 s hodnotou 293 MW. Tempu růstu instalací VTE je
v současnosti výrazně nižší než v scénáři uvažovaném v NAP. Lze předpokládat, že i při
určitém zrychlení současného trendu již nedojde k naplnění plánované hodnoty NAP pro rok
2020, která činí 743 MW instalovaného výkonu VTE. Zpomalení přírůstků instalovaného
výkonu může být do jisté míry také způsobeno také z důvodu vyčerpání nejvýhodnějších
lokalit dosavadní výstavbou VTE. Dle údajů ČSRES, platných k 31. 5. 2011 bylo v žádostech
na připojení VTE již 805 MW s uzavřenou smlouvou o připojení. Koeficient využití maxima u
VTE v ČR se pohybuje na úrovni 2000 hodin.
Fotovoltaické elektrárny
Rozvoj fotovoltaických elektráren (FVE) proběhl v ČR v podstatě v průběhu pouhých dvou let
– 2009 a 2010, přičemž rozhodující objem výkonu byl zprovozněn na podzim 2010. Pak se
projevil dopad legislativně-regulatorních opatření, kdy od 1. 3. 2011 došlo k omezení
podpory FVE, a to jen na zdroje do 30 kW umístěné na střechách budov. Současně byla
snížena výkupní cena na nově zprovozňované zdroje.
Instalovaný výkon FVE se v průběhu roku 2011 téměř nezměnil a k 1. 1. 2012 by na úrovni 1
960 MW. Reálný vývoj FVE v předstihl NAP, který pro rok 2020 uvažoval s instalovaným
výkonem 1695 MW. K hromadné výstavbě, tak jak probíhala v roce 2010, už pravděpodobně
nedojde, a omezení pro výstavbu FVE na zemědělské půdě budou zřejmě i nadále platit.
Zdroje na biomasu
Biomasa se z hlediska jejího energetického využití chová obdobně, jako jiné druhy paliv tzn.,
že se nejedná o specifický druh technologie jako u FVE a VTE. Využívání biomasy pro
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výrobu elektřiny a tepla se ve své podstatě neliší od uhelných elektráren resp. tepláren a
nevyvolává proto na rozdíl od jiných druhů OZE nároky např. na větší potřebu regulačních
služeb.
V roce 2010 bylo vyrobeno celkem 1 492 GWh elektřiny z biomasy, což je představuje nárůst
o 96 GWh proti roku 2009. Cílem NAP do roku 2020 je dosažení výroby elektřiny z biomasy
na úrovni 3 200 GWh, což představuje více než dvojnásobek oproti hodnotě za rok 2010.
V případě zdrojů na biomasu je potřeba zdůraznit, že již v současnosti je biomasa spalována
převážně na zdrojích s kogenerační výrobou elektřiny. Podíl zdrojů, kde se spaluje biomasa
a současně nejde o vysokoúčinnou kogeneraci je minimální. Lze konstatovat, že v případě
zákonného omezení podpory výroby elektřiny z biomasy mimo vysokoúčinnou KVET nehrozí
v podstatě žádné omezení využívání biomasy.
Zdroje na bioplyn
Zájem o výstavbu bioplynových stanic v posledním období významně roste. V mnoha
případech je tato záležitost důsledkem snahy zemědělských producentů o ekonomicky
výhodnější uplatnění své produkce. Na rozdíl od FVE a VTE je však u bioplynových
elektráren z provozního pohledu výhodou to, že dodávka elektřiny je relativně vyrovnaná
v průběhu celého roku.
K 1. 1. 2012 byl celkový podíl bioplynu na instalovaném výkonu 168 MW co mírně překonává
hodnotu uvažovanou v NAP. Současný trend nárůstu instalovaného výkonu bioplynových
elektráren naznačuje dosažitelnost cíle NAP pro rok 2020 (417 MW). Rovněž Česká
bioplynová asociace (CzBA) považuje rozvoj bioplynových zdrojů uvedený v NAP za
uskutečnitelný. Podobně jako u biomasy i objem bioplynu, který lze vyrobit je limitován
omezeným potenciálem zemědělského odpadu a omezenou plochou na pěstování
energetických plodin.
Malé vodní elektrárny
Vzhledem k tomu, že potenciál lokalit s větším spádem a tedy i s rychlejší návratností
investice je téměř vyčerpán. Nárůst instalovaného výkonu malých vodních elektráren (MVE)
v ČR představuje cca 4 MW ročně, přičemž se jedná spíše o rekonstrukce a zvyšování
účinnosti stávajících MVE než o výstavbu nových MVE v nových lokalitách. Dle informací
ČSRES bylo k 31. 5. 2011 v žádostech na připojení MVE 50 MW s uzavřenou smlouvou
o připojení.
Biologicky rozložitelná část komunálního odpadu (BRKO)
Vzhledem k velikosti instalovaného výkonu představuje téměř zanedbatelnou složku výroby
elektřiny a tepla z OZE. Národní akční plán počítá s navýšením výroby elektřiny a tepla
z BRKO do roku 2020 na více než čtyřnásobek oproti roku 2010 u elektřiny a dvojnásobek
u tepla.
S podporou energetického využití komunálního odpadu se nově počítá v Zákoně
o podporovaných zdrojích energie. Podle tohoto zákona v případě elektřiny vyrobené
energetickým využitím komunálního odpadu se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů
vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou z BRKO. V případě nevytříděného komunálního
odpadu stanoví podíl biologicky rozložitelné a nerozložitelné části na energetickém obsahu
komunálního odpadu prováděcí právní předpis.
Geotermální zdroje
Dle současné evropské energetické statistiky se do geotermální energie zařazuje využívání
tepla získaného z nitra země k výrobě elektřiny, či k přímému vytápění budov nebo
zemědělských zařízení (skleníky) atp., bez využití tepelných čerpadel. Přímé využívání
geotermální tepelné energie není v ČR pravděpodobně prováděno. Projekty na případnou
Strategie Plzeňské teplárenské

48

Důvěrné

výrobu elektrické energie nepřímo z energie geotermální jsou zatím ve stádiu příprav a úvah.
Nejdále zatím postoupil projekt využití geotermální energie v Litoměřicích, kde je počítáno
s kombinovanou výrobou elektrické a tepelné energie. Další rozvoj využívání geotermální
energie v ČR bude do jisté míry záviset i na úspěchu tohoto projektu.
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2.

Stanovení omezujících podmínek provozu a rozvoje zdroje
Plzeňské teplárenské

V rámci kapitoly budou analyzovány faktory s vlivem na provoz stávajících a budoucích
zdrojů Plzeňské teplárenské:

2.1 Stávající legislativní a veřejnoprávní podmínky omezující provoz
technologických zařízení
2.1.1. Územní plán
Územní plán města Plzně byl schválen usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 114 ze dne
19. října 1995 a jeho závazná část byla vyhlášena obecně závaznou Vyhláškou č. 9/1995
statutárního města Plzně, o závazných částech Územního plánu města Plzně. Formou změn
Územního plánu města Plzně se tento dokument v pravidelném dvouletém cyklu aktualizuje.
Aktuální verze Územního plánu města Plzně je účinná od 1. listopadu 2010.
Areál Plzeňské teplárenské se nachází v sevřeném prostoru s minimální možností dalšího
rozvoje. Je ohraničen ze severu a západu vlakovým nádražím a tokem řeky Berounky
a z jihu a jihovýchodu areálem Plzeňských pivovarů.
Z pohledu využití ploch a stávajícího územního plánu je možné tuto plochu využít k případné
výstavbě dalšího zdroje tepla.
Lokalita ZEVO Chotíkov je v územním plánu určena k realizaci průmyslové zástavby
a v současné době probíhá územní řízení na tuto stavbu.
Pozemky v trase horkovodu spojujícího ZEVO Chotíkov s potrubním systémem Plzeňské
teplárenské jsou většinou dotčeny jen věcnými břemeny. V roce 2011 byl započat proces
projednávání koupě pozemků resp. zřízení věcného břemene pro horkovod, včetně vkladu
nových vlastnických práv popřípadě užívacích práv v Katastru nemovitostí. Tyto činnosti jsou
zajišťovány ve spolupráci s advokátní a realitní kanceláří.
Obrázek 3 Určení ploch dle územního plánu města Plzně
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2.1.2. Hluk
Do legislativního rámce oblasti hluku a ochrany před hlukem patří zejména následující
legislativní normy:


Zákony
o



Zákon č. 250/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ze dne 14. července 2000

Nařízení vlády
o

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací, ze dne 15. března 2006

Akustická situace v určitém území se ve vztahu k hygienickým požadavkům posuzuje od
1. června 2006 podle Nařízení vlády ČR č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací.
Pro hluk emitovaný stacionárními zdroji ve venkovním chráněném prostoru staveb jsou pro
účely hodnocení stavu akustické situace ve venkovním prostoru dle Nařízení vlády
č. 48/2006 Sb. dány následující hygienické limity hluku:


pro denní dobu LAeq,T = 50 dB,



pro noční dobu LAeq,T = 40 dB.

Pro případ prokázané tónové složky platí následující limity:


pro denní dobu LAeq,T = 45 dB,



pro noční dobu LAeq,T = 35 dB.

V případě výstavby nového zdroje, který bude paralelně provozován se stávající technologií
lze předpokládat opětovné překročení hygienického limitu hluku a případnou nutnost
realizace dalších protihlukových opatření bude třeba ověřit hlukovou studií v rámci EIA
řízení.
2.1.3. Minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
Do legislativního rámce oblasti účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
patří zejména následující legislativní normy:


Zákony
o



Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Vyhlášky
o

Vyhláška č. 150/2001 Sb. ze dne 12. dubna 2001, kterou se stanoví minimální
účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.

Vyhláška č. 150/2001 Sb. se vztahuje na nově zřizovaná zařízení pro výrobu elektřiny nebo
tepelné energie a na zařízení pro výrobu elektřiny nebo tepelné energie, u nichž se provádí
změna dokončených staveb (dále jen "rekonstrukce zařízení"), s výjimkou zařízení pro
výrobu tepelné energie s celkovým tepelným výkonem do 200 kW, kogeneračních jednotek
s pístovými motory do celkového elektrického výkonu výrobny 90 kW a kotlů využívajících
teplo odpadních spalin z technologických procesů, a to i v případě, že jsou vybaveny
přitápěním. Vyhláška se vztahuje na nově zřizovaná zařízení pro výrobu elektřiny nebo
tepelné energie a na rekonstrukce zařízení, k nimž bylo vydáno stavební povolení po dni
nabytí účinnosti této vyhlášky.
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Minimální účinnost užití energie při výrobě tepelné energie v kotlích zobrazuje Tabulka 13.
Tabulka 13 Minimální účinnost užití energie při výrobě tepelné energie v kotlích
Výkon kotle ve
zdroji tepelné
energie

Účinnost při použití paliva (%)
koks černé brikety
uhlí

hnědé
uhlí
tříděné

hnědé
lehký těžký
uhlí
topný topný
netříděné olej
olej

zemní
plyn

do 0,5 MW

69

68

67

66

62

80

-

85

0,51 – 3 MW

-

70

69

68

63

83

-

86

3,1 – 6 MW

-

75

-

72

65

84

81

87

6,1 – 20 MW

-

77

-

75

70

85

82

90

20,1 – 50 MW

-

80

-

-

77

87

85

92

nad 50 MW

-

82

-

-

82

89

86

93

Minimální účinnost výroby tepelné energie při provozu spalinových kotlů za plynovou
turbínou zobrazuje Tabulka 14.
Tabulka 14 Minimální účinnost užití energie při výrobě tepelné energie při provozu
spalinových kotlů za plynovou turbínou
Účinnost výroby
tepelné energie (%)

Měrná spotřeba energie
v palivu (GJ/GJ)

do 400

74

1,35

401 – 450

76

1,32

451 – 500

78

1,28

501 – 550

80

1,25

nad 550

81

1,24

Teplota spalin na
vstupu do kotle (C)

Minimální účinnost dodávky tepla z kotelny, resp. ze zdroje tepelné energie může být oproti
účinnosti výroby tepelné energie, kterou zobrazují Tabulka 13 a Tabulka 14, nižší až o 2 %
u teplovodních horkovodních kotlů a až o 4 % nižší u parních kotlů. Snížení kompenzuje
vlastní spotřebu a ztráty vznikající při provozu kotlů a jejich příslušenství, s výjimkou stáčení
mazutu, ohřevu zásobních nádrží, rozmrazování uhlí v tunelu nebo trvalého provozu parních
turbonapáječek.
Minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny v parním turbosoustrojí zobrazuje
Tabulka 15.
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Tabulka 15 Minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny v parním
turbosoustrojí
Účinnost výroby (%)

Měrná spotřeba
energie v palivu
(GJ/MWh)

49

7,35

Minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie v soustrojí s plynovou
turbínou a spalinovým kotlem zobrazuje Tabulka 16.
Tabulka 16 Minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem
Provozní soubor

Účinnost výroby (%)

Měrná spotřeba
energie v palivu
(GJ/GJ)

Plynová turbína + spalinový kotel

74

1,35

Plynová turbína + spalinový kotel –
špičkový provoz (max. 500 h/rok)

28

3,57

Paroplynový cyklus

72

1,39

Schvalovacím procesem prošla novela Zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,
kterou však vetoval prezident Klaus. Novela byla zpracovaná s koncepcí dle směrnice
2010/31/EU (původní zákon byl zpracován s koncepcí dle směrnice 2002/91/ES).
V přípravě je nová vyhláška o energetické účinnosti.
2.1.4. Příprava a realizace staveb
Výstavba nového zdroje, resp. rekonstrukce v areálu teplárny, se rozděluje na přípravnou
fázi a realizační fázi.
Přípravná fáze projektu zahrnuje:


činnosti související s veřejnoprávním projednáním:
o

doprovodné studie a průzkumy

o

změnu územního plánu (v případě potřeby)

o

posouzení vlivu na životní prostředí (EIA)

o

autorizace

o

územní řízení

o

integrované povolení (IPPC)

o

stavební řízení
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ostatní činnosti investora:
o

zpracování studie proveditelnosti

o

zpracování koncepčního projektu (1. a 2. fáze)

o

výběr dodavatele/-ů

o

podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem

o

zajištění financování

Obecně realizační fáze zahrnuje následující činnosti:


Prováděcí projekty (stavební i technologické části)



Realizace stavební části



Dodávky a montáž technologie



Autorský dozor



Dodavatelská dokumentace



Zajištění jakosti a kontrola kvality



Administrace a kontrola kontraktu (ů)



Časové plánování a kontrola nákladů



Řízení výstavby



Školení personálu



Provedení PKV a KV



Uvedení do zkušebního provozu



Zkoušky a vyzkoušení



Kolaudace

Délka trvání přípravné i realizační fáze se odvíjí od jednotlivých typů zdrojů.
Kromě výše uvedených činností může výstavba nových zdrojů zahrnovat ještě problematiku
vyvolaných investic, souvisejících například s vyvedením výkonu, zásobování vodou,
napojení na plynovod apod.
Tyto vyvolané investice musí být zkoordinovány s hlavní stavbou, a to jak věcně, tak časově.
Z pohledu řízení Projektu je třeba pečlivě koordinovat především následující činnosti:


koordinace územních řízení jednotlivých investic se samotným projektem a okamžitá
reakce na jakékoliv problémy nebo náznaky problémů



koordinace stavebních řízení jednotlivých investic se samotným projektem a okamžitá
reakce na jakékoliv problémy nebo náznaky problémů



koordinace realizace jednotlivých investic s předpokládanými daty zahájení realizace
těchto investic z hlediska kritické cesty samotné realizace projektu.

Všechny související investice musí být dokončeny před zahájením zkoušek na zařízeních
projektu, resp. musí být uvedeny do provozu s dokončením montáže samotného projektu.
Pro výstavbu v lokalitě Plzeňské teplárenské připadají v úvahu následující zdroje:


plynový horkovodní kotel

Strategie Plzeňské teplárenské

54

Důvěrné



uhelný zdroj – fluidní kotel



paroplynový zdroj (kombinovaný cyklus – Combined Cycle)

Níže uvedený obrázek znázorňuje rámcový harmonogram přípravy a realizace těchto zdrojů.
Přípravná fáze je pro zjednodušení zpracována pouze z pohledu veřejnoprávního projednání
a lhůt plynoucích z legislativy, které ovlivňují délku trvání přípravné fáze a při přípravě
nového zdroje jsou v časovém plánu na kritické cestě.
Další činnosti přípravné fáze, jako je zpracování studie proveditelnosti, koncepční projekt,
výběr dodavatele, zajištění financování, se provádí paralelně s veřejnoprávním projednáním.
Časová náročnost těchto činností odpovídá délce veřejnoprávních procesů. Přípravná fáze je
zakončena podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem, který by se časově měl shodovat
s termínem získání stavebního povolení.
Obrázek 4 Rámcový harmonogram přípravy a realizace zdroje
Přípravná fáze

Realizační fáze

6M

Průzkumy

Zpracování
dokumentace EIA

5,5 M
Řízení EIA

8M
Vydání stanoviska EIA
4M

Zpracování dokumentace pro ÚR

Podání žádosti o ÚR
Územní řízení včetně nabytí právní moci

10 D
2,5 M
5M

Zpracování dokumentace pro IPPC

Podání žádosti o IP

5D
4M

Vydání IPPC

4M

Zpracování dokumentace pro stavební povolení
Podání žádosti o SP

Stavební řízení včetně nabytí právní moci

0

1 rok

10 D
2,5 M

Realizace
2,5 - 3 roky

2 roky

Investor nemůže ovlivnit

M - měsíc

Investor může ovlivnit

D - den

Tabulka 17 sumarizuje odhad délky výstavby nových zdrojů, které přicházejí v úvahu v
lokalitě Plzeňské teplárenské. Z tabulky je patrná doba přípravy jednotlivých zdrojů, jejich
realizace i celkový odhad délky výstavby.
Nejdéle by trvalo postavit nový uhelný zdroj, nový uhelný blok. Odhad délky výstavby tohoto
zdroje je 5,5 – 6,5 roku. Naopak nejkratší se jeví plynový horkovodní kotel s asi 3 roky
výstavby.
V harmonogramu přípravy se vycházelo z minimálních lhůt plynoucích z legislativy, lhůty
nezahrnují doby pro interní rozhodovací procesy investora, lhůty na odvolání, soudy apod.
Harmonogramy také mohou být prodlouženy například z důvodu povinností stanovených
Zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
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Tabulka 17 Délka výstavby potenciálních typů zdrojů
Typ zdroje

Přípravná fáze

Realizační fáze

Délka výstavby
celkem

Plynový horkovodní kotel

2,5 roku

8 - 10 měsíců

3,25 – 3,5 roku

Uhelný blok

2,5 roku

3 – 4 roky

5,5 – 6,5 roku

Paroplynová elektrárna

2,5 roku

2,5 – 3 roky

5 – 5,5 roku

2.1.5. Závěry a doporučení
Z výše uvedených legislativních a veřejnoprávních podmínek omezujících provoz
technologických zařízení vyplývá především následující:


Územní plán
o

Z pohledu využití ploch v areálu Plzeňské teplárenské a stávajícího územního
plánu je možné tuto plochu využít k případné výstavbě dalšího zdroje tepla
(případně k záměně za jiný zdroj tepla),

o

Lokalita ZEVO Chotíkov je v územním plánu určena k realizaci průmyslové
zástavby a v současné době probíhá územní řízení na tuto stavbu.



Emisní a imisní limity jsou nejvíce ovlivněny budoucími dopady Směrnice
o průmyslových emisích a jsou řešeny samostatně v rámci kapitoly 2.2.



Hluk - v případě výstavby nového zdroje, který bude paralelně provozován se stávající
technologií lze předpokládat opětovné překročení hygienického limitu hluku a
případnou nutnost realizace dalších protihlukových opatření bude třeba ověřit hlukovou
studií v rámci EIA řízení.



Minimální účinnost užití energie musí odpovídat příslušným zákonům a vyhláškám.
V současné době je připravována mezinárodní legislativa zpřísňující tyto limity.



Příprava a realizace staveb
o

Na kritické cestě vždy leží příprava stavby

o

V uvedených lhůtách nejsou uvedeny lhůty na rozhodovací procesy investora,
případná odvolání a soudní spory.

2.2 Dopad směrnice o průmyslových emisích na zdroj Plzeňské teplárenské
2.2.1. Emisní limity
V kapitole 1.1 bylo uvedeno, že nejvýznamnějším vlivem Směrnice o průmyslových emisích
na zdroje spalující pevná paliva je snížení emisních limitů SO2, NOx a TZL.
Tento dopad je možné ilustrovat na zařízeních Plzeňské teplárenské. Při stanovení
budoucích emisních limitů je třeba zohlednit princip agregačních pravidel.
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Tabulka 18 Emise kotlů Plzeňské teplárenské
Typ
kotle

Výkon Celk. Palivo
[MWt] příkon
[MWt]

3

Emise SO2 [mg/m ]
Souč.
emise

Souč.
limit

Limit
2016

3

3

Emise NOx [mg/m ]
Souč.
emise

Souč.
limit

Limit
2016

Emise TZL [mg/m ]
Souč.
emise

Souč.
limit

GK K4

128,0

HU,
ZP

1 700

650

100

GK K5

128,0

HU,
ZP

1 700

650

100

FK K6

135,0

HU,
ZP, B
>500

cca
1 300

400
200

cca
400

400

Limit
2016

50
200

cca
20

20

FK K7

38,5

B

400

400

100

RK K2

35,0

HU

1 700

650

100

RK K3

35,0

HU

1 700

650

100

Z předchozí tabulky je patrné, že zpřísnění emisních limitů se PLTEP týká zejména u emisí
SO2 a NOx. Z porovnání současné úrovně hmotnostních koncentrací emisí a budoucích
emisních limitů vyplývá, že pro pokračování v provozu stávajících zařízení bude nezbytné
provést primární nebo sekundární opatření pro snížení emisí.
2.2.2. Využitelnost režimů podle směrnice o průmyslových emisích
V případě zájmu o odložení ekologizačních opatření až za rok 2015 je možné využít některý
z definovaných režimů úlevy od zpřísněných emisních limitů. V následujícím textu jsou
zhodnoceny možnosti využití těchto režimů. V této souvislosti je třeba připomenout, že při
uplatnění těchto režimů je třeba respektovat agregační pravidla (režimy je třeba volit
společně pro všechna zařízení, jejichž spaliny jsou vyústěny do společného komína).
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Tabulka 19 Využitelnost režimů podle směrnice o průmyslových emisích
Režim

Využitelnost

Poznámka

Přechodný národní plán
podle článku 32 směrnice

Režim stanoví mezi rokem
Ano, je splněna podmínka, že
2016 a 1. pol. 2020 klesající
první povolení pro zařízení
emisní stropy místo emisních
bylo vydáno před 1. 7. 1987
limitů

Odchylka pro spalovací
zdroje s omezenou
životností podle článku 33
směrnice

Režim umožňuje plnit emisní
Ano, je splněna podmínka, že
limity dle IP k 31.12.2015 za
první povolení pro zařízení
předpokladu provozu 17 500
bylo vydáno před 1. 7. 1987
hodin mezi roky 2016 a 2023.

Centrální zdroje tepla podle Ne, zdroj překračuje tepelný
článku 35 směrnice
příkon 200 MWt
Malé izolované soustavy
podle článku 35 směrnice

Stupeň odsíření podle
článku 31 směrnice

Režim 1500 provozních
hodin/rok podle části 1
přílohy V směrnice

Jedná se o režim pro menší
zdroje CZT

Ne, zdroj není umístěn v malé
izolované soustavě

Ano, místo emisních limitů
může být použit minimální
stupeň odsíření

Pokud zdroj spaluje domácí
palivo s vysokým obsahem
síry, pak může být výhodnější
využít minimální stupeň
odsíření místo emisního limitu
SO2

Částečně ano

Režim by mohl být použitelný
pro roštové kotle K2 a K3 (na
tento režim se neuplatňují
agregační pravidla)

Z předchozí tabulky je patrné, že pro zdroj Plzeňské teplárenské jsou využitelné




Dva režimy dočasně
o

Přechodný národní plán podle článku 32 směrnice

o

Odchylka pro spalovací zdroje s omezenou životností podle článku 33 směrnice

Dva režimy dlouhodobě
o

Stupeň odsíření podle článku 31 směrnice

o

Režim 1500 provozních hodin/rok podle části 1 přílohy V směrnice

Přechodný národní plán
V kapitole 1.1 bylo uvedeno, že transpozice článku 32 směrnice o průmyslových emisích je
připravena prostřednictvím novelizace zákona o ochraně ovzduší, který podpasl prezident
ČR dne 29.5.2012. Dle informace MŽP by se provozovatelé zdrojů měli do PNP přihlásit do
12. července 2012.
Spalovací zařízení zařazená do PNP jsou v období PNP (2016 - 1.pol 2020) osvobozena od
dodržování zpřísněných emisních limitů popsaných v přílohách směrnice s tím, že dodržují
emisní limity platné ke dni 31.12.2015 (limity dle směrnic 2001/80/ES a 2008/1/ES).
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Metodika výpočtu emisních stropů je stanovena v Prováděcím rozhodnutí Komise ze dne
10. února 2012, kterým se stanoví pravidla týkající se přechodných národních plánů
uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových
emisích.
Stropy ročních emisí vycházejí z provozu zdrojů za posledních deset let do roku 2010
(vychází se z průměrného průtoku odpadního plynu za roky 2001-2010). Podíly jednotlivých
zařízení se vypočítají následovně:
Emisní strop (tun/rok) =
průměrný průtok odpadního plynu (m3/rok)* mezní hodnota emisí (mg/m3) * 10-9
Mezní hodnoty emisí (MHE) jsou stanoveny v prováděcím rozhodnutí Komise 2012/115/EU.
Předpokládané hodnoty emisních stropů vypočtené na základě metodiky uvedené v tomto
rozhodnutí zobrazuje následující tabulka. Využití PNP se v PLTEP předpokládá pouze pro
SO2.
Tabulka 20 Emisní stropy SO2 Plzeňské teplárenské podle Rozhodnutí 2012/115/EU

Kotel

Tepel.
příkon
[MWt]

Souč.
emisní
limit dle
IP *
[mg/m3]

Em.limit
2016*
dle
2012/
115/EU *
[mg/m3]

Em.limit
2019 dle
2012/
115/EU *
[mg/m3]

Průtok
odpad.
plynu
[mil. m3
/rok ]

Souč.
emise
[t/rok]

Emisní
strop
2016
[t/rok]

Emisní
strop
2017
[t/rok]

Emisní
strop
2018
[t/rok]

Emisní
strop
2019
[t/rok]

Emisní
strop
1.pol.
2020
[t/rok]

K2 (uhlí)

43,2

1700

0,8

---

0,3

0,3

0,2

0,2

0,1

K3 (uhlí)

43,2

1700

0,6

---

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

K4 (uhlí)

149,7

1700

1 000,0

---

400,0

333,3

266,7

200,0

100,0

K5 (uhlí)

149,7

1700

1 000,0

---

400,0

333,3

266,7

200,0

100,0

K6 (uhlí)

146,7

400

1 300,0

---

520,0

433,3

346,7

260,0

130,0

∑ K2-K6

532,6

---

400

200

3 301,4

---

1 320,6

1 100,5

880,4

660,3

330,1

K7(biom)

38,2

400

400

200

470,0

---

188,0

156,7

125,3

94,0

47,0

Celkem

570,8

1 508,6

1 257,1

1 005,7

754,3

377,1

---

400

---

200

---

3 771,4

3200,0

* Mezní hodnoty emisí stanovené v dodatku C a D přílohy prováděcího rozhodnutí Komise ze dne 10. února
2012, kterým se stanoví pravidla týkající se přechodných národních plánů uvedených ve směrnici Evropského
parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (2012/115/EU)

Z předchozí tabulky je patrné, že mezi roky 2015 a 2016 by mohlo dojít k poklesu emisních
stropů SO2 o více než 50 %. Tato skutečnost je způsobena metodikou a vstupními
předpoklady výpočtu, které stanoví Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 10. února 2012,
kterým se stanoví pravidla týkající se přechodných národních plánů uvedených ve směrnici
Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích. Skutečné příděly
emisních stropů zdrojů v PNP budou záležet na přístupu MŽP k plnění celkového emisního
stropu za zdroje v ČR. V případě, že by MŽP přistoupilo k rozdělení přebytečných emisních
stropů z velkých elektráren zařazených do PNP na teplárenské zdroje, mohlo by (zejména
v letech 2016-2018) dojít k navýšení emisních stropů SO2 uvedených v předchozí tabulce.
Využití PNP pro látky NOx a TZL se s ohledem na současné hmotnostní koncentrace emisí,
plánovanou ekologizaci a metodiku výpočtu PNP nejeví jako vhodné.
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I přesto, že PNP pro emise SO2 znamená významné snížení současných emisních stropů, je
využití PNP pro tuto látku v PLTEP vhodné. Po intenzifikaci odsíření, která sníží emise
granulačních kotlů v případě jejich souběžného provozu na úroveň 400 mg/m3, by mělo být
možné teplárnu provozovat na současné úrovni téměř do konce roku 2018. Následující roky
PNP by měli být využity pro realizaci ekologizačních opatření, která mohou být provedena
formou výstavby nového odsíření nebo náhradou kotle K4 za jinou technologii. V případě, že
nedojde k ekologizaci, pak bude nezbytné od roku 2019 dlouhodobě provozovat vždy pouze
jeden z kotlů K4 a K5.
Odchylka pro spalovací zdroje s omezenou životností
Transpozice článku 33 směrnice o průmyslových emisích byla provedena prostřednictvím
novelizace zákona o ochraně ovzduší podepsané prezidentem ČR 29. 5. 2012
Pokud provozovatel pro období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2023 ohlásí (nejpozději do 1. ledna
2014) krajskému úřadu využití maximálního povoleného počtu 17 500 provozních hodin, pak
nebude v tomto období povinen na zdroji dodržovat emisní limity podle směrnice o
průmyslových obdobích.
V rámci transpozice bylo stanoveno, že po vyčerpání 17 500 provozních hodin nebo
k 31. prosinci 2023 dojde k ukončení provozu zdroje. Toto ustanovení není v souladu
s výkladem směrnice podle Komise (při konzultacích se zástupci generálního ředitelství pro
životní prostředí bylo stanoveno, že po vyčerpání 17 500 provozních hodin je možné zdroj
ekologizovat a provozovat ho s limity podle směrnice o průmyslových emisích).
Na základě způsobu provedení transpozice do české legislativy je možné vyslovit závěr, že
režim odchylky pro spalovací zdroje s omezenou životností není vhodný pro nasazení
v PLTEP.
Stupeň odsíření
Pokud zařízení spaluje domácí palivo s vysokým obsahem síry, pak může být výhodné místo
emisních limitů SO2 využít minimální stupeň odsíření podle článku 31 směrnice.
V případě PLTEP (zařízení s tepelným příkonem nad 300 MWt s prvním povolením před
27. 11 2002) je stanoven minimální stupeň odsíření na 96%.
Stupněm odsíření se rozumí poměr množství síry nevyloučené spalovacím zařízením do
ovzduší v daném časovém úseku k množství síry obsažené v pevném palivu, které bylo do
spalovacího zařízení přivedeno a použito ve stejném časovém úseku.
V případě spálení 1 tuny paliva s obsahem síry 2 % (tzn. spoluspálení 20 kg síry) by při
minimálním stupni odsíření 96% nemělo být do vzduchu emitováno více než 0,8 kg síry
(tzn. ne více než 1,6 kg SO2). Obdobně při spálení 500 000 tun uhlí by nemělo být emitováno
více než 800 tun SO2 (v roce 2010 vypustila PLTEP do ovzduší cca 3 200 tun SO2)
Tyto hodnoty je vhodné porovnat s emisemi SO2 v případě plnění limitu 200 mg/m3. Pokud
by plnění minimálního stupně odsíření 96 % umožňovalo vypustit více emisí SO2 než
v případě plnění emisního limitu SO2 na úrovni 200 mg/m3, pak je pro PLTEP výhodnější
využít minimálního stupně odsíření.
Do konce roku 2019 Komise opět přezkoumá možnosti použití minimálních stupňů odsíření,
a to zejména s ohledem na aktuální BAT.
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Režim 1500 provozních hodin/rok podle části 1 přílohy V směrnice
Špičkové teplárenské a elektrárenské zdroje (zdroje, které jsou a budou provozovány pro
krytí špiček spotřeby energie), které nejsou v provozu více než 1 500 provozních hodin za
rok (jako klouzavý průměr za dobu pěti let), mají ve směrnici stanoveny mírnější emisní limity
SO2 a NOx.
Na tento režim se nevztahují agregační pravidla (režim je možné je využít rovněž pro část
spalovacího zařízení).
O tomto režimu je možné uvažovat pro kotle K2 a K3 (v případě, že by nedošlo k jejich
náhradě). Jejich emisní limity v případě provozu do 1 500 provozních hodin za rok jsou
popsány v následující tabulce.
Tabulka 21 Emisní limity v případě provozu do 1500 provozních hodin/rok
Látka

Současný emisní limit
[mg/m3]

Emisní limit od 1.1.2016
[mg/m3]

Emisní limit od 1.1.2016
v případě provozu do 1500
provozních hodin [mg/m3]

SO2

1700

200

400

NOx

650

200

450

2.3 Vliv Zákona o podporovaných zdrojích energie na výrobu tepla a elektřiny
Nový Zákon 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
ze dne 31. ledna 2012 významným způsobem upravuje podporu výroby elektřiny a tepla
z OZE.
Dodávka tepla z OZE
Podpora se dělí na investiční a provozní následujícím způsobem:


Investiční podpora tepla se vztahuje na výstavbu výrobny tepla z OZE a na rozvodné
tepelné zařízení z této výrobny (při splnění minimální účinnosti užití energie)



Provozní podpora tepla (zelený bonus v Kč/GJ, roční režim, 50 Kč/GJ) neplatí pro:
o

teplo z KVET a výkonem vyšším než 7,5 MWe

o

společné spalování OZE a jiných primárních paliv (platí pro OZE a DZ – druhotné
zdroje)

Dodávka elektřiny z OZE, DZ a vysoce účinné KVET
Podpora se dělí na výkupní ceny a zelené bonusy, přičemž právo volby mají pouze zdroje
v provozu před nabytím účinnosti Zákona 165/2012 Sb., z nových zdrojů (zprovozněných po
nabytí účinnosti tohoto zákona) mají právo volby pouze VE s výkonem do 10 MW a ostatní
do 100 MW.
Zelené bonusy (Kč/MWh) se dělí následovně:


Roční zelený bonus pro výrobny z OZE do 100 kW, vysoce účinnou KVET a výrobu
z druhotných zdrojů



Hodinový zelený bonus pro výrobny z OZE nad 100 kW

Strategie Plzeňské teplárenské

61

Důvěrné

Výroba elektřiny z OZE a DZ musí splňovat minimální účinnosti užití energie. Výroba
elektřiny z biomasy, biokapalin, bioplynu a druhotných zdrojů (s výjimkou degazovaného
plynu a důlního plynu) je omezena na KVET. U fotovoltaické elektřiny podpora platí jen do
výkonu 30kWp na střešní konstrukci nebo obvodové zdi.
Decentrální výroba elektřiny
Podpora pro decentrální výrobu elektřiny platí pouze pro dodávku z výroben připojených
k distribuční soustavě. Podpora je stanovena formou bonusů na decentrální výrobu
(Kč/MWh, roční režim).
Dodávka biometanu
Podpora platí pro výrobu z bioplynu, který vzniká alespoň z 30% z jiné biomasy, než je cíleně
pěstovaná biomasa na orné půdě a na travním porostu. Podpora je stanovena formou
bonusů na biometan (Kč/MWh spalného tepla, roční režim).
Výše uvedené způsoby podpory výroby tepla a elektřiny jsou do značné míry odlišné od
předchozích způsobů podpory. Lze předpokládat, že se tyto změny projeví negativně na
hospodaření společnosti, proto bude potřebné pozorně sledovat prováděcí vyhlášky a
optimalizovat výrobu elektřiny a tepla v souladu s novou legislativou.

2.4 Kontrakt na uhlí a dostupnost dalších paliv (možnosti zásobování)
2.4.1. Budoucí disponibilní paliva a externí zdroje tepla
Pro zdroj Plzeňské teplárenské je možno do budoucna (po r. 2015) uvažovat s následující
disponibilitou paliv:






Hnědé uhlí:
o

Sokolovské nebo severočeské – výpočtová výhřevnost 13,5 GJ/t – využitelnost
v K2, K3, K4, K5 a K6 - potřeby budou dopočteny podle provozních variant.

o

Uhelné kaly – výpočtová výhřevnost 12,5 GJ/t – využitelnost pro K6 – spotřeba
max. 30 tis.t/r.

Biomasa:
o

Dřevní štěpka – výpočtová výhřevnost 10 GJ/t (původní před sušením) –
využitelnost pro K6 a K7 – spotřeba max. 230 tis.t/r.

o

Peletky – výpočtová výhřevnost 15 GJ/t – využitelnost pro K4, K5 a K6 (eventuálně
i pro K7) – spotřeba max. 100 tis.t/r.

TAP:
o



Zemní plyn:
o



Tuhá alternativní paliva – výpočtová výhřevnost 27 GJ/t – využitelnost pro K4, K5
– spotřeba dle možností technologie 10 až 20 tis.t/r, extrémně do 90 tis.t/r.
Zemní plyn – výpočtová výhřevnost 34 GJ/tis.m3 – využitelnost pro K4, K5, K6
a K7 při spoluspalování, nebo v nových HV kotlích - potřeby budou dopočteny
podle provozních variant.

Externí teplo:
o

ZEVO – instalovaný (max.) výkon VS 22 MW - využito 20 MWt pro dodávku tepla
po dobu cca 4,5 měsíce (v topném období), 19 MWt po dobu 2,5 měsíce (v
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přechodném období) a cca 17 MW po dobu 2 měsíců (v letním období – jeden
měsíc odstávka) – celková dodávka tepla ze ZEVO max. 550 000 GJ/r.
o

Plzeňská energetika – v případě majetkového a technického propojení obou zdrojů
možno realizovat přerozdělení dodávek mezi oba zdroje – nebude zatím s touto
alternativou uvažováno.

Kontrakt na uhlí
Dodavatelem hnědého uhlí pro teplárnu je společnost Sokolovská uhelná, a.s., která se
smluvně zavázala k dodávce uhlí na období od roku 2012 do roku 2021, tj. na 10 let. Jedná
se o energetické uhlí s výhřevností 12 – 16 MJ/kg, obsahem vody do 40%, obsahem popela
do 35% a obsahem síry do 2%. V kontraktu není opce na dodávku uhlí po tomto období.
Objem kontraktu je omezen maximální roční hodnotou 525 000 tun, sjednávání množství je
smluvně domluveno na roční bázi.
Výchozí cena paliva pro rok 2012 v Kč/GJ (EXW) bez DPH a bez daně z pevných paliv je
sjednaná na 40,00 Kč/GJ.
Pro další roky je stanoven cenový vzorec, který navyšuje cenu předchozího roku indexem,
který je kombinací


indexu ICED 351, což je meziroční změna ceny elektrické energie včetně jejího
přenosu a rozvodu v České republice v %, zjištěná z indexu cen průmyslových výrobců
k 31. 12. předcházejícího roku dle údajů ČSÚ; jedná se o podíl průměru indexů za
12 měsíců uplynulého roku k průměru indexů za 12 měsíců předchozího roku (podíl
klouzavých průměrů)



indexu IPC, což je meziroční změna cen průmyslových výrobců v České republice
zjištěná z indexu cen průmyslových výrobců k 31. 12. předcházejícího roku dle údajů
ČSÚ; jedná se o podíl průměru indexů za 12 měsíců uplynulého roku k průměru indexů
za 12 měsíců předchozího roku (podíl klouzavých průměrů)



indexu ISC, což je meziroční změna spotřebitelských cen v České republice zjištěná
z indexu spotřebitelských cen k 31. 12. předcházejícího roku dle údajů ČSÚ, pomocí
níž se měří čisté cenové změny, ze kterých vychází vyjadřování inflace; jedná se
o klouzavý průměr úhrnného indexu, tzn. o podíl průměru indexů za 12 měsíců
uplynulého roku (tj. před rokem uskutečnění dodávek) k průměru indexů za 12 měsíců
předchozího roku)

Cenový vzorec bude uplatněn i v případě, že bude platit vztah <99,5%. Poklesne-li meziroční
index o méně než 0,5 %, bude použita cena paliva z předchozího roku.
Cena dopravy z železniční stanice Světec do uvedeného místa určení pro rok 2012 se
stanovuje ve výši 175,00 Kč za 1 tunu dodaného paliva, platí pro objem 157.500 tun a cena
dopravy z železniční stanice Nové Sedlo do uvedeného místa určení pro rok 2012 se
stanovuje ve výši 160,00 Kč/t pro objem 367.500 tun. Vážený průměr ceny je 164,50 Kč/t.
Cena dopravy na další období od roku 2013 se stanoví dohodou smluvních stran.
Pokud při vzájemném jednání nebude dosaženo dohody o ceně dopravy pro příslušné
období, bude cena za dopravu pro rok 2013 a následující roky stanovena následovně:
Za předpokladu, že index IPC k 31. 12. běžného roku dle údajů ČSÚ pro příslušný rok za 12
po sobě jdoucích měsíců bude ± 1 %, platí:
a)

IPC > 101 %, bude cena dopravy přepočtena dle skutečně dosaženého indexu IPC
k 31. 12. běžného roku dle údajů ČSÚ pro příslušný rok za 12 po sobě jdoucích měsíců
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b)

IPC < 99 %, bude cena dopravy přepočtena dle skutečně dosaženého indexu IPC
k 31. 12. běžného roku dle údajů ČSÚ pro příslušný rok za 12 po sobě jdoucích měsíců

Vzhledem k tomu, že se rychle blíží doba, kdy se budou muset akcionáři a vedení
společnosti rozhodnout o dalším směřování výroby tepla pro město Plzeň, je třeba co
nejrychleji zahájit jednání o potenciálních dodávkách hnědého uhlí po roce 2021.
Zemní plyn
Plyn je odbírán z redukční stanice, která má na výstupu výkon 15 000 m3/hod a tlak 0,3 MPa.
Řád plynovodu, na který je PLTEP připojena, má kapacitu řádově v desítkách tisíc m3/hod
a tlak 2,5 MPa.
V souvislosti s instalací nového plynového kotle a zejména s případnou instalací plynové
turbíny se spalinovým kotlem bude nutné prověřit kapacitní možnosti připojovacího
plynovodu do areálu PLTEP.
Biomasa
Teplárna má smluvně zajištěno 60 tis. tun peletek a 280 tis. t štěpky, v případě potřeby by
bylo možné zajistit až 350 tis. tun štěpky. Skladovací kapacita je pro štěpku 3 000 t, pro
peletky 500 t.

2.5 Dodávky tepla pro obyvatelstvo a průmysl
Jednou z hlavních činností společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. je výroba a rozvod tepelné
energie. Plzeňská teplárenská, a.s. dodává tepelnou energii pro vytápění, dodávku teplé
vody případně vzduchotechniku do domácností a firem na území města Plzně. Větší část
tepla je dodávána prostřednictvím horké vody, zbytek prostřednictvím páry. Spektrum
zákazníků je velice rozmanité, teplo je dodávané do bytových domů, administrativních
budov, škol, nemoc, hotelů, sportovních hal a obchodním center.
Systémem centrálního zásobování teplem, provozovaným Plzeňskou teplárenskou, a.s., jsou
již pokryty všechny plzeňské městské obvody. Ke konci roku 2010 bylo zásobováno
prostřednictvím primárních horkovodních a parních sítí, sekundárních teplovodních sítí a 516
předávacích stanic celkem 2 194 odběrných míst 1 524 zákazníků na téměř celém území
města Plzně.
Od roku 2003 zajišťuje Plzeňská teplárenská, a.s. kromě dodávek tepla také dodávky chladu.
V současnosti má Plzeňská teplárenská, a.s. již několik zákazníků a jejich počet se stále
rozšiřuje. Dodávka chladu je založena na absorpčním chlazení, které lze využít především
v průmyslu, obchodních centrech a administrativních budovách.
Výhody dálkového vytápění jsou především v spolehlivosti, bezpečnosti, cenové výhodnosti,
komfortu a provozní nenáročnosti. Nezanedbatelnou výhodou je rovněž šetrnost k životnímu
prostředí. Zejména z ekonomických důvodů dochází k postupnému snižování se podílu
lokálních tepelných zdrojů na celkové výrobě a tedy i dodávce tepelné energie. Plynové
kotelny, které se nacházejí v rozumném dosahu tepelné sítě, se postupně rekonstruují na
předávací stanice. Plzeňska teplárenská, a.s. zajišťuje dodávky tepla za ceny, které jsou
v současnosti jedny z nejnižších v ČR. Vzhledem k dlouhodobě příznivé obchodní politice
Plzeňská teplárenské, a.s. dochází k trvalému navyšování počtu nově připojených objektů
(např. 66 objektů v roce 2010).
Plzeňská teplárenská, a.s. je rovněž schopna zajistit kompletní připojení objektu a následné
provozování předávací stanice dle požadavků investora (odběratele). Připojení objektu
spočívá zejména v realizaci tepelné přípojky a předávací stanice včetně zajištění potřebné
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projektové dokumentace a následnou výstavbu dle požadavků investora a stavebněsprávních městských organizací. Lze říci, že obecně převládá ochota majitelů objektů
k rekonstrukci a připojení těchto objektů na tepelné rozvody Plzeňské teplárenské, a.s.
Obrázek 5 Průběh dodávek tepla po měsících v roce 2010 (TJ)

V roce 2010 bylo odběratelům tepla prodáno celkem 3 418 TJ tepelné energie za průměrnou
cenu 290,- Kč/GJ, ve skladbě 45 % bytový sektor a 55 % nebytový sektor. Je potřeba vzít do
úvahy, že dodávka v roce 2010 byla nadprůměrná díky výrazně nižším venkovním teplotám
oproti dlouhodobému normálu. Průběh dodávek tepla v jednotlivých měsících roku 2010
uvádí Obrázek 5. V bilanci prodeje tepla za rok 2010 je zahrnuta rovněž tepelná energie
nakoupená pro městské části Bory, Skvrňany a Slovany ve výši 208 TJ. Teplo je
nakupováno od společnosti Plzeňská energetika a.s., přičemž se uvažuje s dalším rozvojem
spolupráce. Na základě předpokladů Plzeňské teplárenské, a.s., podpořených výhledovou
bilancí v rámci studie Ortep „Analýza budoucích provozních stavů zdroje PLTEP“ lze
očekávat průměrné roční prodeje tepla zákazníkům na úrovni 3 000 – 3 300 TJ (v závislosti
na teplotě). Ve výhledových bilancích se vychází z předpokladu, že Plzeňské teplárenské,
a.s. se bude i nadále průběžně dařit kompenzovat přirozený pokles odbytu z titulu úsporných
opatření na straně stávajících odběratelů nárůstem odbytu z titulu napojování odběratelů
nových.
Do budoucna rovněž přichází v úvahu převzetí části, nebo všech dodávek tepla Plzeňské
energetiky Plzeňskou teplárenskou, a.s., přičemž v ročním souhrnu se může jednat
o navýšení dodávek tepla o 700 - 800 TJ. V tomto případě je potřeba počítat s pomocnými
dodávkami tepla od Plzeňské energetiky v nejchladnějších dnech, kdy Plzeňská teplárenská
nebude schopna pokrýt dodávky tepla z vlastní výroby.

2.6 Územní plán
Areál Plzeňské teplárenské se nachází v sevřeném prostoru s minimální možností dalšího
rozvoje. Je ohraničen ze severu a západu vlakovým nádražím a tokem řeky Berounky a
z jihu a jihovýchodu areálem Plzeňských pivovarů.
Uvnitř areálu je jediná volná plocha vhodná pro případnou realizaci dalšího zdroje v
pokračování linie kotlů směrem ke skládce uhlí. Tento prostor je vhodný pro zastavění s tím,
že by bylo nutné provést především úpravu komunikací a potrubních rozvodů uvnitř areálu.
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Samotná plocha Plzeňské teplárenské je v územním plánu určena jako plocha určená pro
lehkou výrobu a služby.
Potenciální rozvojová plocha, která leží na severní straně Doubravecké ulice proti areálu
Plzeňské teplárenské a je na ní v současné době umístěno parkoviště, je v územním plánu
určena k průmyslové výrobě.
Z pohledu využití ploch a stávajícího územního plánu je možné tuto plochu využít k případné
výstavbě dalšího zdroje tepla.
Omezujícím faktorem pro případný rozvoj areálu Plzeňské teplárenské pak bude především
stanovisko města k emisní a imisní zátěži pro případné další budované zdroje.
Dále pak bude limitující nutnost dovážení dostatečného množství paliva pro případný nový
zdroj. Pokud by se jednalo o zdroj spalující odpady, bude doprava silniční, což celkově zvýší
zátěž v lokalitě a může být zásadním faktorem pro jednání o možnosti využít ploch areálu
Plzeňské teplárenské pro rozvoj společnosti a budování dalšího zdroje.
Lokalita ZEVO Chotíkov není nijak omezena z hlediska územního plánu, plocha na které se
uvažuje s budováním ZEVO je k tomuto účelu určena a probíhá územní řízení.
Také plochy v trase horkovodu ZEVO-Plzeňská teplárenská nejsou omezujícím faktorem pro
případné budování horkovodu. Většinou se jedná o věcná břemena. Dle informací
poskytnutých Plzeňskou teplárenskou by měl být proces výkupu pozemků resp. zřízení
věcných břemen již vyřešen (majetkově vyrovnán).

2.7 Lokalita zdroje (potenciální plochy pro rozvoj)
V lokalitě Plzeňské teplárenské je možnost využití dalších ploch omezena. Areál Plzeňské
teplárenské se nachází v sevřeném prostoru s minimální možností dalšího rozvoje. Je
ohraničen ze severu a západu vlakovým nádražím a tokem řeky Berounky a z jihu
a jihovýchodu areálem Plzeňských pivovarů.
Nejvhodnější pro další rozvoj Plzeňské teplárenské uvnitř stávajícího areálu jsou plochy
současných dožívajících kotlů K2 a K3. Tento prostor je sice omezen, ale je zcela
zabezpečen veškerými medii a trasami, které jsou nutné pro realizaci a provoz
teplárenského zařízení. Lze předpokládat, že nebudou existovat ani další omezení z hlediska
územního plánu a využití ploch v intravilánu Plzeňské teplárenské. Náhrada kotlů K2a K3
novými zdroji by se také mohla pozitivně projevit v emisní a hlukové zátěži lokality.
Jedinou vhodnou volnou plochou uvnitř areálu Plzeňské teplárenské, kde by bylo možné
realizovat výstavbu nového zdroje, je prostor v ose současných kotlů za kotlem K6 směrem
ke skládce uhlí. Tento prostor je kompletně zasíťován v současné době jsou zde komunikace
a další pomocné objektu teplárny. Tato volná plocha je kompletně zasíťována a jediným
omezujícím faktorem by byla nutnost úprav komunikací a přesun některých pomocných
provozů a budov. Lze předpokládat, že zde nebudou žádná další omezení z hlediska
územního plánu.
Další možnou plochou pro rozvoj Plzeňské teplárenské ve vlastní lokalitě může být areál
současného parkoviště na druhé straně Doubravecké ulice. Tato plocha je ve vlastnictví
Plzeňské teplárenské a je také určena pro realizaci průmyslové zástavby stejně jako stávající
areál Plzeňské teplárenské.
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2.8 Vyvedení výkonu
2.8.1. Možnost vyvedení výkonu z areálu Plzeňské teplárenské
Vyvedení elektrického výkonu
Vyvedení výkonu ze stávající výrobní lokality Plzeňské teplárenské je pomocí dvou
transformátorů. Součástí areálu je také venkovní rozvodna 110kV, ze které pokračují dvě
linky do rozvodny Plzeň město a Plzeň sever.
Dle informací provozovatele je stávající rozvodna 110 kV teoreticky schopna přenést
stávající výkon s navýšením (rezervou) 100 MVA (80 MW). Tyto hodnoty se blíží jmenovitým
hodnotám zařízení a pro přesnější posouzení je nutné provést přesný výpočet. Hrubým
odhadem lze říci, že předpokládaný proud na straně VN (110 kV) je při navýšení výkonu
o 100 MVA přibližně 540A. Jmenovitá hodnota přípojnic činí 1 600 A, lze tedy předpokládat,
že přípojnice tomuto navýšení vyhovují, jmenovitá hodnota odboček (vývodů z přípojnic
k transformátorům) je 1 250 A, tedy taktéž vyhovují. Vývody na jednotlivé linky jsou
v konfiguraci 600 A, lze je však modifikovat na konfiguraci 1 200 A.
Za současného provozního stavu je možný společný provoz turbogenerátorů TG1 a TG2 do
jedné z linek, TG3 a případně při rozšíření provozu TG4 do druhé z linek. Linky jsou
v současné době provozovány bez zálohy. Provedením technických opatření (změnou
proudových transformátorů a nastavení ochran) lze provést 100% zálohu.
Možná omezení z titulu vyvedení výkonu nových zařízení do výše zmíněných rozvoden je
třeba ověřit s provozovatelem distribuční soustavy, zejména v případě výstavby nového
paroplynového zdroje s významně vyšším elektrickým výkonem než je dosavadní.
Vyvedení tepelného výkonu
Vyvedení tepelného výkonu z lokality Plzeňské teplárenské je provedeno systémem
horkovodů, navazujících výměníkových stanic, teplovodů a ve velmi omezené míře pomocí
parovodů. V případě výstavby (rekonstrukce) v areálu Plzeňské teplárenské lze předpokládat
plné využití stávající infrastruktury. Při záměru využít pozemky sousedící se stávajícím
areálem bude třeba realizovat fyzické napojení této lokality k páteřním rozvodům, při
respektování stávající infrastrukturní sítě. V tomto případě je třeba ověřit skutečný stav
s jednotlivými správci dotčených infrastrukturních sítí a projednat jejich souhlas s realizací
propojení.
V souvislosti s vyvedením tepelného výkonu z PLTEP je třeba upozornit na skutečnost, že
postupně dožívá nultý řád horkovodu (stáří 37 let), což se projevuje zvýšeným výskytem
poruch. Potenciální rekonstrukce nultého řádu horkovodu není zahrnuta do investičních akcí
v rámci jednotlivých variant rozvoje PLTEP.

2.9 Hluková omezení
2.9.1. Legislativní prostředí, hygienické limity
V rámci hlukových omezení areálu Plzeňské teplárenské je třeba vyhovět požadavkům
zákona č. 258/2000 Sb. (o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů) ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací) a s nimi souvisejících hygienických limitů.
Splnění podmínek je prokazováno autorizovaným měřením v předmětné lokalitě a jejím
dotčeném okolí.
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2.9.2. Akustická situace v areálu a nejbližším okolí Plzeňské teplárenské
Na základě integrovaného povolení zahrnující změnu č. 7 byl provozovatel povinen provést
následující opatření:


Provést zakrytí fluidního kotle a ověřit účinnost tohoto opatření příslušným měřením.



Plnit hygienické limity dle příslušných nařízení vlády v prostoru nejbližší bytové
zástavby a prokázat jejich plnění příslušným měřením.



V rámci realizace výstavby kogenerační jednotky realizovat opatření v souladu s
vypracovanou hlukovou studií s následným monitoringem ověření předpokladů studie.

V případě výstavby (rekonstrukce) v areálu Plzeňské teplárenské, resp. při záměru využít
pozemky sousedící se stávajícím areálem mohou být překročeny stanovené limitní hodnoty.
Proto bude třeba realizovat v rámci řízení EIA hlukovou studii a realizovat případná
doporučená opatření.

2.10 Zásobování surovou vodou
2.10.1. Zásobování areálu Plzeňské teplárenské surovou vodou
Surová voda se odebírá z levého břehu řeky Mže před soutokem s Radbuzou, pitná voda je
odebírána z vodovodního řadu.
Odpadní voda je odváděna oddílnou podzemní kanalizací pro splaškovou a dešťovou vodu.
Splašková kanalizace odvádějící splaškovou vodu a část dešťové vody na proplachování je
zaústěna do sběrného potrubí městské čistírny odpadních vod. Dešťová kanalizace
odvádějící dešťovou a odpadní technologickou vodu je rozdělena na 4 stoky. Technologické
odpadní vody jsou do kanalizace odváděny po předčištění. Výpusť odpadní vody je
situována do koryta řeky Berounky.
Hlavní chladící okruh teplárny je koncipován jako uzavřený, ztráty jsou doplňovány surovou
filtrovanou a upravenou vodou.
Integrovaným povolením jsou stanoveny limity množství a kvality vypouštěných odpadních
vod (týkajících se zejména odpadní vody z chemické úpravny vody, zaolejovaných vod
z čistícího zařízení, vody ze zpevněných ploch v rámci areálu, odluhů z okruhu chladící vody,
vody z technologie výroby tepla a podzemních vod ze studní zajišťujících snížení hladiny
spodní vody). Limity množství vypouštěných vod jsou uvedeny v následující tabulce:
Tabulka 22 Limity množství vypouštěných odpadních vod
Množství

Limit

Qprům (l/s)
Qmax

40

(l/s)

100

Qdenní (m3/den)

3 500

Qměsíční (m3/měsíc)
Qroční

105 000

(m3/rok)
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Zdroj: Integrované povolení

Limity týkající se odběru povrchových a podzemních vod jsou stanoveny následující:
Tabulka 23 Limity množství odběru povrchových a podzemních vod
Místo odběru

Mže

Množství

Limit1

Qprům (l/s)

150

Qmax

275

(l/s)

Qdenní (m3/den)

13 500

Qměsíční (m3/měsíc)
Qroční

Studně

(m3/rok)

400 000
4 500 000

Qprům (l/s)

4,5

Qmax

10

(l/s)

Qměsíční (m3/měsíc)
Qroční

26 000

(m3/rok)

150 000

Zdroj: Integrované povolení

V roce 2011 bylo odebráno 2 632 344 m3/rok, limit činící 4 500 000 m3/rok tedy nebyl
překročen a skýtá rezervu ve výši 41,5%.
Dle informací pracovníků Plzeňské teplárenské jsou všechny stanovené limity v současnosti
plněny, vyjma některých parametrů kvality odpadních vod, na které je učiněna výjimka
a z tohoto důvodu je plánována výstavba čističky odpadních vod.

1

Limit pro odběr povrchových vod z řeky Mže je v integrovaném povolení stanoven s platností do 31.12.2012
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3.

Návrh koncepčního řešení jednotlivých variant rozvoje
Plzeňské teplárenské

Při posuzování možností návrhu koncepčního řešení rozvoje Plzeňské teplárenské byly
brány v úvahu především následující okolnosti:


Nutnost maximálního využití stávající technologie



Ekologizace zdroje požadovaná směrnicí o průmyslových emisích



Nutnost řešení problematiky nakládání s odpady v Plzni a Plzeňském kraji



Současný stav dodávek paliva pro Plzeňskou teplárenskou a jeho výhled



Možnost využití nových technologií pro výrobu elektřiny a tepla



Možnost využití alternativních paliv

Na základě výše uvedeného a na základě jednání s vedením společnosti Plzeňská
teplárenská, a.s. byly vybrány varianty koncepčního řešení dalšího rozvoje k posouzení.
Navrhované varianty rozvoje Plzeňské teplárenské jsou následující:
1. Konzervativní (maximální využití stávající technologie)
2. Konzervativní (maximální využití stávající technologie) + výstavba ZEVO Chotíkov
3. Rozvojová (náhrada vybrané technologie PLTEP) + výstavba ZEVO Chotíkov
4. Rozvojová (spoluspalování odpadu - TAP v lokalitě PLTEP)
V následujícím textu jsou blíže charakterizovány jednotlivé navrhované varianty.
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3.1 Varianta 1 – Konzervativní (max. využití stávající technologie)
V rámci této navrhované varianty 1 se uvažuje s následujícími změnami v provozované
technologii a metodě likvidace komunálního odpadu:


Odstavení horkovodních kotlů K2 a K3 s náhradou tvořenou plynovým kotlem



Úpravou spalovacího procesu na parních kotlích K4 a K5 za účelem snížení emisí NO X



Seřízením spalovacího procesu na parním kotli K6



Výměnou (opravou) první sekce elektrostatického odlučovače na kotli K7



Náhradou turbíny TG1



Instalací nového odsíření metodou mokré cesty



Pokračováním likvidace SKO metodou skládkování resp. jeho likvidací v jiné lokalitě

Z důvodu blížícího se konce životnosti horkovodních kotlů K2 a K3 (konec životnosti je
předpokládán kolem roku 2017) se jeví jako neekonomické vynakládat mimořádné investice
k zajištění či prodloužení životnosti těchto kotlů. Proto je v rámci této varianty uvažováno
s náhradou alespoň jednoho z kotlů novým špičkovacím plynovým kotlem.
Jelikož kotle K4 a K5 nevyhoví zpřísněným limitům NOX a SO2, je v této variantě uvažováno
s postupnou výměnou hořáků, instalací DENOX a případně vynucenou úpravou stávajícího
odsiřovacího zařízení resp. výstavbou nového.
V případě kotle K6 se počítá se seřízením spalovacího procesu, jiné vynucené investice
z titulu dodržení emisních limitů nejsou předpokládány.
V případě kotle K7 se předpokládá pouze oprava sekce elektrostatického odlučovače, jiné
vynucené investice z titulu splnění emisních limitů nepředpokládáme.
V případě turbíny TG1, jejíž životnost je odhadována k roku 2022 se předpokládá provedení
generální opravy respektive výměny ŘS v letech 2013-2014 s možností její náhrady.
Schematicky situaci ilustruje následující obrázek:
Obrázek 6 Uvažované technologické schéma areálu PLTEP ve variantě 1
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Z hlediska možnosti dalšího podrobnějšího posouzení byla Varianta 1 rozdělena ještě na dvě
pod varianty:


Varianta 1a - po roce 2018 uvažovat s omezeným provozem kotlů K4 a K5, kdy se
předpokládá provoz pouze jednoho z nich, a nebylo by nutné pro splnění emisních
limitů budovat nové odsíření.



Varianta 1b - neuvažovat s omezeným provozem kotlů K4 a K5 a uvažovat s výstavbou
nového odsíření.
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3.2 Varianta 2 – Konzervativní (Varianta 1) + spalovna
V rámci této navrhované varianty 2 se uvažuje s následujícími změnami v provozované
technologii a metodě likvidace komunálního odpadu:


Odstavení horkovodních kotlů K2 a K3 s náhradou tvořenou plynovým kotlem



Úpravou spalovacího procesu na parních kotlích K4 a K5 za účelem snížení emisí NOX



Seřízením spalovacího procesu na parním kotli K6



Výměnou (opravou) první sekce elektrostatického odlučovače na kotli K7



Náhradou turbíny TG1



Instalací nového odsíření metodou mokré cesty



Realizací spalovny komunálního odpadu v obci Chotíkov (ZEVO Chotíkov)

Varianta 1 a 2 se liší pouze uvažováním realizace spalovny, ostatní předpoklady z varianty 1
zůstávají v platnosti.
Obrázek 7 Uvažované technologické schéma areálu PLTEP ve variantě 2

Obdobně jako v předchozím případě z důvodu možnosti podrobnějšího posouzení byla
Varianta 2 rozdělena ještě na dvě pod varianty:


Varianta 2a - po roce 2018 uvažovat s omezeným provozem kotlů K4 a K5, kdy se
předpokládá provoz pouze jednoho z nich, a nebylo by nutné pro splnění emisních
limitů budovat nové odsíření.



Varianta 2b - neuvažovat s omezeným provozem kotlů K4 a K5 a uvažovat s výstavbou
nového odsíření.
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3.3 Varianta 3 – Rozvojová (náhrada vybrané technologie PLTEP) + spalovna
V rámci této navrhované varianty 3 se uvažuje s následujícími změnami v provozované
technologii a metodě likvidace komunálního odpadu:


Odstavení horkovodních kotlů K2 a K3 s náhradou tvořenou plynovým kotlem



Náhrada parního kotle K4 kombinací plynové turbíny a spalinového kotle se stejným
výkonem jako původní K4 (GT + HRSG)



Úpravou spalovacího procesu na parním kotli K5 za účelem snížení emisí NOX



Seřízením spalovacího procesu na parním kotli K6



Výměnou (opravou) první sekce elektrostatického odlučovače na kotli K7



Náhradou turbíny TG1



Intenzifikací odsíření (postačuje pro chod jednoho granulačního kotle ( K4 nebo K5)



Realizací spalovny komunálního odpadu v obci Chotíkov (ZEVO Chotíkov)

Varianta 3 lze oproti předchozím variantám charakterizovat uvažováním realizace spalovny
komunálního odpadu a náhradou parního kotle K4.
Obrázek 8 Uvažované technologické schéma areálu PLTEP ve variantě 3
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3.4 Varianta 4 – Rozvojová (spoluspalování odpadu - TAP v lokalitě PLTEP)
V rámci této navrhované varianty 4 se uvažuje s následujícími změnami v provozované
technologii a metodě likvidace komunálního odpadu:


Odstavení horkovodních kotlů K2 a K3 s náhradou tvořenou plynovým kotlem



Náhrada parního kotle K4 novým kotlem K8, který by umožnil spoluspalovat tuhá
alternativní paliva (TAP) + biomasu (až 70% podílu)



Úpravou spalovacího procesu na parním kotli K5 za účelem snížení emisí NOX



Seřízením spalovacího procesu na parním kotli K6



Výměnou (opravou) první sekce elektrostatického odlučovače na kotli K7



Náhradou turbíny TG1



Intenzifikací odsíření (postačuje pro chod jednoho granulačního kotle ( K4 nebo K5)

Variantu 4 lze oproti předchozím variantám charakterizovat náhradou parního kotle K4 za
kotel nový umožňující spoluspalování alternativních tuhých paliv.
Obrázek 9 Uvažované technologické schéma areálu PLTEP ve variantě 4
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4.

Posouzení postupné obnovy zařízení z pohledu technického,
investičního, časového

Navrhované strategické varianty řešení postupné obnovy zařízení byly posouzeny nejprve
s ohledem na možná rizika plynoucí z technických a časových souvislostí a v neposlední
řadě z pohledu předpokládaných investic.

4.1 Technické hledisko
V případě technického hlediska se jedná o posouzení možnosti uskutečnit opatření v rámci
daných zařízení (technologie) ze dvou základních aspektů:


schopnosti zajištění dodávek tepelné resp. elektrické energie při vyvolaných opatřeních
i s ohledem na splnění předpokládaných emisních limitů



možnosti umístit jednotlivá zařízení (technologie) buď ve stávajícím areálu PLTEP,
nebo v přilehlém okolí

4.1.1. Technická opatření předpokládaná pro všechny varianty budoucího provozu
Ve všech připravených variantách budoucího provozu PLTEP jsou uvažována technická
opatření popsaná v následujících podkapitolách.
4.1.1.1

Náhrada stávajících horkovodních kotlů K2 a K3

Horkovodní uhelné kotle K2 a K3, uvedené do provozu v roce 1977, jsou využívané pro
dohřev vody horkovodního systému centralizovaného zásobování tepla ve špičkách. Kotle již
dožívají a velmi problematická je i oblast emisních limitů. Z těchto důvodů vznikl požadavek
jejich náhrady jedním novým plynovým kotlem.
Vybrané parametry stávajících horkovodních kotlů udává následující tabulka:
Tabulka 24 Stávající parametry horkovodních kotlů K2 a K3
Charakteristika

Hodnota

Typ ohniště

Roštový

Typ kotle

Horkovodní

Jmenovitý výkon

35 MW

Minimální výkon

5,2 MW

Průtok vody v kotli

343 – 550 t/h

Účinnost kotle

81 %

Při posouzení a návrhu dispozičního řešení nového kotle bylo hlavním cílem jeho umístění
ve stávajících prostorech kotelny K2 a K3. Navrhován je průtočný horkovodní kotel
s nuceným průtokem vody. Plynový horkovodní kotel bude věžového provedení se
zavedením spalin novým kouřovodem do stávajícího komínu. Navrhovaný nový plynový kotel
disponuje následujícími parametry:
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Tabulka 25 Parametry nově navrhovaného plynového kotle
Charakteristika

Hodnota

Typ kotle

Horkovodní

Jmenovitý výkon

70 MW

Palivo

Zemní plyn

Spotřeba paliva

7 870 m3/h

Spotřeba vzduchu

91 376 m3/h

Množství spalin

99 287 m3/h

Účinnost kotle

92 - 95 %

Využití kotle

Špičkový zdroj

Emise
NOX

11,721 kg/h

Emisní limit NOX

150 mg/Nm3

CO2

15 606 kg/h

Pro výpočet množství spalovacího vzduchu a množství spalin byly použity parametry
zemního plynu 34,08 MJ/m3, hustota 0,69 kg/m3.
Dispoziční řešení
Nový průtočný horkovodní kotel je dispozičně navrhován v prostorách stávající kotelny
roštových horkovodních kotlů K2 a K3, které budou demontovány. Rozměrově je prostor
stávající kotelny plně dostačující pro instalaci nového plynového kotle, ale je nutné
posouzení stavu budovy a nosných konstrukcí. Kotel bude věžového provedení, bude tedy
nutné dle dodavatele kotle posoudit výškové rozměry kotle v závislosti na stávající výšce
budovy kotelny. Je možné, že bude muset dojít ke zvýšení výšky stávající budovy.
Pro dodávku plynu, jako hlavního paliva do nového plynového kotle se využije stávající
rozvod zemního plynu vedoucí od redukční stanice umístěné v areálu PLTEP do kotelny
kotlů K4 a K5. Bude však nutné vybudovat novou přípojku od napojení na stávající rozvod
zemního plynu kotelny kotlů K4 a K5 do nové kotelny v délce cca 30 m. Předpokládá se, že
kouřovod bude zaústěn do odsíření.
Navrhované dispoziční řešení ilustruje následující obrázek:
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Obrázek 10 Návrh dispozičního umístění nového plynového kotle

Problematické otázky z hlediska dispozičního řešení byly identifikovány následující:


Demolice stávajícího zařízení kotlů K2 a K3 s příslušenstvím a partií za kotli.



Nový plynový kotel dle dodavatele bude vyšší než stávající budova. Bude nutná
rozsáhlá rekonstrukce nosné konstrukce, obvodového pláště a střešního pláště.



Trasa nového kouřovodu se zavedením do stávajícího komínu bude náročná
z hlediska směrového i výškového vedení trasy nového kouřovodu přes stávající
technologii.

4.1.1.2 Primární a sekundární opatření ke snížení NOx na kotlích K4 a K5
Pro snížení emisí NOX připadají v úvahu následující opatření:


výměna práškových hořáků (primární opatření)



instalace sekundárního opatření DENOX (zástřik močovinou nebo čpavkem)

4.1.1.3 Intenzifikace odsíření
Pro možnost využít v co největší míře stávajícího systému odsíření a dosažení limitu emisí
ve výši 200 mg/Nm3 SO2, bude pravděpodobně nutné provést úpravy na stávajícím systému
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odsíření, případně zajistit hnědé uhlí s obsahem síry do 1,3 %. Případné úpravy odsíření se
týkají zejména:


zvýšení kapacity výroby, dopravy a skladování hydroxidu vápenatého Ca(OH)2
(„hašené vápno“), jelikož množství vyráběné, dopravované a skladované nepokryje
očekávanou spotřebu.

4.1.1.4 Seřízení spalovacího procesu kotle K6 a oprava první sekce elektrostatického
odlučovače kotle K7
V případě kotle K6 se počítá se seřízením spalovacího procesu, jiné vynucené investice
z titulu dodržení emisních limitů nejsou předpokládány.
V případě kotle K7 se předpokládá pouze oprava sekce elektrostatického odlučovače, jiné
vynucené investice z titulu splnění emisních limitů nepředpokládáme.
4.1.1.5 Generální oprava parní turbíny TG1 respektive TG2
V průběhu roku 2014 až 2015, ve vazbě na nový řídící systém II. etapy, se předpokládá
s provedením generální opravy parní turbíny TG1. Na základě posouzení stavu jednotlivých
technologických celků se v současné době předpokládá s její náhradou, která je blíže
popsána v dalším textu. V průběhu generální opravy turbíny TG1 by mělo také dojít
k výměně řídicího systému turbíny, odsíření a kotlů K4, K5. V případě turbíny TG2 se
předpokládá s provedením generální opravy v roce 2016.
4.1.1.6 Náhrada parní turbíny TG1
Nová parní turbína bude navržena na stávající parametry turbíny TG1. Nová parní turbína
bude zásobovat parou stávající parní sběrnici o tlaku 1,18 MPa a základní ohříváky topné
vody. V případě zachování parního výkonu kotlů, je možné uvažovat s náhradou turbíny
o nižším elektrickém výkonu. Navrhované dispoziční řešení ilustruje následující obrázek:
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Obrázek 11 Návrh dispozičního umístění nové parní turbíny

Nová parní protitlaká turbína bude umístěna v prostorách strojovny do stávající turbínové
stolice parní turbíny TG1. V rámci instalace bude nutno počítat s dílčími stavebními
úpravami.
4.1.2. Varianta 1 – Konzervativní (max. využití stávající technologie)
Tato varianta předpokládá provedení společných předpokladů uvedených v kapitole 4.1.1.
Dále se ve variantě předpokládá maximální využití stávající technologie. Z hlediska emisních
limitů granulačních kotlů požadovaných směrnicí 2010/75/EU byly připraveny 2 možnosti
řešení:


Pouze intenzifikace stávajícího odsíření – Varianta 1a



Výstavba nového odsíření - Varianta 1b

4.1.2.1 Varianta 1a – intenzifikace stávajícího odsíření
Tato varianta předpokládá mimo výše uvedených společných předpokladů maximální využití
stávající technologie a po roce 2018 omezený provoz zdroje (v provozu pouze jeden z kotlů
K4 resp. K5).
4.1.2.2 Varianta 1b – nové odsíření metodou mokré vápencové vypírky
Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, popisovaná Varianta 1b se od Varianty 1a liší
v uvažování výstavby nového odsíření a souvisejícího způsobu provozování kotlů K4 a K5.
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Při této technologii odsíření jsou surové spaliny z kotle sprchovány v absorbéru vodní
suspenzí obsahující jemně mletý vápenec. Vápenec reaguje s kyselými složkami ze spalin,
které se rozpouští ve vodě – SO2, SO3, HCl a HF.
Oxid siřičitý reaguje s vápencem na siřičitan vápenatý, který je dále oxidován na síran
vápenatý, který krystaluje jako nerozpustný sádrovec. (Oxid sírový reaguje přímo na síran
vápenatý). Sádrovec je ze systému odtahován, odvodňován a podle kvality ukládán na
skládku, nebo dále použit jako surovina ve stavebnictví.
Technologický celek obsahuje tyto základní části:


Kouřovody (surové spaliny, čisté spaliny)



Příprava vápencové suspenze



Absorbér a jeho příslušenství



Odvodnění, skladování a expedice sádrovce



Rozvodna + elektrozařízení + ASŘTP

Příprava vápencové suspenze
Navrhujeme dovážet jemně mletý vápenec, který bude skladován v zásobním silu a z něj
dopravován do míchací nádrže pro přípravu vápencové suspenze. Kvalita vápence
používaná pro fluidní kotel je vynikající z hlediska použití pro mokré odsíření, granulometrie
je však příliš velká a bude nutné zajistit jemněji mletý vápenec.
Absorbér a jeho příslušenství
Absorbér bude mít cca 8,2 m s jímkou u dna cca Ø 11 m, výška cca 30-40 m (dle výrobce
a odvedení vyčištěných spalin). V jímce je zásoba prací suspenze. Do jímky je vháněn
vzduch (tzv. oxidační vzduch), který zajistí oxidaci siřičitanu na síran vápenatý a dostatečná
doba zdržení v jímce zaručuje nárůst krystalů sádrovce do velikosti potřebné pro jeho dobré
odvodnění. Do příslušenství tak patří kompresor oxidačního vzduchu (1+1), čerpadla
zajišťující cirkulaci prací suspenze na rozstřikovací (sprchovací) patra, čerpadla pro odtah
suspenze sádrovce, systém procesní vody a další. Všechna tato zařízení jsou umístěna co
nejblíže absorbéru ve společném objektu (budově).
Pro havarijní vypouštění absorbéru je vždy realizována vypouštěcí nádrž s objemem o 1020% větším, než je pracovní objem jímky absorbéru (předpokládaný Ø 11-12 m, výška cca
15 m – podle potřeby lze měnit průměr a výšku nádrže). Nádrž může být umístěna teoreticky
kdekoliv, prakticky je vhodné hledat minimální přepravní vzdálenost mezi absorbérem
a nádrží.
Odvodnění sádrovce a jeho expedice
Odvodnění sádrovce lze teoreticky umístit kdekoliv, ale z hlediska minimalizace investičních
i provozních nákladů se obvykle umisťuje blízko absorbéru a pro odvodnění se volí vakuové
odvodňovací pásy.
Odvodněný sádrovec (nejčastěji na 12 % hm. zbylé vlhkosti) je dopravníkem odváděn do
skladu sádrovce. Sklad – velikost, druh a umístění se obvykle řeší s přihlédnutím ke způsobu
a místu expedice.
Posouzení dispozičního řešení
Pro mokré odsíření vychází potřeba plochy cca 30x50 m pro hlavní technologický objekt,
který bude obsahovat vápencové hospodářství včetně zásobního sila mletého vápence,
absorbér s příslušenstvím, odvodnění sádrovce, elektrorozvodnu a případně kontrolní
stanoviště. Dalšími objekty budou vypouštěcí nádrž (rozměr viz výše) a sklad sádrovce.
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Pro sklad sádrovce se zásobou zhruba na 72 hodin je v této fázi počítáno orientačně
s přízemním objektem cca max. 15x30 m s výškou do 10 m, bližší posouzení by vyplynulo
z dalšího detailního řešení.
Varianty technického řešení
Odsíření lze realizovat ve dvou základních variantách:


s odvodem vlhkých neohřátých spalin do tzv. mokrého komína (subvarianta odsíření A)



s využitím tepelného výměníku plyn-plyn a odvodem spalin do stávajícího komínu
(subvarianta odsíření B)

Pro obě varianty zůstávají výše uvedené rozměry základních objektů stejné. Obě popisované
varianty mají své výhody a nevýhody, uvedené dále.
Subvarianta odsíření A)
Přímo nad absorbérem je vztyčen mokrý komín do výšky cca 120 m (obvyklé řešení
z hlediska náročnosti nosné ocelové konstrukce). Předpokládaný Ø komína 4,5 m, materiál
sklolaminát.
Výhodou tohoto řešení je odstranění tepelného výměníku (provozní problémy) a kouřovodů
vyčištěných spalin (možnost lepšího dispozičního řešení).
Nevýhodou je emitování čistých spalin nasycených vodní párou o relativně nízké teplotě. To
způsobuje dva efekty:


kondenzace kapiček vodní páry okamžitě na hraně komína a částečný spad vlhkosti
(kapek) v blízkém okolí komína



nižší tepelná kapacita vede k nižšímu vystoupání spalin do výšky = horší rozptylové
podmínky. Musela by být provedena rozptylová studie, zda toto řešení je možné.

Subvarianta odsíření B)
K absorbéru je připojen tepelný výměník, navrhujeme typ plyn-plyn (ale jsou i jiná možná
řešení). Tento výměník lze umístit ve výšce cca 20 m vedle absorbéru, takže nezabere další
plochu (na rozdíl např. od rotačního výměníku – tento typ spíše nedoporučujeme). V něm se
spaliny částečně ochladí před vstupem do absorbéru a pak se ohřejí před vstupem do
komína.
Výhodou je, že lze použít stávající komín a rozptylové podmínky se pravděpodobně
významně nezhorší – i tady by však před započetím realizace byla nutná rozptylová studie.
K nevýhodám patří:


každý výměník má své specifické provozní problémy (zanášení = potřeba čištění,
problémy materiálové a spolehlivost/poruchovost)



může se vyskytnout problém s vedením kouřovodu čistých spalin do komína

Vzhledem k očekávaným parametrům spalin bude nutné prověřit stávající komín zejména
s ohledem na následující:


odolnost proti případné kondenzaci vlhkosti uvnitř komína,



zda (v jaké míře) by pro případ provozu pouze kotlů napojených na mokré odsíření
mohlo ke srážení vlhkosti v komíně docházet.

Na základě výše zmiňované problematiky stávajícího komína v úvahu přichází následující
činnosti:
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provedení sanace komína resp.



řešení provozu tak, že přednostně bude provozován vždy kotel K6 a teprve k jeho
spalinám budou do komína přidávány spaliny z mokrého odsíření

Technicko-ekonomické parametry
V následující tabulce jsou uvedena výchozí data – zadané množství a složení spalin na
vstupu do absorbéru a předběžný výpočet množství a složení čistých spalin, jejich teplota,
spotřeba vápence a procesní vody a produkce sádrovce. Pro variantu B) je pod hlavní
tabulkou doplněn předběžný odhad poměrů u tepelného výměníku spalin.
Tabulka 26 Bilanční údaje pro mokré odsíření
výchozí data

varianta A

varianta B

(mokrý komín) (výměník tepla)
vstup do abs.
Objem mokrých spalin

čisté spaliny z absorpce

Nm³/h

575 000

621 820

606 360

H2O

% obj.

12,35

18,41

16,33

CO2

% obj.

12,00

11,27

11,56

O2

% obj.

4,20

3,92

4,03

N2

% obj.

71,24

66,39

68,08

mg/Nm3s

6 000

200

200

°C

140-150

59

57 / 88 *

za EO

z abs.

z abs. / komín*

Složení spalin

SO2
Teplota na výstupu

Spotřeby a produkce
vápenec (98 % čistota)

kg/h

5 137

5 137

procesní voda

m3/h

37,9

25,5

sádrovec (vlhkost 12 % hm.)

kg/h

9 877

9 877
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Tabulka 27 Předběžný odhad parametrů tepelného výměníku spalin
Místo

Teploty (°C)

vstup do výměníku tepla

140

vstup do absorbéru

109

výstup z absorbéru

57

výstup z výměníku tepla

88

Obrázek 12 znázorňuje návrh předpokládaného umístění odsíření s přihlédnutím
k minimalizaci trasy kouřovodů. Vyznačený prostor 30x50 m přesahuje přes komunikaci
a zasahuje i silo popílku. Prostor však není zcela vyplněn technologií (objekty) a je tedy velmi
pravděpodobné, že by bylo možné se vejít i do prostoru 30x47 m – to znamená, že by jak
komunikace, tak silo popílku zůstaly zachovány.
V každém případě by musely být přemístěny zásobní nádrže vody a pravděpodobně
demolován objekt 607/38 – možná, že by objekt nemusel být zcela demolován a mohl být
z části zahrnut do hlavního objektu odsíření.
V dotčeném prostoru je kabelový kanál a trasa surové vody, potrubní mosty nejsou
odsířením dotčeny.
Další objekt – vypouštěcí nádrž absorbéru je možné umístit buď do prostoru po zrušených
elektrofiltrech bloků K2 a K3, nebo do prostoru před CHÚV I.
Problém představuje umístění skladu sádrovce. Tato otázka bude v případě volby mokrého
odsíření vyžadovat důkladnější posouzení. Uvedené rozměry skladu jsou orientační a spíše
s rezervou. Teoreticky lze použít následující prostory: šatny obj. 607/55, plochu za jídelnou,
nebo volná plocha přes ulici Doubravecká. Jedním z hlavních kritérií bude zřejmě způsob
expedice sádrovce.
Pokud se bude zvažovat realizace mokrého odsíření, je na zvážení, zda by výměnu kotlů
K2+K3 za plynový kotel nebylo vhodné provést dříve, než až ke konci životnosti. Jeví se jako
výhodné, pokud by záměna K2+K3 byla dokončena (třeba těsně) před zahájením výstavby
odsíření – prostor by již byl uvolněn od pozůstatků po těchto kotlích (odprášení, kouřovody
apod.) a bylo by tak pravděpodobně možné lépe optimalizovat umístění odsíření (jako jedna
z variant je sem situována vypouštěcí nádrž).
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Obrázek 12 Návrh dispozičního umístění nového odsíření

4.1.3. Varianta 2 – Konzervativní (Varianta 1) + spalovna
Opatření předpokládaná v rámci Varianty 2 vycházejí z pospané Variantou 1 a liší se
v předpokladu realizace spalovny Chotíkov (ostatní předpoklady zůstávají totožné jako ve
Variantě 1).
4.1.3.1 Realizace spalovny ZEVO Chotíkov
ZEVO Chotíkov je navrženo jako roštová spalovna s kapacitou 95 000 tun zpracovávaného
SKO za rok. Energie vzniklá spalováním komunálního odpadu bude využívána v přiřazeném
parním kotli o výkonu 38,7 tun páry/hod. pro výrobu páry o parametrech 4,1 MPa a 400 °C.
Pára bude využívána v kondenzačním turbogenerátoru (TG) s regulovaným odběrem pro
výrobu elektrické energie (7,3 MWe), která bude vyvedena přes transformátor do distribuční
sítě 22 kV (ČEZ Distribuce). Pára z regulovaného odběru bude použita pro výrobu horké
vody, která bude dodávána do sítě CZT Plzeňské teplárenské (140/70 °C) nově
vybudovaným horkovodem 2 x DN 250. Uvažované technické parametry shrnuje následující
tabulka:
Tabulka 28 Základní technické parametry ZEVO Chotíkov
Parametr

Jednotka

Kapacita zhodnocování SKO
Průměrná výhřevnost SKO uvažovaná pro návrh
zařízení
Tepelný výkon spalovacího zařízení
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Hodnota
t/rok

95 000

MJ/kg

10

MW t

34,36
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Parametr

Jednotka

Výkon parního kotle (regulační rozsah 60 – 110 %)

Hodnota

tun/hod

38,7

Kapacita výměníkové stanice horké vody

MW t

14

Max. výkon turbogenerátoru

MW e

8

m3/rok

58 000

Výroba elektrické energie

MWh/rok

38 400

Vlastní spotřeba elektrické energie

MWh/rok

15 200

Dodávka elektrické energie do distribuční soustavy

MWh/rok

23 200

Výroba tepla

TJ/rok

360

Vlastní spotřeba tepla

TJ/rok

13

Dodávka tepla v horké vodě

TJ/rok

347

Roční průměrná spotřeba vody

4.1.4. Varianta 3 – Rozvojová (náhrada vybrané technologie PLTEP) + spalovna
Tato varianta předpokládá provedení společných předpokladů uvedených v kapitole 4.1.1.
V rámci Varianty 3 se dále předpokládá náhrada kotle K4 spalovací turbínou se spalinovým
kotlem a realizace spalovny ZEVO Chotíkov.
4.1.4.1 Spalovací turbína se spalinovým kotlem
V této variantě se uvažuje s náhradou stávajícího parního granulačního kotle K4 jednou
spalovací turbínou se spalinovým kotlem produkujícím páru pro parní sběrnu 13,8 MPa.
Předpokládaným palivem pro spalovací turbínu (dále GT) je zemní plyn (ZP) bez obsahu
síry. V GT dochází k přeměně chemické energie vázané v ZP na energii elektrickou.
Relativně vysoké teploty spalin na výstupu z GT se využívá k výrobě páry ve spalinovém
kotli (HRSG). Zásadním rozdílem oproti původnímu řešení (kotel K4) je produkce elektrické
energie, která požadovanou výrobu páry v takovémto zdroji nezbytně provází.
Návrh zdroje páry, který je založený na kombinaci GT + HRSG, je vzhledem k omezené
výkonové řadě vyráběných GT poněkud složitější. Pro zajištění požadovaného množství páry
180 t/h je při výběru vhodné GT možno uplatnit dva různé přístupy. Z řady GT nabízených
různými výrobci je buď možno vybrat GT s parametry výstupních spalin, které umožní
přiblížit se co nejvíce požadované produkci páry 180 t/h. Tento přístup bude znamenat volbu
větší GT a tím i značný přírůstek produkované elektrické energie, což může být
problematické z hlediska vyvedení výkonu. Druhou možností je zvolit menší GT a na
potřebnou produkci páry dosáhnout pomocí přídavného spalování ve spalinovém kotli.
V takovém případě bude vynucená produkce elektrické energie menší, exergetické využití
paliva však bude horší. Z pohledu teplárenského zdroje je podle našeho názoru vhodnější
variantou volba menší GT s přídavným spalováním, pro možnost porovnání budou v rámci
studie uvedeny základní parametry obou variant.
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Další charakteristickým znakem spalovacích turbín je závislost teploty vystupujících spalin –
a tím i teploty admisní páry 13,8 MPa - na aktuální teplotě okolního vzduchu. Ve variantě bez
přitápění může být pro GT s nižší výstupní teplotou spalin problematické dosáhnout
požadované teploty páry 540°C, zejména v chladnějších měsících roku. V takovém případě
lze opět spalinový kotel navrhnout s přídavným hořákem pro spalování ZP. Podíl přídavného
spalování bude výrazně nižší než v řešení s menší GT.
Pro účely studie předpokládáme řešení spalinového kotle s vlastní napájecí nádrží
s odplyňovačem, topeným samostatnou smyčkou s výparníkem.
Výběr GT
Výběr spalovací turbíny vhodné pro náhradu K4 je ovlivněn výše uvedenými skutečnostmi.
Pro variantu s „velkou“ GT přicházejí z aktuální nabídky předních světových výrobců do
úvahy dvě spalovací turbíny:


GE 9171E, parametry ISO podmínky - 125 MWe, teplota spalin 545°C



Siemens SGT5-2000E, parametry ISO podmínky - 165 MWe, teplota spalin 534°C

Pro náhradu K4 je vzhledem k výkonu a teplotě spalin na výstupu vhodnější volbou GT GE
9171E, v rámci studie budou vyhodnoceny základní parametry pro tuto GT.
Pro variantu s menší GT a přitápěním je výběr spalovacích turbín širší. Pokud však
uplatníme požadavek, aby podíl přídavného spalování nepřesáhl 20 % (dle platné legislativy
maximální podíl přídavného spalování, kdy se pro zdroj uplatňují emisní limity jako pro GT –
s referenčním O2 15 %, při vyšším podílu by byl s velkou pravděpodobností problém splnit
limit NOx), omezí se výběr na jedinou spalovací turbínu:


GE 6111FA, parametry ISO podmínky – 76,2 MWe, teplota spalin 600°C

Oba vybrané modely GT jsou obsaženy v pravidelně aktualizované databázi spalovacích
turbín, která je součástí specializovaného výpočtového software Thermoflow (moduly GT
PRO a GT MASTER). Modul GT PRO je určen k vytvoření výpočtového modelu
energetických zařízení se spalovací turbínou v návrhovém bodě, pomocí modulu GT
MASTER pak lze zjišťovat parametry zařízení pro nenávrhové (off design) provozní
podmínky (například různé teploty okolí, částečné zatížení GT atp.).
Pro účely této práce byly v modulu GT PRO vytvořeny výpočtové modely zdroje páry vždy
s jednou z výše uvedených GT a spalinovým kotlem. Pomocí těchto modelů byly zjištěny
základní parametry zdroje v návrhovém bodě a byl proveden detailnější návrh spalinového
kotle s ohledem na co nejlepší využití tepla spalin za příslušnou GT.
Návrhovým bodem byl zvolen provozní režim se 100 % zatížením GT a teplota okolí 7,7 °C
(průměrná roční teplota okolního vzduchu v lokalitě). Předpokládaná teplota kondenzátu na
vstupu do spalinového kotle je 60°C. Výsledky výpočtů v návrhovém bodě jsou shrnuty
v následující tabulce:
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Tabulka 29 Shrnutí výsledků výpočtů v návrhovém bodě
GT model
přídavné spalování

Jednotka

GE 9171E

-

ne

GE 6111FA
ano

ano

Spotřeba paliva – GT

kg/s

7,519

7,519

4,322

Spotřeba paliva – HRSG

kg/s

0,0

0,196

0,889

Spotřeba paliva – celk.

kg/s

7,715

7,715

5,211

%

0,0

2,5

17,1

Příkon v palivu celkem

MWt

369,9

379,5

256,4

Výkon na svorkách GT

MWe

124,6

124,6

75,6

kg/s

412,3

412,4

207,7

°C

539,0

539,0

590,0

MPa

13,8

13,8

13,8

teplota

°C

520,0

540,0

540,0

množství

t/h

171

184

180

MPa

1,3

1,3

1,3

teplota

°C

260,0

260,0

260,0

množství

t/h

49,0

44,7

0,0

Teplota spalin do komína

°C

128,0

125,0

87,0

MWt

16,3

15,1

0,0

Podíl přídavného spalování

Množství spalin
Teplota spalin za GT
VT pára
tlak

ST pára
tlak

Využit. teplo pro ohřev HV
Komentář k výsledkům výpočtů

Varianta se spalovací turbínou GE 9171E:


pro teplotu spalin za GT 539°C je dosažitelná teplota admisní páry na úrovni 520°C, při
nižších teplotách okolního vzduchu bude teplota páry ještě nižší. Pro dosažení
požadované hodnoty 540°C je nutno navrhnout HRSG s přídavným spalováním. Podíl
přídavného spalování činí v návrhovém bodě cca 2,5 %
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v důsledku vysoké hodnoty tlaku admisní páry (13,8 MPa) je jednotlaké řešení HRSG
značně neefektivní. Pro lepší využití tepla ve spalinách je HRSG řešen jako dvojtlaký.
Přidáním druhého traktu s nižším tlakem vyráběné páry dojde k lepšímu vychlazení
spalin a tím i k efektivnějšímu provozu HRSG. Vzhledem k dodávkám tepla v páře je
v tomto případě možno navrhnout nízkotlaký trakt HRSG s parametry páry pro sběrnu
1,18 MPa.



poměrně vysoká teplota spalin na výstupu z kotle 128°C (resp. 125°C s přitápěním)
umožňuje alternativně zařadit na konec kotle výhřevnou plochu pro ohřev horké vody
na cca 115°C. V tabulce je uvedeno potenciálně využitelné teplo při předpokládaném
vychlazení spalin na teplotu 90°C a teplotě kondenzátu na vstupu do kotle 60°C.

Varianta se spalovací turbínou GE 6111FA:


podíl přídavného spalovaní je na úrovni 17 %, je tedy splněn požadavek na max. podíl
20 %. Pro zdroj platí emisní limity v kategorii plynové turbíny.



v důsledku vysokého podílu přídavného spalování a tím zvýšené produkce páry 13,8
MPa je teplo spalin efektivně využito i v jednotlakém spalinovém kotli (HRSG). Při
předpokládané teplotě kondenzátu na vstupu do HRSG = 60°C se teplota spalin za
HRSG pohybuje na úrovni 87°C. V tomto případě tedy není produkována pára 1,18
MPa ani horká voda.

Bilance a spotřeby
Roční bilance jsou stanoveny pro využití jmenovitého výkonu 3500 h/rok. Doba využití byla
odhadnuta na základě obvyklého způsobu nasazováním GT v rámci teplárenského zdroje
i s ohledem na přibližné zachování celkové roční výroby elektrické energie preferované
varianty menší GT GE 6111FA. Emise CO a NOx jsou stanoveny pro platné emisní limity –
100 mg/Nm3 (CO), 300 mg/Nm3 (NOx) pro O2ref = 15% a suché spaliny. Hodnoty jsou
shrnuty v následující tabulce.
Pro objektivní celkové zhodnocení a porovnání variant řešení se spalovací turbínou
i ostatních uvažovaných variant by vzhledem k předpokládanému jinému využití zdroje
a výraznému vlivu na další zařízení teplárny (TG1, TG2, redukční stanice, …) bylo vhodné
provést v dalších stupních projektu komplexní bilanční vyhodnocení teplárenského zdroje
jako celku v několika charakteristických ročních provozních režimech.
Tabulka 30 Shrnutí roční bilance a spotřeb
Typ spalovací turbíny
Roční využití

Jednotka

GE 9171E

GE 6111FA

hod

3500

3500

mil. Nm3/rok

133

90

GWh/rok

436

265

Produkce páry 1,2 MPa

t/rok

156 450

-

Produkce páry 1,2 MPa

GJ/rok

359 835

-

Potenc. teplo spalin do HV

GJ/rok

190 260

-

Spotřeba paliva – GT+HRSG
Vyrobená el. – svorky gen.
GT
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Typ spalovací turbíny

Jednotka

GE 9171E

GE 6111FA

tis. Nm3/hod

1 168

591

Emise CO2

t/rok

265 386

178 069

Emise CO

t/rok

402

270

Emise NOx

t/rok

1 206

811

Emise TZL

t/rok

-

-

Emise SO2

t/rok

-

-

Množství spalin

Dispoziční řešení
Umístění GT GE6111FA a HRSG v prostorách stávající kotelny kotlů K4 a K5 v místě
práškového parního kotle K4 je rozměrově reálné. Vyvedení přidaného elektrického výkonu
GT je možné za předpokladu rekonstrukce stávající rozvodny.
Umístění prostorově náročnější varianty se spalovací turbínou GE9171E by vyžádalo
rozsáhlejší úpravy, které by v případě výběru tohoto řešení bylo nutno navrhnout v dalších
stupních projektu.
Obrázek 13 Návrh dispozičního umístění spalovací turbíny se spalinovým kotlem
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4.1.5. Varianta 4 – Rozvojová (spoluspalování odpadu - TAP v lokalitě PLTEP)
Tato varianta předpokládá provedení společných předpokladů uvedených v kapitole 4.1.1.
Dále se ve Variantě 4 předpokládá náhrada kotle K4 za nový fluidní kotel umožňující
spoluspalování odpadu (neuvažuje se proto realizace spalovny ZEVO Chotíkov).
4.1.5.1 Fluidní kotel
V této variantě se uvažuje s náhradou stávajícího parního granulačního kotle K4 o výkonu
128 MWt fluidním parním kotlem o stejných parametrech a napojením do parní sběrnice
o tlaku 13,84 MPa a teplotě 540°C.
Návrh parametru kotle byl proveden na hnědé uhlí o výhřevnosti 13,5 MJ/kg. Prvkový rozbor
dodávaného uhlí nebyl k dispozici. Provozní údaje byly vypočteny pro roční využití 8000
h/rok. Hodnota provozních hodin je dána na základě informací od PLTEP.
Tabulka 31 Parametry nově navrhovaného fluidního kotle
Charakteristika

Hodnota

Typ ohniště

Fluidní

Typ kotle

Vysokotlaký parní

Jmenovitý tepelný výkon

128 MWt

Jmenovitý parní výkon

180 t/h

Maximální přetlak páry

13,84 MPa

Maximální teplota páry

540 °C

Účinnost kotle

92 %

Roční využití

8000 h/rok

Spotřeba paliva – 13,5 MJ/kg 34,5 t/h
Spotřeba vápence

3,64 t/h

Účinnost zachycení
v elektroodlučovači

99,9 %

Příslušenství kotle tvoří:


Vnitřní zauhlování



Zapalovací systém, hořáky



Spalovací a tlakový systém kotle



Vzduchovody, spalinovody, ventilátory



Vnitřní odpopílkování k silům vč. kontejneru
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Ohřev vzduchu



Vnitřní hospodářství vápence a písku vč. potrubí od cisterny do sila



Zdvihací zařízení



Elektročást technologie



ASŘTP v rozsahu strojní dodávky

Bilance a spotřeby
Bilance spotřeb je vypočtena na základě informací o provozu stávajícího granulačního kotle
s měsíční provozní odstávkou – 8000 hod za rok. Kotel je navržen na spalování hnědého
uhlí o výhřevnosti 13,5 MJ/kg, prvkový rozbor není znám. Pro požadovaná paliva PLTEP je
v dalším textu uveden rozbor vhodnosti spalování ve fluidním kotli. Množství emisí
znečišťujících látek jsou přepočtena na suchý plyn, 0°C, 101,325 Pa a obsah O2 6 %.
Tabulka 32 Orientační výstupy z kotle (spaliny + emise) pro jmenovitý výkon
Parametr

Jednotka

Hodnota

Nm3/h

184 424

Emisní limit SO2

mg/Nm3

200

Emisní limit NOX

mg/Nm3

200

TZL

mg/Nm3

30

SO2

kg/h

36,79

TZL

kg/h

5,49

NOx

kg/h

36,79

CO

kg/h

36,79

CO2

kg/h

49 354

Množství spalin - mokrých
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Tabulka 33 Orientační roční bilance vstupů a výstupů
Parametr

Jednotka

Hodnota

Spotřeba paliva

t/rok

284 342

Spotřeba vápence

t/rok

29 113

Popílek – kotel

t/rok

16 322

Popílek – elektroodlučovač popílku

t/rok

65 246

SO2

t/rok

294

TZL

t/rok

43,9

NOx

t/rok

294,3

CO

t/rok

294,3

CO2

t/rok

394 833

Výše uvedené hodnoty jsou orientační. Dodavatelem kotle a partií za kotlem dojde
k upřesnění výše uvedených hodnot. Pro případné snížení emisí NOx je možné navrhnout
nástřik močoviny do spalovací komory.
Oproti stávajícímu granulačnímu kotli vzroste spotřeba elektrické energie ventilátory
a dmýchadly.
Dispoziční řešení
Kotelna
Nový parní fluidní kotel bude dispozičně umístěný v prostorách stávající kotelny kotlů K4
a K5 místě práškového parního kotle K4. Rozměrově je uvedený prostor půdorysně plně
dostačující – nedostatečná je však stávající výška stávající kotelny. Výška stávající kotelny je
cca +37,00 m, ale výška čistě fluidního kotle je cca +50,00 m. Bude nutná rekonstrukce
budovy s vybudováním nového nosného systému, obvodového pláště a střešního pláště.
V případě, že varianta 4 s fluidním kotlem bude vybrána k podrobnějšímu posouzení, lze
doporučit prověření náhrady kotle K4 fluidním kotlem o nižším výkonu, který by nevyžadoval
zvýšení stropu kotelny.
Dále může být problematické ve stávajících prostorech umístění sil ložového popele
a vápence, ale je možné uvedená sila umístit v prostorách mezi parními kotli K4 a K5.
Doprava hnědého uhlí bude řešena ze stávajícího paliva do kotelny kotlů K4 a K5. Bude
nutné ale vybudovat novou dopravní cestu pro dopravu a úpravu alternativních paliv, které
jsou zamýšlené spalovat v novém fluidním kotli.
Partie za kotli
Pro nový parní fluidní kotel bude nutná instalace nového elektrostatického odlučovače
popílku a nového kouřového ventilátoru. Pro uvedenou technologii lze využít prostor
stávajícího elektroodlučovače kotle K4 a prostorů kouřových ventilátorů. Spaliny z nového
fluidního kotle nebudou zavedeny do stávajícího odsíření, ale budou zavedeny novým
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kouřovodem do stávajícího komínu. Spalování ve fluidním kotli s dávkováním vápence do
fluidní vrstvy bude plnit emisní limity.
Obrázek 14 Návrh dispozičního umístění nového fluidního kotle

Problematické otázky z hlediska dispozičního řešení byly identifikovány následující:


Nový fluidní kotel je o cca 15 m vyšší – nutná rekonstrukce budovy s navýšením
nosností stávajících nosných konstrukcí, posouzení základů.



Problematický průběh rekonstrukce budovy za provozu kotle K5 (bude záviset na
výběru fluidního kotle).



Problematické směrové a výškové vedení trasy nových kouřovodů.
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4.2 Investice související s rozvojem PLTEP
4.2.1. Investiční výdaje související se všemi variantami rozvoje PLTEP
4.2.1.1 Náhrada stávajících horkovodních kotlů K2 a K3
Cena za dodávku technologie horkovodního plynového kotle o výkonu 70 MWt
s příslušenstvím je 250 mil. Kč. Dodávku za stavební část je velice problematické stanovit,
neboť nelze říci, v jakém stavu jsou stávající nosné konstrukce v kotelně horkovodních
roštových kotlů K2 a K3 a jaké konstrukce bude možné využít, rekonstruovat a jaké bude
nutné nově realizovat. Cena za stavební část je odhadována na cca 50 mil. Kč.
Celková cena za opatření zahrnující instalaci nového horkovodního kotle o výkonu 70 MWt
s příslušenstvím je 300 mil. Kč.
Tabulka 34 Odhadované investiční náklady výstavby plynového kotle
Technologie (mil. Kč)

Stavba (mil. Kč)

250

Celkem (mil. Kč)
50

300

4.2.1.2 Primární a sekundární opatření ke snížení NOx na kotlích K4 a K5
Odhadované investiční náklady na provedení primárních a sekundárních opatření ke snížení
NOX jsou následující:
Tabulka 35 Odhadované investiční náklady na provedení primárních a sekundárních
opatření
Opatření

Náklad (mil. Kč)

Celkem (mil. Kč)

Výměna práškových hořáků K4
resp. K5 (za 1 kotel)

35

70

Instalace sekundárního
DENOX K4 resp. K5 (za 1
kotel)

10

20

4.2.1.3 Intenzifikace stávajícího odsíření
Odhadované investiční náklady na intenzifikaci odsíření udává následující tabulka:
Tabulka 36 Odhadované investiční náklady na intenzifikaci odsíření
Technologie, stavba, montáž (mil. Kč)

Celkem (mil. Kč)
20 až 30
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4.2.1.4 Seřízení spalovacího procesu kotle K6 a oprava první sekce elektrostatického
odlučovače kotle K7
Odhadované investiční náklady spojené se seřízením spalovacího procesu kotle K6
a opravou první sekce odlučovače kotle K7 udává následující tabulka:
Tabulka 37 Odhadované investiční náklady na seřízení spalovacího procesu K6 a
opravu první sekce odlučovače K7
Opatření

Náklad (mil. Kč)

Seřízení spalovacího procesu K6

2

Oprava první sekce odlučovače K7

10

4.2.1.5 Náhrada parní turbíny TG1
Cena za dodávku parní protitlaké turbíny včetně zabezpečovacího systému a řídícího
sytému o výkonu 67 MW e je cca 980 mil. Kč. Dodávku za stavební část je v současné době
velice problematické stanovit, neboť nelze říci, v jakém stavu jsou stávající nosné konstrukce
a jaké konstrukce bude možné využít, rekonstruovat a jaké bude nutné nově realizovat.
Odhadovaná cena za stavební část je 70 mil. Kč.
Celková cena za opatření zahrnující instalaci nové parní protitlaké turbíny s příslušenstvím je
odhadována na 1 050 mil. Kč.
Tabulka 38 Odhadované investiční náklady náhrady parní turbíny TG1
Technologie (mil. Kč)

Stavba (mil. Kč)

980

Celkem (mil. Kč)
70

1 050

V případě, že bude rozhodnuto o výběru nové turbíny s nižším elektrickým výkonem, lze
očekávat pokles ceny za realizaci až k hodnotě cca 750 mil. Kč.
4.2.2. Varianta 1 – Konzervativní (max. využití stávající technologie)
4.2.2.1 Varianta 1a – intenzifikace stávajícího odsíření
Tato varianta předpokládá mimo výše uvedených společných předpokladů maximální využití
stávající technologie a po roce 2018 omezený provoz zdroje (v provozu pouze jeden z kotlů
K4 resp. K5).
4.2.2.2 Varianta 1b – nové odsíření metodou mokré vápencové vypírky
Investiční náklady pro obě varianty odsíření budou přibližně srovnatelné a jsou odhadnuty na
cca 720 mil. Kč. Umístění skladu sádrovce (delší dopravní trasy) a volba typu skladu (např.
Eurosilo) mohou uvedený odhad investic zvýšit orientačně až o 30 mil. Kč. V nákladech
nejsou zahrnuty přípravné práce, tj. příprava staveniště, která by zahrnovala přemístění
používaných nádrží, případné přeložky a demolice.
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Tabulka 39 Odhadované investiční náklady na nové odsíření
Technologie, stavba, montáž (mil. Kč)

Celkem (mil. Kč)

720 až 750

720 až 750

4.2.2.3 Varianta 1a – shrnutí
Tabulka 40 Shrnutí odhadovaných investiční nákladů ve variantě 1a
Opatření

Technologie (mil. Kč)

Výstavba plynového
kotle

Stavba (mil. Kč)

Celkem (mil. Kč)
300

250

50

Výměna práškových
hořáků K4 resp. K5 (za 1
kotel)

35

nespecifikováno

70

Instalace sekundárního
DENOX K4 resp. K5 (za
1 kotel)

10

nespecifikováno

20

Seřízení spalovacího
procesu K6

nespecifikováno

nespecifikováno

2

Oprava první sekce
odlučovače K7

nespecifikováno

nespecifikováno

10

Generální oprava TG1 +
výměna ŘS

nespecifikováno

nespecifikováno

120

Generální oprava TG2

nespecifikováno

nespecifikováno

35

Náhrada parní turbíny
TG1

980

70

Intenzifikace odsíření

nespecifikováno

nespecifikováno

Celkem
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4.2.2.4 Varianta 1b – shrnutí
Tabulka 41 Shrnutí odhadovaných investičních nákladů ve variantě 1b
Opatření

Technologie (mil. Kč)

Výstavba plynového
kotle

Stavba (mil. Kč)

Celkem (mil. Kč)
300

250

50

Výměna práškových
hořáků K4 resp. K5 (za 1
kotel)

35

nespecifikováno

70

Instalace sekundárního
DENOX K4 resp. K5 (za
1 kotel)

10

nespecifikováno

20

Seřízení spalovacího
procesu K6

nespecifikováno

nespecifikováno

2

Oprava první sekce
odlučovače K7

nespecifikováno

nespecifikováno

10

Generální oprava TG1 +
výměna ŘS

nespecifikováno

nespecifikováno

120

Generální oprava TG2

nespecifikováno

nespecifikováno

35

Náhrada parní turbíny
TG1

980

70

nespecifikováno

nespecifikováno

Nové odsíření

720 až 750
2 327 až 2 357

Celkem
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4.2.3. Varianta 2 – Konzervativní (Varianta 1) + spalovna
Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, Varianta 2 se od Varianty 1 liší zahrnutím spalovny
ZEVO Chotíkov, ostatní předpoklady z Varianty 1a) respektive Varianty 1b) zůstávají
v platnosti.
4.2.3.1 Výstavba ZEVO Chotíkov
Tabulka 42 Odhadované investiční náklady ZEVO Chotíkov
Technologie (mil. Kč)

Stavba (mil. Kč)

1 610,2

924,7

Ostatní (mil. Kč)
165,1

Celkem (mil. Kč)
2 700

4.2.3.2 Varianta 2a – shrnutí
Tabulka 43 Shrnutí odhadovaných investiční nákladů ve Variantě 2a
Opatření

Technologie (mil. Kč)

Výstavba plynového
kotle

Stavba (mil. Kč)

Celkem (mil. Kč)

250

50

300

Výměna práškových
hořáků K4 resp. K5 (za 1
kotel)

35

nespecifikováno

70

Instalace sekundárního
DENOX K4 resp. K5 (za
1 kotel)

10

nespecifikováno

20

Seřízení spalovacího
procesu K6

nespecifikováno

nespecifikováno

2

Oprava první sekce
odlučovače K7

nespecifikováno

nespecifikováno

10

Generální oprava TG1 +
výměna ŘS

nespecifikováno

nespecifikováno

120

Generální oprava TG2

nespecifikováno

nespecifikováno

35

Náhrada parní turbíny
TG1

980

70

1 050

Intenzifikace odsíření

nespecifikováno

nespecifikováno

30

1 610,2

924,7 + 165,1

2 700

ZEVO Chotíkov
Celkem
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4.2.3.3 Varianta 2b – shrnutí
Tabulka 44 Shrnutí odhadovaných investiční nákladů ve Variantě 2b
Opatření

Technologie (mil. Kč)

Výstavba plynového
kotle

Stavba (mil. Kč)

Celkem (mil. Kč)

250

50

300

Výměna práškových
hořáků K4 resp. K5 (za 1
kotel)

35

nespecifikováno

70

Instalace sekundárního
DENOX K4 resp. K5 (za
1 kotel)

10

nespecifikováno

20

Seřízení spalovacího
procesu K6

nespecifikováno

nespecifikováno

2

Oprava první sekce
odlučovače K7

nespecifikováno

nespecifikováno

10

Generální oprava TG1 +
výměna ŘS

nespecifikováno

nespecifikováno

120

Generální oprava TG2

nespecifikováno

nespecifikováno

35

Náhrada parní turbíny
TG1

980

70

1 050

nespecifikováno

nespecifikováno

720 až 750

1 610,2

924,7 + 165,1

2 700

Nové odsíření
ZEVO Chotíkov

5 027 až 5 057

Celkem
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4.2.4. Varianta 3 – Rozvojová (náhrada vybrané technologie PLTEP) + spalovna
Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, v rámci Varianty 3 se předpokládá náhrada kotle
K4 spalovací turbínou se spalinovým kotlem a realizace spalovny ZEVO Chotíkov. Dále se
uvažuje realizace investic popsaných v kapitole 4.1.1.
4.2.4.1 Spalovací turbína se spalinovým kotlem
Tabulka 45 Odhadované investiční náklady spalovací turbínu se spalovacím kotlem
Typ turbíny

Technologie (mil. Kč)

Stavba (mil. Kč)

Celkem (mil. Kč)

GE 9171E

1 480

810

2 290

GE 111FA

950

590

1 540

Částky uvedené u stavební části je nutno chápat jako orientační. Na její výši bude mít vliv
aktuální stav a využitelnost stávajících nosných konstrukcí, rozsah nutných demolic atp.
4.2.4.2 Varianta 3 – shrnutí
Tabulka 46 Shrnutí odhadovaných investiční nákladů ve Variantě 3
Opatření

Technologie (mil. Kč)

Výstavba plynového
kotle

Stavba (mil. Kč)

Celkem (mil. Kč)

250

50

300

Výměna práškových
hořáků K4 resp. K5 (za 1
kotel)

35

nespecifikováno

70

Instalace sekundárního
DENOX K4 resp. K5 (za
1 kotel)

10

nespecifikováno

20

Seřízení spalovacího
procesu K6

nespecifikováno

nespecifikováno

2

Oprava první sekce
odlučovače K7

nespecifikováno

nespecifikováno

10

Generální oprava TG1 +
výměna ŘS

nespecifikováno

nespecifikováno

120

Generální oprava TG2

nespecifikováno

nespecifikováno

35

Náhrada parní turbíny
TG1

980

70

1 050

Intenzifikace odsíření

nespecifikováno

nespecifikováno

20 až 30
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Opatření

Technologie (mil. Kč)

Spalovací turbína se
spalinovým kotlem
(varianta GE 9171E
resp. GE111FA)
ZEVO Chotíkov

Celkem (mil. Kč)

1 480

810

2 290

950

590

1 540

1 610,2

924,7 + 165,1

2 700
5 867 až 6 627

Celkem

Strategie Plzeňské teplárenské

Stavba (mil. Kč)

102

Důvěrné

4.2.5. Varianta 4 – Rozvojová (spoluspalování odpadu - TAP v lokalitě PLTEP)
Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, v rámci Varianty 4 se předpokládá náhrada kotle
K4 za nový fluidní kotel umožňující spoluspalování tuhých alternativních paliv (proto se
nepředpokládá realizace spalovny ZEVO Chotíkov). Dále se uvažuje realizace investic
popsaných v kapitole 4.1.1.
Tabulka 47 Odhadované investiční náklady na fluidní kotel
Technologie (mil. Kč)

Stavba (mil. Kč)
990

Celkem (mil. Kč)
200

1 190

Částky uvedené zejména u stavební části je nutno chápat jako orientační. Na její výši bude
mít vliv aktuální stav a využitelnost stávajících nosných konstrukcí kotlů K4 a K5, jaké bude
nutné nově realizovat (zvýšení výšky kotelny), rozsah nutných demolic atp.
4.2.5.1 Varianta 4 – shrnutí
Tabulka 48 Shrnutí odhadovaných investiční nákladů ve Variantě 4
Opatření

Technologie (mil. Kč)

Výstavba plynového
kotle

Stavba (mil. Kč)

Celkem (mil. Kč)

250

50

300

Výměna práškových
hořáků K4 resp. K5 (za 1
kotel)

35

nespecifikováno

70

Instalace sekundárního
DENOX K4 resp. K5 (za
1 kotel)

10

nespecifikováno

20

Seřízení spalovacího
procesu K6

nespecifikováno

nespecifikováno

2

Oprava první sekce
odlučovače K7

nespecifikováno

nespecifikováno

10

Generální oprava TG1 +
výměna ŘS

nespecifikováno

nespecifikováno

120

Generální oprava TG2

nespecifikováno

nespecifikováno

35

Náhrada parní turbíny
TG1

980

70

1 050

Intenzifikace odsíření

nespecifikováno

nespecifikováno

20 až 30

990

200

1 190

Fluidní kotel

2 817 až 2 827

Celkem
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4.3 Časové hledisko
Termíny přípravy a realizace jednotlivých opatření jsou dány především optimálním
nastavením z pohledu ekologizačních požadavků stanovených směrnicí o průmyslových
emisích:


Termín zprovoznění nového plynového kotle (dokončení náhrady horkovodních kotlů
K2 a K3) je volen s ohledem na zajištění bezpečnosti dodávek tepla, tedy se
zohledněním
o

Snížení výkonu kotlů K4 a K5 po topné sezóně 2018-2019 (Varianta 1a a Varianta
2a)

o

Termínu a doby přepojení kotlů K4 a K5 na nové odsíření (Varianta 1b a Varianta
2b)

o

Potenciálního termínu zahájení demontáže kotle K4 z důvodu jeho náhrady
(Varianta 3 a Varianta 4)



Termín provedení denitrifikace je volen s ohledem na splnění emisních limitů
k 1. 1. 2016.



Termín provedení intenzifikace odsíření je volen s ohledem na minimalizaci emisí
v období přechodného národního plánu.



Termín seřízení spalovacího procesu kotle K6 a oprava první sekce elektrostatického
odlučovače kotle K7 je volen s ohledem na splnění emisních limitů k 1. 1. 2016.



S ohledem na optimální využití PNP jsou voleny termíny zahájení přípravných prací
o

Na novém odsíření (tak aby bylo možné provést přepojení kotlů K4 a K5 na nové
odsíření v rámci letní odstávky v roce 2019)

o

Na fluidním kotli a GT+HRSG (tak aby bylo možné naplno využít emisní stropy
v PNP a demontovat kotel K4 po topné sezóně 2017 a 2018)

Termíny generálních oprav a náhrady TG vycházejí z předpokládaného opotřebení
a životnosti těchto technologických zařízení.
4.3.1. Časové hledisko opatření související se všemi variantami rozvoje PLTEP
4.3.1.1 Náhrada stávajících horkovodních kotlů K2 a K3
Doba přípravy výstavby plynového kotle je cca 28 měsíců. Doba realizace horkovodního
plynového kotle o výkonu 70 MWt je cca 10 měsíců. Vlivem dopadů problematických otázek
stavební části je možné, že dojde k navýšení celkové doby realizace, ale také je možné, že
konečná doba realizace může být o měsíc až dva kratší.
4.3.1.2 Primární a sekundární opatření ke snížení NOx na K4 a K5
Doba realizace výměny práškových hořáků u jednoho kotle je odhadována na cca. 1 měsíc.
Příprava sekundárního DENOX je u jednoho z kotlů odhadována na cca 3 měsíce, realizace
na cca 5 měsíců.
4.3.1.3 Intenzifikace odsíření
Odhadovaná doba realizace opatření k zajištění intenzifikace stávajícího odsíření je cca 11
měsíců, zahrnující přípravnou fázi v délce 5,5 měsíce a vlastní realizaci v délce 5,5 měsíce.
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4.3.1.4 Seřízení spalovacího procesu kotle K6 a oprava první sekce elektrostatického
odlučovače kotle K7
Doba přípravy realizace seřízení spalovacího procesu kotle K6 je odhadována na cca 1
měsíc, vlastní realizace také cca 1 měsíc. Příprava opravy první sekce elektrostatického
odlučovače kotle K7 je odhadována na cca 3 měsíce, vlastní realizace na cca 3 měsíce.
4.3.1.5 Náhrada parní turbíny TG1
Příprava realizace parní protitlaké turbíny je odhadována na cca 12 měsíců, vlastní realizace
cca 8 měsíců.
4.3.2. Varianta 1 – Konzervativní (max. využití stávající technologie)
4.3.2.1 Varianta 1a – intenzifikace stávajícího odsíření
Tato varianta předpokládá mimo výše uvedených společných předpokladů maximální využití
stávající technologie a po roce 2018 omezený provoz zdroje, tj. snížení provozního výkonu
kotlů K4 a K5, která umožní chod v rámci požadovaných emisních limitů.
4.3.2.2 Varianta 1b – nové odsíření metodou mokré vápencové vypírky
Příprava realizace je odhadována na cca 28 měsíců. Vlastní výstavba + montáž na ploše +
uvedení do provozu pak je cca 24 měsíců. Před zahájením výstavby musí již být staveniště
připraveno, tj. hotovy případné přeložky, demontáže a demolice.
Výstavba může probíhat paralelně s provozem teplárny, resp. napojovaných kotlů K4+K5+K7
až do závěrečné fáze, ve které bude nutné přepojit kouřovody surových spalin od uvedených
kotlů do odsíření a odvod odsířených spalin do komína (var. B). Odhad potřebné doby je
velmi problematický. Bude záviset na dispozičních možnostech – pokud bude možné většinu
kouřovodů připravit předem a bude se jednat jen o napojení krátkých úseků na
předpřipravených nosných konstrukcích, bylo by možné zvládnout napojení v době cca 3-4
měsíce. Pokud však bude nutné nejprve demontovat stávající kouřovody dotčených bloků
a teprve pak montovat nové kouřovody, tak bude doba výrazněji delší a může se prodloužit
až na 6 až 9 měsíců.
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4.3.2.3 Varianta 1 – časový harmonogram
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4.3.3. Varianta 2 – Konzervativní (Varianta 1) + spalovna
Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, Varianta 2a resp. 2b se od Varianty 1a resp. 2b liší
v zahrnutí spalovny ZEVO Chotíkov.
4.3.3.1 Výstavba ZEVO Chotíkov
Pro přípravnou fázi projektu spalovny byly užity termíny odpovídající zákonným lhůtám
v případech veřejnoprávního projednávání a lhůty obvyklé pro ostatní činnosti. V termínech
nejsou započítány lhůty pro případná odvolání nebo soudní spory v územním nebo
stavebním řízení.
Délka realizace 2,5 roku byla převzata ze studie proveditelnosti ZEVO Chotíkov a odpovídá
obvyklým dobám pro realizaci podobných staveb.
V souladu s přijatou strategií Plzeňské teplárenské, a.s. jsou některé přípravné činnosti
(především příprava dokumentace) zahajovány před vydáním příslušných rozhodnutí orgány
veřejné správy. Tento postup dovoluje zkrátit čas v přípravě projektu spalovny a je vhodný.
Z připraveného rámcového harmonogramu vyplývá, že:


Termín získání územního rozhodnutí na výstavbu spalovny je 05/2012



Termín získání stavebního povolení na výstavbu spalovny je 11/2012



Termín ukončení výstavby spalovny je 01/2016



Termín zahájení zkušebního provozu spalovny je 01/2016



Příprava a realizace horkovodu má dostatečné rezervy pro případ možných komplikací
s veřejnoprávním projednáním



Vyvedení elektrického výkonu má dostatečné rezervy pro případ možných komplikací
s veřejnoprávním projednáváním
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4.3.3.2 Varianta 2 – časový harmonogram
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4.3.4. Varianta 3 – Rozvojová (náhrada vybrané technologie PLTEP) + spalovna
Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, v rámci Varianty 3 se předpokládá náhrada kotle
K4 spalovací turbínou se spalinovým kotlem a realizace spalovny ZEVO Chotíkov. Dále se
uvažuje realizace investic popsaných v kapitole 4.1.1.
4.3.4.1 Výstavba ZEVO Chotíkov
Časový harmonogram výstavby ZEVO Chotíkov je uveden v předchozí kapitole.
4.3.4.2 Spalovací turbína se spalinovým kotlem
Předpokládaná celková doba přípravy a realizace je cca 58 měsíců. Samotná příprava je
odhadována na cca 28 měsíců, předpokládaná doba realizace výstavby zdroje se spalovací
turbínou a spalinovým kotlem je cca 30 měsíců.
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4.3.4.3 Varianta 3 – časový harmonogram
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4.3.5. Varianta 4 – Rozvojová (náhrada vybrané technologie PLTEP)
Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, v rámci Varianty 4 se předpokládá náhrada kotle
K4 za nový fluidní kotel umožňující spoluspalování tuhých alternativních paliv (proto se
nepředpokládá realizace spalovny ZEVO Chotíkov). Dále se uvažuje realizace investic
popsaných v kapitole 4.1.1.
4.3.5.1 Fluidní kotel
Předpokládaná celková doba přípravy a realizace je cca 60 měsíců. Samotná příprava je
odhadována na cca 28 měsíců, předpokládaná doba realizace výstavby zdroje s fluidním
kotlem je cca 32 měsíců.
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4.3.5.2 Varianta 4 – časový harmonogram
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5.

Posouzení možnosti modifikace varianty 4

Modifikace varianty 4 vychází z posouzení palivové základny dostupné pro nový fluidní kotel.
Je účelné se zabývat vhodností této palivové základny pro spalování ve fluidní vrstvě.

5.1 Palivo pro fluidní kotel
Definovat, jestli je dané palivo vhodné pro fluidní kotel, je dost komplikovaná otázka. Vždy je
nutné řešit řadu aspektů, které spolu souvisí. Především je nutné definovat typ fluidního kotle
(stacionární vs. cirkulující vrstva), ve kterém se má palivo spalovat. Dále je nutné definovat,
jaký materiál bude použit pro fluidní vrstvu. Typicky používanými možnostmi jsou křemenný
písek nebo olivín (tzv. cizí materiály) anebo popelovina spalovaného paliva (tzv. vlastní
materiály). Zde je nutné zmínit, že materiály fluidní vrstvy mají obvykle relativně úzkou křivku
četnosti velikostí, tj. jsou obvykle „více monodisperzní“, než je tomu u paliva. Obecně platí,
že čím je „širší“ distribuční křivka velikostí částic, tím širší je rozmezí minimální rychlosti
fluidace i úletové rychlosti. Může dokonce nastat situace, že materiál je natolik polydisperzní,
že je nutné stanovovat další charakteristické střední velikosti částic, např. d5 nebo d10 (tj.
střední velikost pro 5 nebo 10 % distribuční křivky). To v realitě znamená, že i když je pro
(obvykle) menší částice nižší mezní rychlost fluidace, v okamžiku kdy této dosáhnou
(dostávají se do vznosu), jsou částice s větší velikostí ještě v nehybné vrstvě. Rozdíl
rychlostí přitom může být až násobný. Naopak, jak se zvyšující rychlostí fluidace začínají
fluidovat částice těžší, můžou se částice lehčí dostat k hranici úletové rychlosti, což
znamená, že se podstatně zkracuje jejich doba zdržení v pásmu vysokých teplot. U
stacionární fluidní vrstvy to pak má vliv nejen na nároky na odlučovací zařízení tuhých částic,
ale i na účinnost spalování, a také může docházet k tzv. zahušťování fluidní vrstvy. Pak roste
riziko aglomerace částic vrstvy a roste tlaková ztráta vrstvy. U cirkulující fluidní vrstvy se
naopak musí k hranici úletové rychlosti dostat i částice těžší, což pak znamená vyšší příkon
fluidačního ventilátoru, a jemnější částice pak mají již velmi vysoké rychlosti a roste
problematika abraze. Obecně tento problém vyvstává, pokud jsou charakteristické rychlosti
materiálu vrstvy a paliva výrazněji odlišné. Typický příklad je využití relativně těžké vrstvy na
bázi větších zrn křemenného písku pro spalování „lehkého“ paliva, např. jemné dřevní štěpky
v kotli se stacionární fluidní vrstvou.
Pokud se tedy má rozhodnout, jestli je dané palivo vhodné pro kotel s fluidní vrstvou, tak je
nejprve nezbytné posoudit jeho fluidační vlastnosti, a zejména granulometrii. Z hlediska
velikosti částic platí, že distribuční křivka by měla být co nejužší, tj. dominantní podíl by měl
mít co nejužší rozsah velikostí částic. Velká polydisperzita paliva je obvykle největším
problémem jeho využití. Dále je třeba stanovit jeho mezní rychlost fluidace a úletovou
rychlost, a podle toho vhodně zvolit vlastnosti materiálu fluidní vrstvy, popř. samozřejmě
naopak přizpůsobit granulometrii paliva, podle toho, co je vhodnější.
Dalším důležitým parametrem jsou fyzikálně-chemické vlastnosti spalovaného paliva.
Z hlediska tepelné bilance spalovacího prostoru je důležitý obsah vody a výhřevnost paliva.
To je důležitá zejména pro řízení teploty fluidní vrstvy, kde záleží na tom, zda a jakým
způsobem je z fluidní vrstvy odváděno teplo. Pokud je fluidní vrstva bez odvodu tepla, nelze
použít palivo s vysokou výhřevností, neboť by mohlo vlivem překročení teploty měknutí
popela a/nebo materiálu vrstvy dojít k aglomeraci částic vrstvy a tím k vynucenému ukončení
provozu kotle. Obecným problémem je příliš vysoká výhřevnost paliva i v případě odvodu
tepla z vrstvy, např. vnořenou teplosměnnou plochou, nebo pomocí membránové stěny.
V takovém případě je vhodnější nasazení kotle s cirkulující fluidní vrstvou než se stacionární,
a teplotu vrstvy řídit ještě druhým proměnným parametrem, např. recirkulací spalin.
Z hlediska materiálové bilance je důležitý obsah popela v palivu, který může rozhodovat
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o tom, jestli bude nutné použít cizí materiál pro fluidní vrstvu, nebo jestli bude možné využít
vlastní popelovinu paliva. Lze uvažovat s využitím ložového popele z fluidního kotle K6.

5.2 Paliva pro nový fluidní kotel
Dřevní štěpka – typicky problém s malým obsahem vlastní popeloviny (nutná cizí vrstva)
a polydisperzita. Vhodná pro částečné spoluspalování s uhlím, lze i samostatně, ale je
potřeba vhodně zvolit materiál vrstvy;
Peletky – obvyklé rozměry mají velmi vysokou mezní rychlost fluidace – nevhodné pro
cirkulující vrstvu, je nutné příslušně volit materiál vrstvy. Lze do určité míry spoluspalovat s
uhlím. Není zadán materiál pelet – riziko tavení popeloviny již při 850°C (např. obilné pelety)
a následná aglomerace fluidní vrstvy;
Mláto – je částečně zbavené vody, průměrná výhřevnost se předpokládá ve výši 6,5 GJ/t.
Doprava a dávkování jsou technicky vyřešeny, lze využít pro spoluspalování;
Kukuřice – není specifikováno, jestli se jedná o celou rostlinu či slámu. Každopádně je
nutná úprava granulometrie, jinak shodně s ostatní biomasou;
Palmové slupky – úprava granulometrie + cizí materiál vrstvy, jinak lze. Vhodné i pro
spoluspalování;
Zemní plyn - pokud se tím neřeší redukce NOx ve freeboardu stacionární fluidní vrstvy coby
sekundární palivo, pak je zcela zcestné takto plyn používat;
TAP – obecně problém s granulometrií. Pokud není TAP aglomerovaný (např. pelety), pak
samostatně ne, pouze do určitého podílu spoluspalování s uhlím (max. 10 % tepelného
příkonu). Obecně je problém vysoká výhřevnost (např. pelety z gumy) – samostatně nelze
příliš doporučit, nutný cizí materiál vrstvy. Vhodné pro spoluspalování např. s uhlím.

5.3 Alternativa k fluidnímu kotli
Jednou z možností jak spalovat uvedené spektrum paliv je princip spalování v tryskající
(fontánové) fluidní vrstvě s relativně vysokým tepelným zatížením, kdy je množství
primárního (fluidačního) vzduchu potřebné k uvedení paliva do stavu tryskající vrstvy menší,
než je stechiometrické množství. Tím je rovněž zajištěna podstechiometrická primární směs.
Vlastní spalovací komora se potom v oblasti horní části fluidní vrstvy a freeboardu rozšiřuje,
čímž dojde ke snížení rychlosti plynné směsi a tím ke zvýšení jejího setrvání ve freeboardu.
Sekundární vzduch je zaveden do freeboardu tangenciálním vstupem ve více úrovních, čímž
je zajištěno dokonalé promíchání a vyhoření plynné směsi. Regulaci teploty fluidní vrstvy
spolu s redukcí emisí NOx je možné zajistit pomocí recirkulace spalin do primárního
vzduchu.
Dále je možné využití spalování alternativních paliv v roštovém kotli. Velký problém ale
pravděpodobně nastane se spékáním popelovin na roštu, které některé uvedené druhy paliv
obsahují. Bylo by tedy nutné zabezpečit chlazení spalovacího roštu. Další velice
problematická otázka při využití roštových kotlů je dodržení emisních limitů. Bylo by nutné za
spalovací zařízení instalovat nejen odlučovače popílku ale i dodatečné čištění spalin
(odsiřovací zařízení) anebo navýšit výkon stávajícího odsíření.
Při návrhu zařízení pro spalování tak širokého spektra paliv je nutné zvážit experimentální
spalovací zkoušky.
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6.

Posouzení navržených řešení z pohledu omezujících podmínek
(legislativní normy)

Cílem této kapitoly je posoudit jednotlivé varianty řešení především z pohledu omezujících
podmínek daných legislativou EU a ČR.
Podstatný vliv na přípravu a realizaci předpokládaných opatření bude mít především:


Plnění požadavků transpozice Směrnice o průmyslových emisích do legislativy ČR



Požadavky na veřejnoprávní projednání některých předpokládaných opatření

6.1 Směrnice o průmyslových emisích
Dopady Směrnice o průmyslových emisích jsou podrobně popsány v kapitole 2.2 této studie.
Z hlediska splnění emisí NOx a TZL se předpokládá provedení nezbytných ekologizačních
opatření do 31. 12. 2015.
Z hlediska emisí SO2 je nezbytné zařadit zdroj do přechodného národního plánu (MŽP
stanovilo nejzazší termín přihlášení na 12. 7. 2012).
Prvním nezbytným opatřením týkajícím se snížení emisí SO2 je provedení intenzifikace
stávajícího odsíření, které by mělo být provedeno do 31. 12. 2015. Výsledkem tohoto
opatření by měla být možnost provozovat


oba granulační kotle na plný výkon s hmotnostními koncentracemi emisí za odsířením
na úrovni cca 400 mg/m3



vždy jeden z granulačních kotlů na plný výkon s hmotnostními koncentracemi emisí za
odsířením na úrovni cca 200 mg/m3

Po schválení PNP ze strany Evropské Komise by mělo ze strany orgánu životního prostředí
(odbor životního prostředí na Krajském úřadě Plzeňského kraje) dojít ke změně
integrovaného povolení ve smyslu stanovení emisních stropů podle PNP. Tyto emisní stropy
by měly v nejhorším případě odpovídat emisním stropům vypočteným v kapitole 0. Ze strany
členského státu by nicméně mělo být prokazováno plnění emisních stropů za všechny zdroje
v PNP, proto ještě může dojít k navýšení popsaných emisních stropů, a to zejména
v úvodních letech PNP.
Po intenzifikaci odsíření by mělo být možné provozovat zdroj v PNP na stávající úrovni
výroby cca do konce roku 2018. Další provoz zdroje bez provedení předpokládaných
opatření by byl podmíněn útlumem výroby elektřiny.
Na rok 2018 je navrženo dokončení realizace nového plynového kotle (PK), a to zejména
s ohledem na zachování bezpečnosti dodávek tepla v následujícím období. Tento PK může
být v mezidobí, kdy budou realizována jednotlivá opatření, provozován jako pološpičkový
zdroj. V období po dokončení realizace dalších opatření (náhrady K4) by sloužil jako zdroj
špičkový.
Ve Variantě V1a Variantě V2a dochází od roku 2019 (pro topné sezóně 2018-2019) ke
snížení výkonu kotlů K4 a K5 (z důvodu emisních stropů v období PNP, resp. emisních limitů
po období PNP). Tato skutečnost by měla vliv především na významný pokles výroby
elektřiny.
Ve Variantě V1b a Variantě V2b se předpokládá dokončení realizace odsíření v roce 2019
(K4 a K5 by byly přepojeny na nové odsíření během letní odstávky v době trvání cca
6 měsíců). Výroba elektřiny může být v těchto variantách zachována na stabilní úrovni
s výjimkou:
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roku 2018, kdy bude nezbytné sledovat plnění emisních stropů, tak aby nedošlo k jejich
překročení,



roku 2019, kdy budou po dobu cca 4-6 měsíců odstaveny kotle K4 a K5 z důvodu
přepojení na nové odsíření.

Ve Variantě 3 a Variantě 4 jsou navrženy termíny zahájení stavebních úprav souvisejících
s realizací fluidního kotle, resp GT+HRSG po konci topné sezóny 2017-2018. Toto časové
uspořádání umožní:


využít emisní stropy roku 2018 pro provoz kotle K4 ještě na konci topné sezóny 20172018,



zajistit bezpečnost dodávek tepla pro obyvatelstvo (před topnou sezónou 2018-2019 by
mělo dojít ke zprovoznění PK)

V období výstavby fluidního kotle, resp. GT+HRSG, je třeba uvažovat se sníženou výrobou
elektřiny (před výstavbou nových zařízení bude nezbytné demontovat kotel K4).
Veškerá opatření, která jsou v jednotlivých variantách navržená, vedou k celkovému cíli, tedy
naplnění požadavků směrnice o průmyslových emisích.
Časové souvislosti předpokládaných opatření ve vztahu k veřejnoprávním procesům jsou
uvedeny v následující kapitole 6.2.

6.2 Veřejnoprávní procesy a jejich vliv
Jedním z hlavních kritérií omezujících především v čase přípravu jednotlivých variant je
veřejnoprávní proces přípravy energetických staveb tak, jak je popsán v kapitole 2.
Především je třeba oddělit opravy a některé modernizace jednotlivých zařízení, která nejsou
náročná na legislativní a veřejnoprávní přípravu a jejich příprava je omezena technickou a
technologickou přípravu včetně zpracování projektové dokumentace. Mezi taková opatření
patří:


Seřízení spalovacích procesů K6,



Výměna elektroodlučovače K7,



Intenzifikace stávajícího odsíření,



Primární DENOX opatření.

V případě opatření, která znamenají prostou výměnu zařízení nebo jejich generálku bude
stačit projednání stavebního povolení, tedy také v celku jednoduchý dostatečně krátký
proces nevyžadující navíc žádost o změnu IPPC. Mezi taková opatření patří:


Generální oprava TG 1 (resp. TG2),



Záměna TG1 za novu TG1,



Povolení bouracích prací,



DENOX K4 (K5) – pravděpodobně.

Největší nároky na veřejnoprávní a legislativní přípravu budou mít taková opatření, kde bude
nutné projít celý proces veřejnoprávního projednání včetně procesu EIA, autorizace,
územního řízení, žádosti o změnu IPPC a stavební řízení. V tomto případě není možné
přesněji stanovit lhůty pro přípravu, protože (jak je uvedeno v kapitole 2), můžeme
odhadnout pouze základní lhůty, které jsou bez případných odvolání a soudních sporů.
K takovým opatřením patří především:
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Příprava a realizace horkovodního plynového kotle,



Příprava a realizace nového odsíření,



Příprava a realizace nového fluidního kotle,



Příprava a realizace paroplynového cyklu.

Harmonogramy jednotlivých variant jsou uvedeny v kapitole 4 této zprávy. Z těchto
harmonogramů vyplývá, že:


Ve všech variantách je nezbytné zahájit přípravu výstavby nového horkovodního
plynového kotle koncem roku 2014, aby byl splněn požadovaný termín uvedení do
provozu.



Varianta 1A/2A jsou varianty s nejmenšími omezeními z pohledu legislativy a
veřejnoprávního projednání.



Varianty 1B/2B vyžadují zahájení přípravy výstavby nového odsíření, tj. přípravu
územního řízení včetně procesu EIA, v roce 2015, pro splnění požadovaných termínů
zahájení provozu nového odsíření.



Varianta 3 vyžaduje zahájení přípravy výstavby paroplynového zdroje (GT+HRSG), tj.
přípravu územního řízení včetně procesu EIA, v roce 2016, pro splnění požadovaných
termínů zahájení provozu nového odsíření.



Varianta 4 vyžaduje zahájení přípravy výstavby fluidního kotle, tj. tedy přípravu
územního řízení včetně procesu EIA, v roce 2016, pro splnění požadovaných termínů
zahájení provozu nového odsíření.

ZEVO Chotíkov, jehož příprava a realizace podmiňuje některé varianty řešení, se
v současné době nachází v následující situaci z hlediska veřejnoprávního projednávání:


Dne 1. 6. 2012 bylo odborem výstavby Městského úřadu Nýřany veřejnou vyhláškou
vydáno rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí) Závod na energetické využití
komunálního odpadu Chotíkov



Vyvěšeno na úřední desce dne 6. 6. 2012



Stažení z úřední desky 22. 6. 2012



Byla podána žádost o integrované povolení, v současné době je v řízení.

Přestože bylo vydáno územní rozhodnutí, nejsou k dispozici informace o tom, zda byla
Plzeňské teplárenské, a.s. vydána autorizace na výrobu elektrické energie pro ZEVO
Chotíkov.
Současný stav veřejnoprávního projednání ZEVO Chotíkov je v souladu s předpokládaným
postupem přípravy a realizace spalovny.
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7.

Zahrnutí varianty 4 do popisu, porovnání, SWOT analýzy,
ekonomické analýzy jednotlivých variant a výběru variant
k dalšímu rozpracování

Čtvrtá varianta řešení strategie společnosti Plzeňská teplárenská, po projednání s vedením
PLTEP, byla zapracována do všech odpovídajících kapitol této studie následujícím
způsobem:


Kapitola 3 obsahuje návrh koncepčního řešení této varianty rozvoje společnosti



Kapitola 4 obsahuje posouzení postupné obnovy zařízení z pohledu:
o

technického

o

finančního

o

časového



Kapitola 5 obsahuje posouzení možností modifikace čtvrté varianty



Kapitola 6 obsahuje posouzení varianty z pohledu omezujících podmínek (legislativní
normy)



Kapitola 8 obsahuje posouzení koncepčního řešení čtvrté varianty rozvoje Plzeňské
teplárenské na budoucí rozvoj teplárenství v Plzni



Kapitola 9 popisuje výběr variant pro podrobné zpracování, kde jednou z variant je
i čtvrtá varianta řešení



V případě, že čtvrtá varianta rozvoje bude vybrána pro další podrobnější posouzení,
bude v kapitole 10 provedena SWOT analýza a v kapitole 11 ekonomická analýza této
varianty



V případě, že čtvrtá varianta rozvoje bude vybrána pro další podrobnější posouzení,
bude zapracována do závěrečného hodnocení a doporučení
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8.

Posouzení koncepčního řešení jednotlivých variant rozvoje
Plzeňské teplárenské na budoucí rozvoj teplárenství v Plzni

Kapitola 8 obsahuje porovnání jednotlivých variant rozvoje společnosti Plzeňská teplárenská,
a.s., které je provedeno z několika hledisek, týkajících se:


problémů souvisejících s technickým řešením,



časového harmonogramu změn a s tím související nedostupnosti zdrojů,



dopadu změn na výrobu/dodávku tepelné energie,



řešení likvidace odpadů,



řešení požadavků Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích,



investičních nároků jednotlivých variant řešení.

Vzájemné porovnání variant řešení bude podkladem pro následný výběr varianty (variant)
pro podrobnější rozpracování a posouzení.
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Obrázek 15 Schématické zobrazení variant budoucího provozu PLTEP
Ne

Bude realizována
výstavba ZEVO Chotíkov?
(rozhodnutí 2012)

K4 a K5

Ano

V2a/V2b

Pokračování v ukládání
odpadu na stávající
skládku nebo odvoz pro
tepelnou likvidaci odpadu
v jiné lokalitě

V3

V4 - FK na uhlí+biomasu
(kombinace FK+ZEVO
nebyla posuzována)

K2
K3
K4
K5
K6
K7
Celkem
Strop PLTEP

Snížení hm. koncentrací NOx a
TZL bude provedeno před
1.1.2016
Výstavba linky na třídění
odpadu

V1a/V1b

Kotle PLTEP budou zařazeny do
PNP pouze pro emise SO2

Emise 2016 [t]
1,4
1,0
400,0
400,0
260,0
94,0
1 156,4
1 508,6

Emise 2017 [t]

Emise 2018 [t]

----400,0
400,0
260,0
94,0
1 154,0
1 257,1

Emise 2019 [t]

----400,0
400,0
260,0
94,0
1 154,0
1 005,7

----400,0
400,0
260,0
94,0
1 154,0
754,3

Emise
1.pol.2020 [t]
----200,0
200,0
130,0
47,0
577,0
377,1

- Intenzifikace odsíření by měla umožnit provoz obou kotlů na 400 mg/m3 SO2
nebo jednoho kotle na 200 mg/m3 SO2.
- Provoz K6 a K7 se předpokládá na 200 mg/m3 SO2

Po intenzifikaci odsíření je při
současném zatížení PLTEP
provozovatelná cca do konce
roku 2018

V4

Hm.
Množství spalin
koncentrace
[m3/rok]
emisí [mg/m3]
1700
800 000
1700
600 000
400
1 000 000 000
400
1 000 000 000
200
1 300 000 000
200
470 000 000
--3 771 400 000,0
-----

Varianty řešení pro snížení emisí
SO2

TG1 TG2 TG3

K2 a K3

K6

V1A / V2A
Po roce 2018 omezený provoz zdroje
(v provozu pouze jeden z kotlů K4, K5)

K7

Zahájení realizace ZEVO Chotíkov

ÚR PK

Nový
SKŘ

V3
Výstavba GT+HRSG místo kotle K4

Zahájení realizace ZEVO Chotíkov
K4 a K5 v provozu
DENOX K5

2014
EIA PK

V4
Výstavba nového fluidního kotle místo
kotle K4
K4 a K5 v provozu

2013

GO
TG1

V1B / V2B
Výstavba nového
odsíření

Realizace ZEVO Chotíkov

Realizace ZEVO Chotíkov
K4 a K5 v provozu

Seřízení
spalov.
procesu

Výměna
el.odluč.
K7

Intenzifikace odsíření
DENOX K4
Dokončení realizace ZEVO Chotíkov

Dokončení realizace ZEVO Chotíkov

Ne

Bude pro
budoucí období dostupné dostatečné
množství uhlí?

2015

Ano
EIA odsíření
GO
TG2

IPPC PK
SP PK
Demontáž K2, K3

2016

K4 v provozu

K5 v provozu

K4 v provozu

Realizace PK

K5 v provozu

2017
Dokončení realizace
PK před topnou
sezónou 2018-2019

K4 v provozu podle
PNP

K4 v provozu
K5 v provozu
Územní rozhodnutí odsíření
IPPC odsíření

K4 v provozu

K4 v provozu
K5 v provozu
Stavební povolení na odsíření
Vyčištění prostoru pro nové odsíření +
přeložky
Zahájení realizace nového odsíření

K4 v provozu

K4 v provozu podle
PNP

K5 v provozu

K5 v provozu

Montáž nového odsíření

2018
K4 záloha

K5 v provozu

K4 záloha

K5 v provozu

2019
2020
Nová
TG1

GO
TG2

2021-2025
2026-2030

Strategie Plzeňské teplárenské

Odstavení K4+K5 na konci topné sezóny
2018-2019 (nejpozději březen 2019)
Přepojení K4+K5 na nové odsíření
(cca 6 měsíců)
Zprovoznění K4+K5 s novým odsířením
Povolení bouracích prací stáv. odsíř.
Bourací práce stávajícího odsíření
K4 v provozu

K5 v provozu

K4 v provozu
K5 v provozu
EIA GT+HRSG

K5 v provozu

K4 v provozu

EIA FK8

Územní rozhodnutí GT+HRSG

IPPC FK8

IPPC FK8

K4 provoz do konce
K5 v provozu
top.sez. 2017-2018
Stavební povolení FK8
Povolení bouracích prací K4
Stavební úpravy v kotelně K4 a K5
(podepření stropu, stavba dělící stěny)
Bourací práce K4
Zahájení realizace FK8
K4 demontován
K5 v provozu
Realizace FK8

K5 v provozu

K4 v provozu

K4 záloha

K5 v provozu

K4 v provozu

120

K4 demontován
K5 v provozu
Realizace GT+HRSG

Zprovoznění FK8

K5 v provozu

Zprovoznění
GT+HRSG

K5 v provozu

FK8 v provozu

K5 v provozu

GT v provozu

GO K5

GO K5

K5 v provozu
K4 provoz do konce
top.sez. 2017-2018
Stavební povolení GT+HRSG
Povolení bouracích prací K4
Stavební úpravy v kotelně K4 a K5
(stavba dělící stěny)
Bourací práce K4
Zahájení realizace GT+HRSG

K5 v provozu
GO K4

K4 záloha

GO K5
K5 v provozu

K5 v provozu

Územní rozhodnutí FK8

FK8 v provozu

K5 v provozu

K5 v provozu
GO K5

K5 v provozu

GT v provozu

K5 v provozu

Důvěrné

8.1 Porovnání technického řešení variant rozvoje
Při porovnání technických řešení jednotlivých variant rozvoje nejsou uvažovány investiční
akce společné pro všechny varianty řešení (výměna kotlů K2 a K3, GO a náhrada TG1 a GO
TG2, opravy na kotlech a další).
Varianta 1a je technicky nejjednodušší. Kromě technických a technologických změn
společných pro všechny varianty proběhne pouze snížení výkonu kotlů K4 a K5 z důvodu
dodržení emisních limitů. Technické nároky ani problémy nejsou žádné, významně poklesne
především výroba elektřiny (až o 30%, především v topné sezóně a s tím spojené příjmy.
Likvidace odpadů bude probíhat stávajícím způsobem.
Varianta 1b představuje realizaci nového „mokrého“ odsíření, které umožní současný provoz
K4 i K5. Technické problémy mohou nastat při napojování kotlů K4 a K5 na nové odsíření,
které musí být postaveno mimo stávající odsíření (jinak by byla nutná příliš dlouhá doba
odstávky odsíření a tím i výroby - 1,5 až 2 roky). Odhadovaná minimální doba odstávky kotlů
K4 a K5 je 6 měsíců. Likvidace odpadů bude probíhat stávajícím způsobem.
Varianta 2a je stejná jako varianta 1a s tím rozdílem, že bude realizována výstavba ZEVO
Chotíkov pro likvidaci odpadů.
Varianta 2b se liší od varianty 1b realizací ZEVO Chotíkov pro likvidaci odpadů.
Varianta 3 předpokládá nahrazení kotle K4 paroplynovým cyklem (spalovací turbína
a spalinový kotel napojený na stávající parní turbínu). Tato varianta opět obsahuje realizaci
ZEVO Chotíkov pro likvidaci odpadů. Technické problémy mohou nastat při zabezpečení
provozu kotle K5 během bourání kotle K4 a výstavby nového zdroje.
Varianta 4 předpokládá nahrazení kotle K4 fluidním kotlem na spoluspalování HÚ, TAP,
části komunálního odpadu. Technické problémy mohou nastat při zabezpečení provozu kotle
K5 během bourání kotle K4 a výstavby nového zdroje. Proti předchozí variantě bude nutné
v případě záměny kotle K4 fluidním kotlem o stejném výkonu zabezpečit oddělení kotle K5
nosnou stěnou, která bude sloužit k podepření zvýšené střechy nad fluidním kotlem.
V případě realizace fluidního kotle o nižším výkonu (při dodržení rozměrů budovy), bude
technické řešení oddělení provozovaného kotle K5 stejné jako ve variantě 3.

8.2 Porovnání dostupnosti zdrojů při realizaci změn
Dostupnost zdrojů v průběhu realizace změn je porovnána především z pohledu chodu
technologických zařízení v průběhu topné sezony (říjen – březen). V období mimo topnou
sezonu může nedostupnost zdrojů omezit výrobu elektrické energie s dopadem do
hospodaření společnosti.
Ve všech variantách dojde k odstavení horkovodních kotlů K2 a K3 po topné sezóně 20152016 a jejich nahrazení horkovodním PK od topné sezóny 2018-2019. Toto řešení
předpokládá ztrátu výkonu 70 MWt po dobu jednoho roku.
Varianta 1a předpokládá snížení výkonu kotlů K4 a K5 po skončení topné sezóny 20182019.
Varianta 1b předpokládá odstavení kotlů K4 a K5 po skončení topné sezóny 2018-2019 na
dobu cca 6 měsíců, tedy do zahájení nové topné sezóny 2019-2020. V případě, že nebude
možné dodržet termín přepojení, je možné provést propojení jednoho kotle a provizorium pro
dokončení propojení druhého kotle po skončení topné sezóny 2019-2020.
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Varianta 2a předpokládá snížení výkonu kotlů K4 a K5 po skončení topné sezóny 20182019 (stejně jako varianta 1a).
Varianta 2b, stejně jako varianta 1b předpokládá odstavení kotlů K4 a K5 po skončení topné
sezóny 2018-2019 na dobu cca 6 měsíců, tedy do zahájení nové topné sezóny 2019-2020.
V případě, že nebude možné dodržet termín přepojení, je možné provést propojení jednoho
kotle a provizorium pro dokončení propojení druhého kotle po skončení topné sezóny 20192020.
Varianta 3 předpokládá demontáž kotle K4 po topné sezóně 2017-2018 a najetí nového
paroplynového cyklu na začátku topné sezóny v roce 2020.
Varianta 4 předpokládá demontáž kotle K4 po topné sezóně 2017-2018 a najetí nového
fluidního kotle na začátku roku 2021

8.3 Porovnání dopadu na výrobu/dodávku tepelné energie
Na základě poskytnutých podkladů týkajících se dodávek tepelné energie ze zdrojů Plzeňské
teplárenské a Plzeňské energetiky do sítě CZT města Plzeň byla provedena stručná analýza
zajištění dodávek tepelné energie z titulu dostupnosti jednotlivých zdrojů a odběrových
potřeb.
Přijatým předpokladem pro další úvahy je fakt, že v následujících obdobích bude poptávka
(výroba) tepelné energie stejná jako v roce 2011.
Tabulka 49 Přehled vyrobené (dodané) tepelné a elektrické energie v roce 2011
vyrobené v PLTEP
Energie

Jednotka

Hodnota

Celkové vyrobené teplo

GJ

8 618 273

Celkové dodané teplo (HV + pára)

GJ

3 173 804

Celková výroba elektrické energie

GJ

2 481 238

Na základě podkladových dat bylo identifikováno denní maximum dodávky tepelné energie
v roce 2011. To nastalo dne 4. 1. 2011 a činilo 27 323,6 GJ (se zahrnutím dodávek od
Plzeňské energetiky, a.s.) resp. 20 872 GJ (bez dodávek od Plzeňské energetiky, a.s.).
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Tabulka 50 Přehled jednotlivých zdrojů PLTEP a jejich teoretický dostupný potenciál
denní výroby tepelné energie

Zdroj

K2

Teoretický
dostupný
potenciální výkon
do CZT (MWt)
Teoretická
maxima denní
výroba tepla do
CZT(GJ)

K4

K5

K6

(bez KVET)

(bez KVET)

(bez KVET)

K3

K7 + TG3 Celkem

35

35

102,4

102,4

108

20

402,8

3 024,0

3 024,0

8 847,4

8 847,4

9 331,2

1 728,0

34 802

Na základě výše uvedené tabulky lze identifikovat, při které kombinaci jednotlivých zdrojů lze
pokrýt očekávanou maximální denní (v rámci roku) potřebu tepla. S ohledem na omezenou
výpovědní schopnost (s ohledem na disponibilitu jednotlivých zdrojů, jejich provozní
spolehlivost apod.) byla v jednotlivých variantách nejprve uvažována náhrada stávajících
kotlů K2 a K3 novým plynovým kotlem a teprve následně s větším zásahem do stávající
technologie.
Z hlediska souběhu předpokládaných nedostupností jednotlivých výrobních bloků se jako
kritické jeví následující události (souběh událostí):


Výměna K2 + K3 za PK



Nedostupnost K4



Nedostupnost K4 a K5 z důvodu přepojování vývodů spalin kotle K4 a K5 na nové
odsíření (předpoklad je učinit tak po skončení topné sezóny, problematicky se jeví
případný časový posun této operace)

8.3.1. Výměna K2 + K3 za plynový kotel
Při realizaci výměny stávajících kotlů K2 a K3 za nový plynový kotel je porovnání teoretické
maximální výroby tepelné energie následující:
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Tabulka 51 Přehled jednotlivých zdrojů PLTEP a jejich teoretický dostupný potenciál
denní výroby tepelné energie – nedostupnost K2 + K3

Zdroj

K2

K4

K3

K5

K6

(bez KVET) (bez KVET) (bez KVET)

Teoretický dostupný
potenciální výkon do
CZT (MWt)

x

x

102,4

102,4

Teoretická maxima denní
výroba (GJ)

x

x

8 847,4

8 847,4

108

K7 +
TG3

Celkem

20

332,8

9 331,2 1 728,0 28 754,0

Max. denní potřeba tepla
pro CZT PLTEP (GJ)

20 872,0

Max. denní potřeba tepla
pro CZT PLTEP +
Plzeňská energetika (GJ)

27 323,6

Z hrubého porovnání je patrné, že při dané konfiguraci jednotlivých uvažovaných zdrojů
překračuje teoretický dostupný potenciál výroby tepelné energie předpokládanou maximální
hodnotu.
8.3.2. Nedostupnost kotle K4
Při realizaci technických opatření v rámci PLTEP a nedostupnosti stávajícího kotle K4 (s již
nově postaveným plynovým kotlem jako náhradou za kotle K2 a K3) je porovnání teoretické
potenciální dostupné výroby tepelné energie následující:
Tabulka 52 Přehled jednotlivých zdrojů PLTEP a jejich teoretický dostupný potenciál
denní výroby tepelné energie – nedostupnost K4

Zdroj

Nový PK

Teoretický dostupný
potenciální výkon do
CZT (MWt)
Teoretická maxima denní
výroba (GJ)

K4

K5

K6

(bez KVET)

(bez KVET)

(bez KVET)

K7 + TG3

Celkem

70

x

102,4

108

20

300,4

6 048

x

8 847,4

9 331,2

1 728,0

25 954,6

Max. denní potřeba tepla
pro CZT PLTEP (GJ)

20 872,0

Max. denní potřeba tepla
pro CZT PLTEP +
Plzeňská energetika (GJ)

27 323,6
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Z hrubého porovnání je patrné, že při dané konfiguraci jednotlivých uvažovaných zdrojů
překračuje teoretický dostupný potenciál výroby tepelné energie předpokládanou maximální
hodnotu pouze v případě bez uvažování dodávek místo Plzeňské energetiky, s jejich
uvažováním nikoliv. Pokud by taková situace nastala, bylo by nutné přijmout příslušná
opatření, kterými může být např. spolupráce s Plzeňskou energetikou na využití dodávek
tepla z jejich zdroje.
8.3.3. Nedostupnost kotlů K4 a K5
Při realizaci technických opatření v rámci PLTEP a nedostupnosti stávajících kotlů K4 a K5
(s již nově postaveným plynovým kotlem jako náhradou za kotle K2 a K3) je porovnání
teoretické potenciální dostupné výroby tepelné energie následující:
Tabulka 53 Přehled jednotlivých zdrojů PLTEP a jejich teoretický dostupný potenciál
denní výroby tepelné energie – nedostupnost K4+K5

Zdroj

Nový PK

Teoretický dostupný
potenciální výkon do
CZT (MWt)
Teoretická maxima denní
výroba (GJ)

K4

K5

K6

(bez KVET)

(bez KVET)

(bez KVET)

K7 + TG3

Celkem

70

x

x

108

20

198,0

6 048

x

x

9 331,2

1 728,0

17 107,2

Max. denní potřeba tepla
pro CZT PLTEP (GJ)

20 872,0

Max. denní potřeba tepla
pro CZT PLTEP +
Plzeňská energetika (GJ)

27 323,6

Z hrubého porovnání je patrné, že při dané konfiguraci jednotlivých uvažovaných zdrojů je
teoretický dostupný potenciál denní výroby tepelné energie nižší než předpokládá maximální
denní hodnotou (za předpokladu funkčnosti nově uvažovaného plynového kotle) a zároveň
nižší než předpokládaná maximální denní potřeba tepla v případě zahrnutí dodávek tepla za
Plzeňskou energetiku. Pokud by taková situace nastala, bylo by nutné přijmout příslušná
opatření, kterými může být např. spolupráce s Plzeňskou energetikou na využití dodávek
tepla z jejich zdroje.
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8.4 Porovnání řešení likvidace odpadů
Likvidace odpadů v Plzni je součástí všech variant řešení.
První varianta v obou sub-variantách předpokládá pokračování současného způsobu
ukládání odpadů a tudíž vybudování nové kazety (kazet) pro skládkování. Je to nejlevnější
způsob likvidace odpadů, nicméně z dlouhodobého hlediska neperspektivní, protože tlak EU
a ochrany životního prostředí směřuje k využívání alternativních způsobů likvidace
komunálního odpadu, jako např. jeho spalování. Finanční náročnost je odhadována na
úrovni 100 mld. Kč. Tyto investiční výdaje budou potřebné ve všech variantách řešení
a nejsou v dalších úvahách zahrnuty do porovnání.
Druhá varianta v obou sub-variantách a třetí varianta řešení předpokládají výstavbu ZEVO
Chotíkov, kde bude likvidace odpadu vyřešena spalováním s výrobou tepla a elektrické
energie. I v tomto případě bude nutné vybudovat novou kazetu pro skládkování „zbytkového“
odpadu. Finanční náročnost proti první variantě je vyšší o cca 3 mld. Kč. V tomto případě
jsou investiční výdaje ve srovnání variant uvedeny, protože nejsou součástí všech variant.
Čtvrtá varianta řešení předpokládá spalování odpovídající části odpadů v novém fluidním
kotli, který bude náhradou kotle K4. V této variantě fluidní kotel neřeší pouze spalování
odpadů, je to především náhrada kotle K4 pro výrobu tepla a elektřiny pro zajištění dodávek
tepla a výroby elektřiny při snížené spotřebě uhlí, snížených emisích SOX a NOX tak, aby byly
splněny požadavky Směrnice 2010/75/EU. Toto řešení bude vyžadovat vybudování
zpracovatelky linky pro přípravu odpadů ke spalování ve fluidním kotli. Náklady na linku pro
zpracování odpadů nejsou zahrnuty v následujícím porovnání investičních výdajů.

8.5 Porovnání řešení požadavků Směrnice 2010/75/EU
Veškerá navržená opatření, která jsou v jednotlivých navržených variantách strategie
popsána, byla navržena tak, aby umožnila v potřebném rozsahu naplnit požadavky Směrnice
2010/75/EU o průmyslových emisích.

8.6 Porovnání investičních nároků variant
Porovnání investičních nároků jednotlivých variant řešení strategie společnosti je zobrazeno
v následujících tabulkách.
Tabulka 54 Předpokládaný investiční harmonogram (v mil. Kč) – varianta 1a
Technické opatření
GO TG1 + výměna ŘS
GO TG2
Intenzifikace stávajícího odsíření
Náhrada TG1
Oprava první sekce odlučovače K7
Sekundární DENOX K4
Sekundární DENOX K5
Seřízení spalovacího procesu K6
Výměna práškových hořáků K4
Výměna práškových hořáků K5
Výstavba plynového kotle
Celkem v roce

2012

2013
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2014
120,0

2015

2016

2017

2018

35,0
30,0
10,0
10,0
10,0
2,0
35,0
35,0
165,0

87,0

60,0
95,0
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120,0
120,0

120,0
120,0

2019

2020

2021

2022

Celkem
120,0
35,0
30,0
1050,0
1050,0
10,0
10,0
10,0
2,0
35,0
35,0
300,0
1050,0
1637,0
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Tabulka 55 Předpokládaný investiční harmonogram (v mil. Kč) – varianta 1b
Technické opatření
GO TG1 + výměna ŘS
GO TG2
Náhrada TG1
Oprava první sekce odlučovače K7
Sekundární DENOX K4
Sekundární DENOX K5
Seřízení spalovacího procesu K6
Výměna práškových hořáků K4
Výměna práškových hořáků K5
Výstavba nového odsíření
Výstavba plynového kotle
Celkem v roce

2012

2013

2014
120,0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

35,0
10,0
10,0
10,0
2,0
35,0
35,0

165,0

60,0
95,0

57,0

300,0
120,0
420,0

300,0
120,0
420,0

150,0
150,0

2022

Celkem
120,0
35,0
1050,0
1050,0
10,0
10,0
10,0
2,0
35,0
35,0
750,0
300,0
1050,0
2357,0

Tabulka 56 Předpokládaný investiční harmonogram (v mil. Kč) – varianta 2a
Technické opatření
GO TG1 + výměna ŘS
GO TG2
Intenzifikace stávajícího odsíření
Náhrada TG1
Oprava první sekce odlučovače K7
Sekundární DENOX K4
Sekundární DENOX K5
Seřízení spalovacího procesu K6
Výměna práškových hořáků K4
Výměna práškových hořáků K5
Výstavba plynového kotle
ZEVO Chotíkov *
Celkem v roce

2012

2013

2014
120,0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

35,0
30,0
10,0
10,0
10,0
2,0
35,0
35,0
120,0
120,0

1081,5
1081,5

866,5
1031,5

632,0
719,0

60,0

120,0

120,0

95,0

120,0

120,0

2022

Celkem
120,0
35,0
30,0
1050,0 1050,0
10,0
10,0
10,0
2,0
35,0
35,0
300,0
2700,0
1050,0 4337,0

Poznámka:* - v případě ZEVO Chotíkov je uvažována výše a rozložení investice v čase dle výchozí studie
proveditelnosti ze dne 23.6.2011 s aktualizací ke dni 6.1.2012 od zpracovatelů Regionální rozvojová agentura
Plzeňského kraje, o.p.s. a Chemoprag, a.s. a informací od potenciálních dodavatelů k 6/2012

Tabulka 57 Předpokládaný investiční harmonogram (v mil. Kč) – varianta 2b
Technické opatření
GO TG1 + výměna ŘS
GO TG2
Náhrada TG1
Oprava první sekce odlučovače K7
Sekundární DENOX K4
Sekundární DENOX K5
Seřízení spalovacího procesu K6
Výměna práškových hořáků K4
Výměna práškových hořáků K5
Výstavba nového odsíření
Výstavba plynového kotle
ZEVO Chotíkov *
Celkem v roce

2012

2013

2014
120,0

2015

2016

2017

2018

2019

35,0
10,0
10,0
10,0
2,0
35,0
35,0

120,0
120,0

1081,5
1081,5

866,5
1031,5

632,0
689,0

300,0
120,0

300,0
120,0

150,0

60,0
95,0

420,0

420,0

150,0

2020

2021

2022

Celkem
120,0
35,0
1050,0 1050,0
10,0
10,0
10,0
2,0
35,0
35,0
750,0
300,0
2700,0
1050,0 5057,0

Poznámka:* - v případě ZEVO Chotíkov je uvažována výše a rozložení investice v čase dle výchozí studie
proveditelnosti ze dne 23.6.2011 s aktualizací ke dni 6.1.2012 od zpracovatelů Regionální rozvojová agentura
Plzeňského kraje, o.p.s. a Chemoprag, a.s. a informací od potenciálních dodavatelů k 6/2012
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Tabulka 58 Předpokládaný investiční harmonogram (v mil. Kč) – varianta 3
Technické opatření
GO TG1 + výměna ŘS
GO TG2
Intenzifikace stávajícího odsíření
Náhrada TG1
Oprava první sekce odlučovače K7
Sekundární DENOX K4
Sekundární DENOX K5
Seřízení spalovacího procesu K6
Spalovací turbína se spalinovým
kotlem (varianta GE 9171E)
Výměna práškových hořáků K4
Výměna práškových hořáků K5
Výstavba nového odsíření
Výstavba plynového kotle
ZEVO Chotíkov *
Celkem v roce

2012

2013

2014
120,0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1030,5

1030,5

2290,0

1030,5

35,0
35,0
0,0
300,0
2700,0
6627,0

2021

35,0
30,0
10,0
10,0
10,0
2,0
229,0

2022

Celkem
120,0
35,0
30,0
1050,0 1050,0
10,0
10,0
10,0
2,0

35,0
35,0

120,0
120,0

1081,5
1081,5

866,5
1031,5

632,0
719,0

60,0

120,0

120,0

95,0

120,0

349,0

1030,5

1050,0

Poznámka:* - v případě ZEVO Chotíkov je uvažována výše a rozložení investice v čase dle výchozí studie
proveditelnosti ze dne 23.6.2011 s aktualizací ke dni 6.1.2012 od zpracovatelů Regionální rozvojová agentura
Plzeňského kraje, o.p.s. a Chemoprag, a.s. a informací od potenciálních dodavatelů k 6/2012

Tabulka 59 Předpokládaný investiční harmonogram (v mil. Kč) – varianta 4
Technické opatření
Fluidní kotel
GO TG1 + výměna ŘS
GO TG2
Intenzifikace stávajícího odsíření
Náhrada TG1
Oprava první sekce odlučovače K7
Sekundární DENOX K4
Sekundární DENOX K5
Seřízení spalovacího procesu K6
Výměna práškových hořáků K4
Výměna práškových hořáků K5
Výstavba nového odsíření
Výstavba plynového kotle
Celkem v roce

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
119,0

2019
535,5

2020
535,5

120,0
239,0

535,5

535,5

2021

120,0
35
30,0
10,0
10,0
10,0
2,0
35,0
35,0

165,0

60,0
95,0

87,0

120,0
120,0

2022

Celkem
1190,0
120,0
35,0
30,0
1050,0 1050,0
10,0
10,0
10,0
2,0
35,0
35,0
0,0
300,0
1050,0 2827,0

Tabulka 60 Předpokládaný investiční harmonogram (v mil. Kč) – přehled všech variant
Varianta
Varianta 1a
Varianta 1b
Varianta 2a
Varianta 2b
Varianta 3
Varianta 4

2012

120
120
120

2013

1 082
1 082
1 082

2014
165
165
1 032
1 032
1 032
165

2015
87
57
719
689
719
87

2016
95
95
95
95
95
95

2017
120
420
120
420
120
120

2018
120
420
120
420
349
239

2019

2020

150
150
1 031
536

1 031
536

2021

2022 Celkem
1 050
1 637
1 050
2 357
1 050
4 337
1 050
5 057
1 050
6 627
1 050
2 827

Investičně nejnáročnější variantou je varianta 3, nejméně náročnou je varianta 1a. Celkové
hodnocení posuzovaných variant včetně investičních výdajů je provedeno v Kapitole 9.
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9.

Výběr variant pro podrobnější posouzení

Zajištění zásobování teplem je hlavním úkolem společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., který
musí bezpodmínečně zajistit. Společnost rovněž spolupracuje při likvidaci komunálního
odpadu skládkováním (SD Chotíkov) s ÚMO 4. Zásobování teplem je v současné době
ovlivňováno několika externími a interními faktory:


Od roku 2016 budou platit nové emisní limity podle Směrnice 2010/75/EU
o průmyslových emisích



Bezplatné přidělování povolenek CO2 pro výrobu tepla a elektřiny bude v následujících
letech postupně ukončeno



Není dořešena dostupnost hnědého uhlí pro teplárenství na celostátní úrovni



Je očekávaný nárůst cen hnědého uhlí



Teplárna má dodávky hnědého uhlí zajištěny pouze do roku 2021



Část výrobního technologické zařízení (kotle, turbogenerátory) se blíží ke konci své
životnosti

Výběr variant rozvoje společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. pro podrobnější posouzení není
proveden na základě ekonomického posouzení navržených variant, v době realizace tohoto
dílčího plnění č. 2 nebyl rovněž znám detail financování výstavby ZEVO Chotíkov.
Výběr variant rozvoje společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. pro podrobnější posouzení je
proto proveden na základě následujících kritérií:
1. Investiční náročnost v letech 2012 až 2022
2. Zajištění zásobování města Plzeň teplem ve variantách:
o

bez dodávky, kterou dnes zajišťuje Plzeňská energetika, a.s.

o

s dodávkou, kterou dnes zajišťuje Plzeňská energetika, a.s.

3. Splnění emisních limitů dle Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích
4. Technická proveditelnost varianty
5. Zajištění snížení objemu komunálního odpadu města Plzeň, resp. Plzeňského kraje
ukládaného na skládku
Dle současných ekonomických ukazatelů se hodnota maximálního možného úvěrového
zatížení společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. pohybuje na hranici 1,7 mld. Kč. Hodnota
vlastních prostředků použitelných pro investice je cca 0,5 mld. Kč.
Všechny varianty řešení strategie společnosti jsou navrženy tak, aby vyhověly požadavkům
Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích.
Všechna řešení jsou technicky proveditelná. Řešení neobsahují investiční výdaje na
rekonstrukci nultého rozvaděče, které bude nutné realizovat vzhledem k jeho stáří (37 let)
a postupně se zvyšujícímu výskytu poruchových stavů.
Varianty, které uvažují se snížením výkonu kotlů K4 a K5 mohou mít problém s dodávkou
tepla zahrnující dnešní dodávku společnosti Plzeňská energetika, a.s. v topné sezóně (lze
řešit výpomocí od společnosti Plzeňská energetika, a.s.).
Varianta 1a má nejnižší předpokládané investiční výdaje, které souvisí se změnami
společnými pro všechny varianty řešení (cca 1,6 mld. Kč). Emisní limity budou splněny
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intenzifikací stávajícího odsíření, realizací primárních a sekundárních opatření u denitrifikace
a snížením výkonu kotlů K4 a K5. V této variantě lze očekávat výrazné snížení možnosti
kondenzační výroby elektrické energie s negativním dopadem do hospodářského výsledku
společnosti. Tato varianta neobsahuje řešení likvidace komunálního odpadu spalováním.
Varianta 1b má druhé nejnižší předpokládané investiční výdaje (cca 2,4 mld. Kč). Emisní
limity budou splněny vybudováním nového odsíření mokrou cestou a realizací primárních
a sekundárních opatření u denitrifikace. Tato varianta neobsahuje řešení likvidace
komunálního odpadu spalováním.
Varianta 2a má předpokládané investiční výdaje cca 4,4 mld. Kč, z nichž cca 2,7 mld. Kč
souvisí s výstavbou ZEVO Chotíkov pro spalování komunálního odpadu, která je navíc proti
variantě 1a. Výše předpokládaných investičních výdajů překračuje o cca 2,2 mld. Kč
odhadovanou maximální výši úvěrového zatížení v sledovaném období. Emisní limity budou
splněny intenzifikací stávajícího odsíření, realizací primárních a sekundárních opatření
u denitrifikace a snížením výkonu kotlů K4 a K5. V této variantě lze očekávat výrazné snížení
možnosti kondenzační výroby elektrické energie s negativním dopadem do hospodářského
výsledku společnosti. Tato varianta řeší likvidaci komunálního odpadu spalováním.
Varianta 2b má předpokládané investiční výdaje cca 5 mld. Kč, z nichž cca 2,7 mld. Kč
souvisí s výstavbou ZEVO Chotíkov pro spalování komunálního odpadu, která je navíc proti
variantě 1b. Výše předpokládaných investičních výdajů překračuje o cca 2,6 mld. Kč
odhadovanou maximální výši úvěrového zatížení v sledovaném období. Emisní limity budou
splněny vybudováním nového odsíření mokrou cestou a realizací primárních a sekundárních
opatření u denitrifikace. Tato varianta řeší likvidaci komunálního odpadu spalováním.
Varianta 3 má nejvyšší předpokládané investiční výdaje ze všech variant – cca 6,6 mld. Kč.
Hlavní položky zde tvoří výstavba plynové turbíny a spalinového kotle v hodnotě cca 4,2 mld.
Kč a výstavba ZEVO Chotíkov pro spalování komunálního odpadu v hodnotě cca
2,7 mld. Kč. Výše předpokládaných investičních výdajů překračuje více než dvojnásobně
odhadovanou maximální výši úvěrového zatížení v sledovaném období. Emisní limity budou
splněny intenzifikací stávajícího odsíření pro kotel K5, realizací primárních a sekundárních
opatření u denitrifikace a náhradou kotle K4 paroplynovým zdrojem. Tato varianta řeší
likvidaci komunálního odpadu spalováním.
Varianta 4 má předpokládané investiční výdaje cca 2,8 mld. Kč., které jsou o cca 0,6 mld.
nad úrovní předpokládaného maximálního úvěrového zatížení ve sledovaném období.
Emisní limity budou splněny intenzifikací stávajícího odsíření, realizací primárních a
sekundárních opatření u denitrifikace a náhradou kotle K4 novým fluidním kotlem se
spalováním kombinace paliv (do 30% HÚ, TAP, komunální odpad, biomasa). Tato varianta
řeší likvidaci komunálního odpadu spalováním. Investiční výdaje neobsahují část potřebnou
pro výstavbu linek na třídění a zpracování komunálního odpadu do formy alternativního
paliva pro fluidní kotel. Problémem může být prosazení spalování odpadů v areálu teplárny
v Plzni včetně navýšení dopravy paliva do teplárny.
Ve výše uvedených úvahách nejsou brány v potaz možnosti náhrad stávající technologie
novou technologií o nižším tepelném nebo elektrickém výkonu, které by se mohly projevit
v předpokládaných investičních výdajích poklesem v řádu stovek milionů Kč.
V kapitole 8 byly popsány dva rozhodovací procesy, které jsou nutné pro volbu vhodné
varianty řešení výroby tepla a likvidace odpadů. První rozhodovací proces se týká rozhodnutí
akcionáře společnosti o výstavbě ZEVO Chotíkov do konce roku 2012. Druhým je rozhodnutí
odvíjející se od smluvního zajištění hnědého uhlí na období po roce 2021.
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V případě rozhodnutí o realizaci ZEVO Chotíkov (zastupitelstvo města Plzeň) by bylo
nezbytné, zejména s ohledem na možnosti financování, hledat investičně nejméně náročnou
variantu rozvoje teplárny. Proto budou podrobněji posouzeny varianty 2a a 2b.
Pro případ rozhodnutí o nerealizování ZEVO Chotíkov, zejména s ohledem na investiční
zatížení a možnosti částečné likvidace SKO, bude podrobněji posouzena varianta
předpokládající výstavbu fluidního kotle, tj. varianta 4.
Doporučení variant pro další rozpracování předpokládá zajištění dostatečného množství
hnědého uhlí na dostatečně dlouhé období (rozhodnutí v roce 2015).
Návrh výběru variant pro další posouzení (2a, 2b a 4) byl projednán s vedením společnosti
Plzeňská teplárenská, a.s. na jednání dne 25. 6. 2012 a odsouhlasen.
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10. SWOT analýza jednotlivých variant rozvoje Plzeňské
teplárenské
Pro SWOT analýzu byly vybrány následující varianty (viz Kapitola 9):




Varianta 2, jejímž předpokladem je kladné rozhodnutí o realizaci spalovny Chotíkov
o Subvarianta 2a, v rámci které se se uvažuje uvedení kotle K4 do studené
zálohy kvůli emisím SO2
o Subvarianta 2b, v rámci které se se uvažuje příprava a realizace nového
odsíření
Varianta 4, jejímž předpokladem je rozhodnutí o realizaci nového fluidního kotle, který
nahradí kotel K4

Posouzení jednotlivých variant z hlediska jejich silných a slabých stránek, příležitostí a
hrozeb, je uvedeno v následujícím textu.
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Varianta 2a (intenzifikace stávajícího odsíření + výstavba ZEVO Chotíkov):
Silné stránky:
• Nejjednodušší varianta ekologizace,
finančně nejméně náročná
• Využití stávajícího odsíření, tj. nebude
realizováno nové odsíření k starým kotlům
• Z důvodu nižších emisních limitů bude
provozní výkon kotlů K4 a K5 snížen
• Možnost udržení potřebného výkonu
jedním uhelným kotlem při výpadku
druhého kotle
• Možnost krátkodobého chodu obou kotlů
K4 a K5 s vyšším výkonem při velkých
mrazech (bude nutné sledovat celkové
emise SO2)

Slabé stránky:
• Snížení dodávky silové elektřiny nebo PpS
snížením výkonu kotlů K4 a K5 kvůli
emisním limitům
• Zvýšení ceny likvidace odpadu (ZEVO)
• Zvýšení ceny tepla z důvodu investic
(ZEVO, intenzifikace odsíření,
denitrifikace, atd.)
• Zhoršení ekonomiky provozu snížením
výkonu kotlů K4 a K5 a výrobou části tepla
a elektřiny v ZEVO Chotíkov
• Nadměrné úvěrové zatížení společnosti
způsobené vysokou investicí do ZEVO
Chotíkov

• Snížení spotřeby uhlí a nákupu povolenek
z důvodu nižší výroby elektřiny pro PpS
• Energetické a ekologické využití odpadu
spalováním v ZEVO Chotíkov
• Diverzifikace palivové základny – doplnění
o spalování odpadů
Příležitosti:

Hrozby:

• Změna maximální výše ceny za likvidaci
SKO (legislativa)

• Nemožnost zvýšení ceny odpadu (politická
neprůchodnost)

• Prodloužení čerpání dotace na výstavbu
ZEVO Chotíkov (projednání s MŽP/EU), tj.
vyšší pravděpodobnost obdržení dotace ve
výši cca 560 mil. Kč

• Financování spalovny bez dotace – další
zhoršení dopadu do CF a HV

• Obdržení dotace na denitrifikaci kotlů K4 a
K5 (cca 30 mil. Kč)
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Varianta 2b (výstavba nového odsíření + výstavba ZEVO Chotíkov):
Silné stránky:
• Plné využití stávajících kotlů K4 a K5
• Energetické a ekologické využití odpadu
spalováním v ZEVO Chotíkov
• Diverzifikace palivové základny – doplnění
o spalování odpadů
• Částečné snížení spotřeby uhlí a nákupu
povolenek z důvodu nižší výroby elektřiny
pro PpS v přechodném období

Slabé stránky:
• Přechodná nedostupnost kotlů K4 a K5
z důvodu napojování na nové odsíření
• Přechodné snížení dodávky silové
elektřiny nebo PpS z důvodu
nedostupnosti kotlů K4 a K5
• Zvýšení ceny likvidace odpadu (ZEVO)
• Zvýšení ceny tepla z důvodu investic
(ZEVO, nové odsíření, denitrifikace, atd.)
• Zhoršení ekonomiky provozu výrobou
části tepla a elektřiny v ZEVO Chotíkov
• Nadměrné úvěrové zatížení společnosti
způsobené vysokou investicí do ZEVO
Chotíkov, vyšší než ve variantě 2a

Příležitosti:

Hrozby:

• Změna maximální výše ceny za likvidaci
SKO (legislativa)

• Nemožnost zvýšení ceny odpadu (politická
neprůchodnost)

• Prodloužení čerpání dotace na výstavbu
ZEVO Chotíkov (projednání s MŽP/EU), tj.
vyšší pravděpodobnost obdržení dotace ve
výši cca 560 mil. Kč

• Financování spalovny bez dotace – další
zhoršení dopadu do CF a HV

• Obdržení dotace na denitrifikaci kotlů K4 a
K5 (cca 30 mil. Kč)
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Varianta 4 (náhrada kotle K4 novým fluidním kotlem):
Silné stránky:
• Nový fluidní kotel umožňující
spoluspalování hnědého uhlí, biomasy,
upravené části SKO a TAP
• Energetické a ekologické využití odpadu
spoluspalováním ve fluidním kotli
• Diverzifikace palivové základny – doplnění
o spalování odpadů
• Snížení spotřeby uhlí a nákupu povolenek
z důvodu nižší spotřeby hnědého uhlí
v novém fluidním kotli

Slabé stránky:
• Přechodná nedostupnost kotle K4
• Přechodné snížení dodávky silové
elektřiny nebo PpS z důvodu
nedostupnosti kotle K4
• Nutnost vybudování zpracovatelské linky
SKO
• Zvýšení ceny likvidace odpadu (< než 2a,
2b, vliv výstavby zpracovatelské linky)
• Zvýšení ceny tepla (< než 2a, 2b)
z důvodu investice do fluidního kotle
• Snížení podpory výroby elektřiny z OZE
(nový zdroj – zákon o podporovaných
zdrojích)
• Nadměrné úvěrové zatížení společnosti
způsobené vysokou investicí do ZEVO
Chotíkov, nižší než ve variantách 2a, 2b

Příležitosti:

Hrozby:

• Změna maximální výše ceny za likvidaci
SKO (legislativa)

• Nemožnost zvýšení ceny odpadu (politická
neprůchodnost)

• Obdržení dotace na denitrifikaci kotlů K4 a
K5 (cca 30 mil. Kč)

• Nepovolení výstavby kotle na
spoluspalování odpadu v Plzni
• Nedostupnost plánovaného množství
odpadu – vyšší cena za spalování,
konkurence v ukládání odpadů jinými
společnostmi (Marius Pedersen a další)
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11. Hrubá ekonomická analýza jednotlivých variant rozvoje
Plzeňské teplárenské
11.1 Metodika hrubé ekonomické analýzy
Pro hrubé ekonomické posouzení byly vybrány tyto varianty (viz Kapitola 9):




Varianta 2, jejímž předpokladem je kladné rozhodnutí o realizaci spalovny Chotíkov
o

Subvarianta 2a, v rámci které se se uvažuje snížení využitelného výkonu kotlů K4
a K5 kvůli emisím SO2 (a provoz stávajícího odsíření)

o

Subvarianta 2b, v rámci které se se uvažuje příprava a realizace nového odsíření

Varianta 4, jejímž předpokladem je rozhodnutí o realizaci nového fluidního kotle, který
nahradí kotel K4

Pro analýzu byla zvolena metodika založená na:


Určení všech společných podmínek posuzovaných variant (které stanoví tzv.
„referenční scénář“)



Stanovení odchylek jednotlivých variant od referenčního scénáře znamenajících kladné
nebo záporné změny Cash flow, resp. hospodářského výsledku

Pro zpracování hrubé ekonomické analýzy byl projektovým týmem EE připraven
zjednodušený finanční model, který hodnotí dopad předpokládaných opatření do ekonomiky
PLTEP ve srovnání se současným stavem. Tento přístup byl odsouhlasen členy
projektového týmu PLTEP.
Na základě stanovení dopadu jednotlivých opatření do cash flow a do hospodářského
výsledku po zdanění je pro roky 2013-2030 posouzena efektivita vybraných variant rozvoje
PLTEP.
V podkapitolách 11.3 až 11.5 jsou porovnány dopady jednotlivých variant do cash flow
Plzeňské teplárenské. Jak bylo uvedeno výše v popisu metodiky – cílem hrubé ekonomické
analýzy není zhodnocení celkového hospodaření teplárny. Jedná se pouze o stanovení
změn oproti stavu, který by znamenal udržení současného provozu teplárny bez provedení
jakýchkoliv opatření.
V této hrubé ekonomické analýze je zejména posouzen:


Dopad opatření společných pro všechny varianty, který je vyjádřen tzv. „referenčním
scénářem“



Dopad výroby tepla ve spalovně Chotíkov a ekonomiku PLTEP



Dopad provádění jednotlivých investičních opatření na výrobu v období jejich realizace



Dopad trvalého odstavení technologie (resp. dopad snížení výkonu technologie)



Dopad realizace nového odsíření na provozní náklady

Při stanovení dopadů na provoz teplárny se mimo jiné vycházelo z průběhu průměrných
výkonů pro dodávky elektřiny a tepla v letech 2009-2011, viz následující graf.
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Graf 3 Průměrný průběh dodávek tepla a elektřiny v letech 2009-2011

V rámci citlivostní analýzy jsou v rámci této hrubé ekonomické analýzy zhodnoceny dopady
převzetí dodávek tepla, které v současnosti realizuje Plzeňská energetika (cca 900 TJ/rok).
Předpoklady v oblasti financování investic se liší pro varianty 2a, 2b a pro variantu 4. Ve
variantě 4 se nepředpokládá realizace spalovny, a proto jsou na straně PLTEP uvažovány
větší možnosti investic z vlastních zdrojů. V případě, kdy se pro financování investic používá
dluhové financování, je uvažována úroková sazba na úrovni 4% a 10leté splácení úvěru.
Aktivace odpisů se v hrubé ekonomické analýze předpokládá vždy po dokončení realizace
celého opatření.

11.2 Referenční scénář
Pro účely zjednodušení porovnání jednotlivých variant řešení byl zpracován tzv. Referenční
scénář, který obsahuje navrhovaná opatření společná pro všechny varianty řešení. Celkový
dopad Referenčního scénáře byl použit při výpočtech dopadů vybraných variant. Referenční
scénář zahrnuje předpoklad provedení následujících opatření:


Náhrada stávajících horkovodních kotlů K2 a K3 za nový plynový kotel s výkonem
70 MWt (roky 2016-2018, investice 300 mil. Kč)



Provedení primárních, popř. i sekundárních opatření ke snížení NOx na kotlích K4 a K5
(rok 2015, investice 20 mil. Kč)



Provedení intenzifikace odsíření (rok 2015, investice 30 mil. Kč)



Seřízení spalovacího procesu kotle K6 (rok 2015, investice 2 mil. Kč)



Oprava první sekce elektrostatického odlučovače kotle K7 (rok 2015, investice
10 mil. Kč)



Generální opravy turbín + nový SKŘ (TG1 v roce 2014 nebo 2015, TG2 v roce 2016,
celkově 155 mil. Kč)



Náhrada TG1 turbínou stejných parametrů (rok 2022, 1050 mil. Kč)



Generální oprava kotle K5 (v období 2021-2025, výše investice nebyla stanovena)

Předpoklady financování těchto opatření se liší pro varianty 2a, 2b a pro variantu 4. Proto
byly hodnoty finančních dopadů referenčního scénáře, které uvádí Tabulka 61, rozděleny
pomocí „/“ na dopady varianty 2a, 2b (před lomítkem) a dopady varianty 4 (za lomítkem).
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11.2.1. Vyhodnocení referenčního scénáře
Na základě výše uvedených opatření byl sestaven vzorec pro výpočet dopadu referenčního
scénáře do CF a hospodářského výsledku společnosti. Tento kalkulační vzorec sestává
z následujících položek (včetně kladného, resp. záporného znaménka):
-

Investice z vlastních zdrojů na přípravu a realizaci náhrady stávajících horkovodních kotlů novým
plynovým kotlem

-

Splátky úroků investičního úvěru na nový plynový kotel

-

Splátky jistiny investičního úvěru na nový plynový kotel

-

Investice z vlastních zdrojů na přípravu a realizaci opatření ke snížení NOx K5

-

Splátky úroků investičního úvěru na opatření snížení NOx K5

-

Splátky jistiny investičního úvěru na opatření snížení NOx K5

-

Roční zvýšení nákladů díky opatření na snížení NOx K5

-

Investice z vlastních zdrojů na přípravu a realizaci opatření ke snížení NOx K4

-

Splátky úroků investičního úvěru na opatření snížení NOx K4

-

Splátky jistiny investičního úvěru na opatření snížení NOx K4

-

Roční zvýšení nákladů díky opatření na snížení NOx K4

-

Investice z vlastních zdrojů do intenzifikace odsíření

-

Splátky úroků investičního úvěru na intenzifikaci odsíření

-

Splátky jistiny investičního úvěru na intenzifikaci odsíření

-

Roční zvýšení nákladů na intenzifikaci odsíření

-

Investice z vlastních zdrojů do seřízení spalovacího procesu K6 a opravy elektrostat. odlučovače K7

-

Splátky úroků investičního úvěru na seřízení spalovacího procesu a opravu EO K7

-

Splátky jistiny investičního úvěru na seřízení spalovacího procesu K6 a první sekce EO

-

Investice z vlastních zdrojů na generální opravu turbíny TG1 + výměny SKŘ

-

Splátky úroků investičního úvěru na GO TG1 + výměnu SKŘ

-

Splátky jistiny investičního úvěru na GO TG1

-

Investice z vlastních zdrojů na generální opravu TG2

-

Splátky úroků investičního úvěru na GO TG2

-

Splátky jistiny investičního úvěru na GO TG2

-

Investice z vlastních zdrojů na náhradu turbíny TG1

-

Splátky úroků investičního úvěru na náhradu TG1

-

Splátky jistiny investičního úvěru náhrady TG1

+

Daňový štít (snížení daně z příjmu) v důsledku platby úroků investičních úvěrů a zvýšených odpisů

=

Dopad opatření referenčního scénáře do Cash flow společnosti

+

Investice z vlastních zdrojů

+

Splátky jistiny úvěrů

-

Odpisy

=

Dopad opatření referenčního scénáře do Hospodářského výsledku společnosti

Výsledky hrubé ekonomické analýzy referenčního scénáře jsou zobrazeny v následující
tabulce.
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Tabulka 61 Dopad referenčního scénáře do vyhodnocení variant 2a, 2b a 4 [mil. Kč]
Období

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Celkem

Investice z vlastních zdrojů do přípravy a realizace
plynového kotle (mil. Kč)

0/0

0/0

0/0

-60/-60

-20/
-120

0/-120

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

-80/-300

Splátky úroků investičního úvěru na nový plynový kotel
(mil. Kč)

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

-8,8/0

-8,1/0

-7,3/0

-6,5/0

-5,7/0

-4,8/0

-3,9/0

-3/0

-2/0

-1/0

0/0

0/0

0/0

-51,2/0

Splátky jistiny investičního úvěru na nový plynový kotel
(mil. Kč)

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

-18,3/0

-19,1/0

-19,8/0

-20,6/0

-21,4/0

-22,3/0

-23,2/0

-24,1/0

-25,1/0

-26,1/0

0/0

0/0

0/0

-220/0

Investice z vlastních zdrojů na přípravu a realizaci
DENOX K5 (mil. Kč)

0/0

-35/-45

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

-35/-45

Splátky úroků investičního úvěru na DENOX K5 (mil. Kč)

0/0

0/0

-0,4/0

-0,4/0

-0,3/0

-0,3/0

-0,3/0

-0,2/0

-0,2/0

-0,1/0

-0,1/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

-2,3/0

Splátky jistiny investičního úvěru na DENOX K5 (mil. Kč)

0/0

0/0

-0,8/0

-0,9/0

-0,9/0

-0,9/0

-1/0

-1/0

-1,1/0

-1,1/0

-1,1/0

-1,2/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

-10/0

Roční zvýšení nákladů na snížení NOx K5 (mil. Kč)

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Investice z vlastních zdrojů na přípravu a realizaci
DENOX K4 (mil. Kč)

0/0

0/0

-35/-45

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

-35/-45

Splátky úroků investičního úvěru na DENOX K4 (mil. Kč)

0/0

0/0

-0,4/0

-0,4/0

-0,3/0

-0,3/0

-0,3/0

-0,2/0

-0,2/0

-0,1/0

-0,1/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

-2,3/0

Splátky jistiny investičního úvěru na DENOX K4 (mil. Kč)

0/0

0/0

-0,8/0

-0,9/0

-0,9/0

-0,9/0

-1/0

-1/0

-1,1/0

-1,1/0

-1,1/0

-1,2/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

-10/0

Roční zvýšení nákladů na snížení NOx K4 (mil. Kč)

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Investice z vlastních zdrojů do intenzifikace odsíření
(mil. Kč)

0/0

0/0

-30/-30

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

-30/-30

Splátky úroků investičního úvěru na intenzifikaci odsíření
(mil. Kč)

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Splátky jistiny investičního úvěru na intenzifikaci odsíření
(mil. Kč)

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

-31,2/
-31,2

-31,8/
-31,8

-32,5/
-32,5

-33,1/
-33,1

-33,8/
-33,8

-34,5/
-34,5

-35,1/
-35,1

-35,9/
-35,9

-36,6/
-36,6

-37,3/
-37,3

-38/-38

-38,8/
-38,8

-39,6/
-39,6

-518,8/
-518,8

Roční zvýšení nákladů na intenzifikaci odsíření (mil. Kč)

0/0

0/0

0/0

-30/-30

-30,6/
-30,6

Investice z vlastních zdrojů do seřízení spal. procesu K6
a opravy EO K7 (mil. Kč)

0/0

0/0

0/-12

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/-12

Splátky úroků investičního úvěru na seřízení spal.
procesu K6 a opravu EO K7 (mil. Kč)

0/0

0/0

-0,5/0

-0,4/0

-0,4/0

-0,4/0

-0,3/0

-0,3/0

-0,2/0

-0,2/0

-0,1/0

-0,1/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

-2,8/0

Splátky jistiny investičního úvěru na seřízení spal.
procesu K6 a opravu EO K7 (mil. Kč)

0/0

0/0

-1/0

-1/0

-1,1/0

-1,1/0

-1,2/0

-1,2/0

-1,3/0

-1,3/0

-1,4/0

-1,4/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

-12/0

Investice z vlastních zdrojů na generální opravu turbíny
TG1 + výměny SKŘ (mil. Kč)

0/0

0/-120

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/-120

Splátky úroků investičního úvěru na GO TG1 + výměnu
SKŘ (mil. Kč)

0/0

-4,8/0

-4,4/0

-4/0

-3,6/0

-3,1/0

-2,6/0

-2,1/0

-1,6/0

-1,1/0

-0,6/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

-27,9/0

Splátky jistiny investičního úvěru na GO TG1 (mil. Kč)

0/0

-10/0

-10,4/0

-10,8/0

-11,2/0

-11,7/0

-12,2/0

-12,6/0

-13,2/0

-13,7/0

-14,2/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

-120/0
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Období

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Celkem

Investice z vlastních zdrojů na generální opravu turbíny
TG2 (mil. Kč)

0/0

0/0

0/0

0/-35

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/-35

Splátky úroků investičního úvěru na GO TG2 (mil. Kč)

0/0

0/0

0/0

-1,4/0

-1,3/0

-1,2/0

-1/0

-0,9/0

-0,8/0

-0,6/0

-0,5/0

-0,3/0

-0,2/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

-8,2/0

Splátky jistiny investičního úvěru na GO TG2 (mil. Kč)

0/0

0/0

0/0

-2,9/0

-3/0

-3,2/0

-3,3/0

-3,4/0

-3,5/0

-3,7/0

-3,8/0

-4/0

-4,1/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

-35/0

Investice z vlastních zdrojů na náhradu turbíny TG1
(mil. Kč)

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Splátky úroků investičního úvěru na náhradu TG1
(mil. Kč)

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

-42/-42

-38,5/
-38,5

-34,9/
-34,9

-31,1/
-31,1

-27,1/
-27,1

-23,1/
-23,1

-18,8/
-18,8

-14,4/
-14,4

-9,8/-9,8

-239,6/
-239,6

Splátky jistiny investičního úvěru náhrady TG1 (mil. Kč)

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

-87,5/
-87,5

-91/-91

-94,6/94,6

-98,4/
-98,4

-102,3/
-102,3

-106,4/
-106,4

-110,7/
-110,7

-115,1/
-115,1

-119,7/
-119,7

-925,5/
-925,5

Daňový štít (snížení daně z příjmu) v důsledku úroků inv.
úvěrů a zvýšených odpisů (mil. Kč)

0/0

3,2/2,3

5,9/4,8

6,7/5,5

6,6/5,5

13,3/
10,7

13,1/
10,7

12,8/
10,7

12,5/
10,7

39,4/
37,9

38,5/
37,3

35,1/
34,3

31,7/
31,1

30,1/
29,7

29,1/
28,9

23,3/
23,3

22,5/
22,5

21,6/
21,6

345,3/327,3

Daňový štít (snížení daně z příjmu) ze zvýšení nákladů
jednotlivých opatření (mil. Kč)

0/0

0/0

0/0

5,7/5,7

5,8/5,8

5,9/5,9

6/6

6,2/6,2

6,3/6,3

6,4/6,4

6,5/6,5

6,7/6,7

6,8/6,8

6,9/6,9

7,1/7,1

7,2/7,2

7,4/7,4

7,5/7,5

98,6/98,6

Dopad opatření referenčního scénáře do Cash flow
(mil. Kč)

0/0

-47/-163

-78/-82

19/-114

-21/
-139

-62/-135

-63/-15

-64/-16

-65/-16

-168/
-119

-169/
-120

-158/
-124

-158/
-127

-156/
-129

-158/
-131

-137/
-137

-138/
-138

-140/
-140

-1922/-1845

Investice z vlastních zdrojů (mil. Kč)

0/0

35/165

65/87

-60/95

-20/120

0/120

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

180/587

Splátky jistiny úvěrů (mil Kč)

0/0

10/0

13/0

16/0

17/0

36/0

38/0

39/0

41/0

130/87

135/91

126/95

127/98

127/102

132/106

111/111

115/115

120/120

1333/926

Odpisy (mil. Kč)

0/0

-12/-12

-25/-25

-29/-29

-29/-29

-56/-56

-56/-56

-56/-56

-56/-56

-158/
-158

-158/
-158

-146/
-146

-133/
-133

-129/
-129

-129/
-129

-104/
-104

-104/
-104

-104/
-104

-1483/-1483

-80/-72

-195/
-189

-192/
-187

-178/
-175

-164/
-162

-158/
-156

-154/
-153

-130/
-130

-127/
-127

-124/124

-1892/-1816

Dopad opatření referenčního scénáře do
hospodářského výsledku po zdanění (mil. Kč)
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0/0

-14/-10

-25/-20

-53/-48

-53/-48

-82/-71

-81/-71
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11.3 Hrubá ekonomická analýza Varianty 2a – realizace spalovny a provoz
teplárny se stávajícím odsířením
11.3.1. Vliv spalovny na ekonomiku provozu teplárny
V hrubé ekonomické analýze jsou použity vstupy z hodnocení projektu spalovny Chotíkov
provedené v rámci dílčího plnění Strategie budoucího provozu Plzeňské teplárenské, a. s.
CF spalovny do roku 2030 z dílčího plnění je zobrazeno v následující tabulce.
Tabulka 62 Cash flow související s projektem spalovny [mil. Kč]
Období
CF

2009
2013
- 800,0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0,0

0,0

35,1

38,4

30,6

33,9

37,2

40,5

44,0

41,3

44,7

48,3

51,8

55,5

59,2

63,1

33,4

V cash flow projektu spalovny jsou započteny hodnoty výnosů z prodeje tepla a elektřiny.
Tyto dodávky tepla a elektřiny ze spalovny ale pouze nahradí dodávky z provozu protitlaké
turbíny TG1. Aby bylo možné variantu V2a porovnat s ostatními scénáři, je nezbytné výnosy
z prodeje tepla a elektřiny odečíst (jinak by byly v této variantě započteny dvakrát). Hodnoty
uvažovaných výnosů z prodeje energie vyrobené ve spalovně jsou uvedeny v následující
tabulce.
Tabulka 63 Tržby spalovny související s prodejem elektřiny a tepla [mil. Kč]
Období

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Teplo

0,0

0,0

0,0

97,2

99,1

101,1

103,1

105,2

107,3

109,4

111,6

113,8

116,1

118,4

120,8

123,2

125,7

128,2

Elektřina

0,0

0,0

0,0

32,5

33,1

33,8

34,5

35,2

35,9

36,6

37,3

38,1

38,8

39,6

40,4

41,2

42,0

42,9

Celkem

0,0

0,0

0,0

129,6

132,2

134,9

137,6

140,3

143,1

146,0

148,9

151,9

154,9

158,0

161,2

164,4

167,7

171,1

Současně je třeba v hrubé ekonomické analýze zohlednit, že dojde provozem spalovny ke
snížení spotřeby paliva, které souvisí se snížením provozu protitlaké turbíny. Předpokládá se
snížení spotřeby paliva na úrovni cca 740 TJ.
Tabulka 64 Úspora paliva v teplárně související s provozem spalovny [mil. Kč]
Období
Úspora
paliva

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0,0

0,0

0,0

42,7

44,3

46,0

47,2

48,4

49,7

51,0

52,3

53,7

55,1

56,5

58,0

59,5

61,0

62,6

Úspora nákupu povolenek související se snížením spotřeby uhlí je popsána v kapitole
11.3.3.
11.3.2. Investice Varianty 2a
V rámci Varianty 2a se nepředpokládá příprava a realizace investic nad rámec referenčního
scénáře.
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11.3.3. Provozní parametry Varianty 2a
Ve Variantě 2a se předpokládá od roku 2019 snížení výkonu kotlů K4 a K5 z důvodu udržení
úrovně emisí SO2 na 200 mg/m3. Tato skutečnost může mít vliv na kondenzační výrobu
elektřiny nebo poskytování podpůrných služeb v období teplotních minim. Parní výkon kotlů
K5 a K6 nemusí být v období maximální dodávky tepla dostatečný pro souběh provozu
protitlaké turbíny TG1 na maximálním výkonu (z důvodu potřeby zajištění dodávek tepla),
provoz kondenzačně-odběrové turbíny TG2 a poskytování PpS na současné úrovni.
V analýze se předpokládá maximální možné zachování dodávek silové elektřiny a pokles
nabídky PpS. Tyto předpoklady se v případě provozu s nižším výkonem kotlů K4 a K5
projeví v poklesu dodávky silové elektřiny o cca 15 GWh/rok a v poklesu volného výkonu pro
PpS, který se sníží průměrně na 16 MW (z původních 55 MW). Předpokládaný pokles
dodávek kondenzační elektřiny a podpůrných služeb na jedné straně a úspory paliva na
straně druhé je popsán v následující tabulce.
Tabulka 65 Provozní parametry Varianty 2a [mil. Kč]
Období
Snížení
výroby
elektřiny
Snížení
dodávky
PpS
Úspora
paliva

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21,4

22,0

22,7

23,4

24,1

24,8

25,6

26,3

27,1

27,9

28,8

29,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

167,0

172,0

177,1

182,5

187,9

193,6

199,4

205,4

211,5

217,9

224,4

231,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,8

12,1

12,4

12,8

13,1

13,4

13,8

14,1

14,5

14,9

15,3

15,7

Snížení spotřeby hnědého uhlí ve stávajících provozech Plzeňské teplárenské vyvolané
provozem spalovny a posléze odstavením kotle K4 se projeví i v úspoře nákladů vydaných
na emisní povolenky CO2. Předpokládanou úsporu uvádí následující tabulka (ve výpočtu
úspor se předpokládá cena povolenky v roce 2016 na úrovni 13,4 € a emisní faktor pro
hnědé uhlí 0,36 t CO2/MWh výhřevnosti paliva).
Tabulka 66 Úspora povolenek CO2 související s provozem spalovny a odstavením
kotle K4 [mil. Kč]
Období
Úspora
povolenek

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0,0

0,0

0,0

24,9

26,2

27,5

36,1

37,9

39,8

41,8

43,9

46,1

48,4

50,8

53,3

56,0

58,8

61,7
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11.3.4. Vyhodnocení Varianty 2a
Na základě hodnot uvedených v kapitolách 11.3.1 až 11.3.3 bylo sestaveno zhodnocení
varianty v porovnání s referenčním scénářem. Toto zhodnocení respektuje následující
kalkulační vzorec:
+/-

Cash flow z výpočtu samostatného ekonomického zhodnocení spalovny

-

Cash flow z prodeje elektřiny a tepla vyrobeného ve spalovně (odstranění duplicit ve srovnání
s referenčním scénářem)

+

Úspora paliva v teplárně související s provozem spalovny

-

Snížení dodávky elektřiny a PpS v důsledku odstavení kotle K4 v roce 2019

+

Úspora paliva v souvislosti s odstavením kotle K4 v roce 2019

+

Úspora nákupu povolenek CO2 v souvislosti s provozem spalovny a odstavením kotle K4 v roce 2019

+

Daňový štít (snížení daně z příjmu) v důsledku platby úroků inv. úvěrů a zvýšených odpisů

=

Dopad opatření Varianty 2a do Cash flow společnosti

+

Investice z vlastních zdrojů

+

Splátky jistiny úvěrů

-

Odpisy

=

Dopad opatření Varianty 2a do Hospodářského výsledku společnosti

Výsledky hrubé ekonomické analýzy Varianty 2a jsou zobrazeny v následující tabulce.
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Tabulka 67 Vyhodnocení opatření v rámci Varianty 2a [mil. Kč]
Období

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

CF spalovny (+/-)

-800,0

0,0

0,0

35,1

38,4

30,6

33,9

37,2

40,5

44,0

41,3

44,7

48,3

51,8

55,5

59,2

63,1

33,4

-142,9

Snížení prodeje energie
v teplárně v důsledku
provozu spalovny (-)

0,0

0,0

0,0 -129,6 -132,2 -134,9 -137,6 -140,3 -143,1 -146,0 -148,9 -151,9 -154,9 -158,0 -161,2 -164,4 -167,7 -171,1

-2241,9

Úspory uhlí v důsledku
provozu spalovny (+)

0,0

0,0

0,0

42,7

44,3

Snížení dodávky elektřiny
a PpS v důsledku
odstavení kotle K4 (-)

0,0

0,0

0,0

0,0

Úspora paliva v důsledku
odstavení kotle K4 (+)

0,0

0,0

0,0

Úspora nákupu povolenek
CO2 v důsledku provozu
spalovny a odstavení
kotle K4 (+)

0,0

0,0

Daňový štít (+)

0,0

62,6

788,1

0,0

0,0 -167,0 -172,0 -177,1 -182,5 -187,9 -193,6 -199,4 -205,4 -211,5 -217,9 -224,4 -231,1

-2369,7

0,0

0,0

0,0

11,8

12,1

12,4

12,8

13,1

13,4

13,8

14,1

14,5

14,9

15,3

15,7

163,8

0,0

24,9

26,2

27,5

36,1

37,9

39,8

41,8

43,9

46,1

48,4

50,8

53,3

56,0

58,8

61,7

653,0

0,0

0,0

11,8

11,7

11,7

39,8

40,6

41,5

42,4

43,2

44,1

45,0

46,0

46,9

47,9

48,8

49,8

571,3

-800,0

0,0

0,0

-15,1

-11,6

-19,1 -135,8 -136,1 -136,3 -136,6 -143,0 -143,4 -143,8 -144,1 -144,5 -144,8 -145,1 -178,9

-2578,4

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

800,0

Splátky jistiny úvěrů (+)

0,0

0,0

0,0

63,5

65,8

68,2

70,8

73,4

76,1

78,9

81,8

84,9

88,0

91,2

94,6

98,1

101,8

105,5

1242,6

Odpisy (-)

0,0

0,0

0,0 -202,7 -202,7 -202,7 -202,7 -202,7 -202,7 -202,7 -202,7 -202,7 -202,7

-45,3

-45,3

-45,3

-45,3

-45,3

-2253,3

Dopad do HV po zdanění
v porovnání s referenčním
scénářem

0,0

0,0

0,0 -154,3 -148,4 -153,5 -267,7 -265,3 -262,9 -260,4 -263,9 -261,2 -258,4

-98,2

-95,2

-92,0

-88,7 -118,8

-2789,0

Dopad do CF v porovnání
s referenčním scénářem
Investice z vlastních
zdrojů (+)
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49,7
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51,0

52,3

53,7

55,1

56,5

58,0

59,5

61,0

2030 Celkem

Důvěrné

Následující tabulka uvádí celkově zhodnocení Varianty 2a, tedy dopady opatření referenčního scénáře dohromady s dopady opatření
uvažovanými v rámci Varianty 2a.
V rámci citlivostní analýzy byl vypočten dopad případného převzetí dodávek tepla za Plzeňskou energetiku (cca 900 TJ). Dopady je
možné rozdělit do třech období:


Do zprovoznění spalovny lze předpokládat dopady ve formě snížení dodávek silové elektřiny o cca 66 GWh/rok, snížení
průměrného výkonu pro PpS na cca 37 MWe, a zvýšení spotřeby uhlí o cca 920 TJ.



Od okamžiku zprovoznění spalovny po odstavení K4 do studené zálohy lze předpokládat dopady ve formě snížení průměrného
výkonu pro PpS na cca 44 MWe (při udržení dodávek silové elektřiny), a zvýšení spotřeby uhlí o cca 1230 TJ.



Od okamžiku snížení výkonu kotlů K4 a K5 lze předpokládat dopady ve formě snížení dodávek silové elektřiny o cca 128 GWh/rok,
snížení průměrného výkonu pro PpS na cca 12 MWe, a zvýšení spotřeby uhlí o cca 500 TJ a dodávku tepla z nového plynového
kotle na úrovni cca 128 tis. GJ.

Tabulka 68 Celkové vyhodnocení Varianty 2a [mil. Kč]
Období

2013

2014

2015

2016

2017

Celkový dopad do CF ve
Variantě 2a

-800,0

-46,6

-77,9

4,2

-32,8

-81,2 -198,7 -199,8 -200,9 -304,2 -312,1 -301,6 -302,0 -300,3 -302,2 -281,8 -283,5 -318,8

-4 340,2

Celkový dopad do HV po
zdanění ve Variantě 2a

0,0

-13,6

-25,0 -207,2 -201,2 -235,7 -349,2 -346,1 -342,9 -455,9 -455,7 -439,5 -422,6 -256,0 -249,4 -222,3 -216,0 -243,0

-4 681,3

81,1

84,1

Citlivost na převzetí
dodávky PLEN
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86,8

166,3

169,7

2018

173,3

2019

-7,9

2020

-8,4

2021

-8,9
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2022

-9,5

2023

-10,1

2024

-10,7

2025

-11,4

2026

-12,1

2027

-12,9

2028

-13,7

2029

-14,5

2030 Celkem

-15,4

625,5

Důvěrné

11.4 Hrubá ekonomická analýza Varianty 2b – realizace spalovny a nového
odsíření v teplárně
11.4.1. Vliv spalovny na ekonomiku provozu teplárny
Předpoklady Varianty 2b v oblasti realizace a provozu spalovny jsou totožné jako v případě
Varianty 2a, tedy:


Předpokládá se CF spalovny z dílčího plnění tohoto projektu



Spalovna nahradí část dodávek tepla a elektřiny z protitlaké turbíny TG1, což souvisí i
se snížením spotřeby uhlí v teplárně

11.4.2. Investice Varianty 2b
V rámci Varianty 2b se předpokládá příprava, realizace a provoz nového odsíření. Tato
skutečnost má následující dopady do Cash Flow varianty 2b:


Ve finančních nákladech se projeví platby úroků související se splácením investičního
úvěru.



V cash flow společnosti se jako záporné hodnoty projeví splátky jistiny investičního
úvěru.



Navýšení nákladů (finanční náklady a odpisy) se promítne do snížení daně z příjmu
(tzv. zvýšení daňového štítu).

11.4.3. Provozní parametry Varianty 2b
Na dobu 6 měsíců roku 2019 (duben-září) lze předpokládat odstavení obou granulačních
kotlů souvisejí s přepojováním kotlů na nové odsíření, a to s následujícími dopady:


Pokles výroby silové elektřiny o 80,6 tis. MWh v roce 2019



Poklesu průměrného výkonu pro PpS na 25 MW v roce 2019



Snížení spotřeby uhlí o cca 1 100 TJ v roce 2019

Provoz nového odsíření se promítne do navýšení provozních nákladů (nákup surovin)
o 30 mil. Kč/rok. Navýšení provozních nákladů se promítne do snížení daně z příjmu
(tzv. zvýšení daňového štítu).
V ostatních letech lze předpokládat obdobný provoz jako v současnosti.
Rovněž v rámci Varianty 2b nelze vyloučit rizika souvisejí s provozem spalovny Chotíkov
v letním období (nahrazení dodávek tepla z TG1 a potenciální zhoršení parametrů provozu
protitlaké turbíny TG1). Toto riziko není v provozních parametrech zohledněno.
11.4.4. Vyhodnocení Varianty 2b
Na základě hodnot uvedených v kapitolách 11.4.1 až 11.4.3 bylo sestaveno zhodnocení
varianty v porovnání s referenčním scénářem. Toto zhodnocení respektuje následující
kalkulační vzorec:
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+/-

Cash flow z výpočtu samostatného ekonomického zhodnocení spalovny

-

Cash flow z prodeje elektřiny a tepla vyrobeného ve spalovně (odstranění duplicit ve srovnání
s referenčním scénářem)

+

Úspora paliva v teplárně související s provozem spalovny

-

Investice z vlastních zdrojů na přípravu a realizaci nového odsíření

-

Splátky úroků investičního úvěru na nové odsíření

+

Daňový štít (snížení daně z příjmu) v důsledku platby úroků investičního úvěru

+

Daňový štít (snížení daně z příjmu) v důsledku zvýšených odpisů

-

Splátky jistiny investičního úvěru na nové odsíření

-

Snížení dodávky silové elektřiny a PpS v roce 2019

+

Úspora uhlí v roce 2019

+

Úspora povolenek CO2

-

Zvýšené provozní náklady na odsíření

+

Daňový štít (snížení daně z příjmu) v důsledku zvýšených provozních nákladů na odsíření

=

Dopad opatření Varianty 2a do Cash flow společnosti

+

Investice z vlastních zdrojů

+

Splátky jistiny úvěrů

-

Odpisy

=

Dopad opatření Varianty 2a do Hospodářského výsledku společnosti

Výsledek hrubé ekonomické analýzy Varianty 2b jsou zobrazeny v následující tabulce.
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Tabulka 69 Vyhodnocení Varianty 2b [mil. Kč]
Období

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

CF spalovny (+/-)

-800,0

0,0

0,0

35,1

38,4

30,6

33,9

37,2

40,5

44,0

41,3

44,7

48,3

51,8

55,5

59,2

63,1

33,4

-142,9

0,0

0,0

0,0

-129,6

-132,2

-134,9

-137,6

-140,3

-143,1

-146,0

-148,9

-151,9

-154,9

-158,0

-161,2

-164,4

-167,7

-171,1

-2 241,9

0,0

0,0

0,0

42,7

44,3

46,0

47,2

48,4

49,7

51,0

52,3

53,7

55,1

56,5

58,0

59,5

61,0

62,6

788,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-30,0

-27,5

-24,9

-22,2

-19,4

-16,5

-13,4

-10,3

-7,0

-3,6

0,0

-174,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,7

5,2

4,7

4,2

3,7

3,1

2,6

2,0

1,3

0,7

0,0

33,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

0,5

138,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-62,5

-65,0

-67,6

-70,3

-73,1

-76,0

-79,0

-82,2

-85,5

-88,9

0,0

-750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-225,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-225,7

Úspora uhlí v roce 2019 (+)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70,3

Úspora povolenek CO2 (+)

0,0

0,0

0,0

24,9

26,2

27,5

71,8

30,3

31,8

33,4

35,1

36,8

38,7

40,6

42,7

44,8

47,0

49,4

581,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-30,0

-30,6

-31,2

-31,8

-32,5

-33,1

-33,8

-34,5

-35,1

-35,9

-36,6

-365,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,7

5,8

5,9

6,0

6,2

6,3

6,4

6,5

6,7

6,8

6,9

69,4

0,0

0,0

0,0

11,8

11,7

11,7

33,0

11,7

11,7

11,7

11,7

11,7

11,6

11,6

11,5

11,4

11,3

11,2

195,3

-800,0

0,0

0,0

-15,1

-11,6

-19,1

-107,0

-110,0

-107,6

-105,2

-108,8

-106,3

-103,7

-101,0

-98,2

-95,3

-92,3

-43,6

-2 024,6

Snížení prodeje energie
v teplárně v důsledku provozu
spalovny (-)
Úspory uhlí v důsledku
provozu spalovny (+)
Investice z vlastních zdrojů
na přípravu a realizaci
odsíření (-)
Splátky úroků investičního
úvěru na nové odsíření
Daňový štít v důsledku platby
úroků investičního úvěru (+)
Daňový štít v důsledku
zvýšených odpisů (+)
Splátky jistiny investičního
úvěru na nové odsíření (-)
Snížení dodávky silové
elektřiny a PpS v roce 2019
(-)

Zvýšené provozní náklady na
odsíření (-)
Daňový štít v důsledku
zvýšených provozních
nákladů na odsíření (+)
Daňový štít (ze změny
nákladů jednotlivých
opatření) (+)
Dopad do CF v porovnání
s referenčním scénářem
Investice z vlastních zdrojů
(mil. Kč)

2030 Celkem

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

800,0

Splátky jistiny (mil. Kč)

0,0

0,0

0,0

63,5

65,8

68,2

70,8

135,8

141,1

146,5

152,1

157,9

164,0

170,3

176,8

183,6

190,7

105,5

1 992,6

Odpisy (mil. Kč)

0,0

0,0

0,0

-202,7

-202,7

-202,7

-202,7

-275,2

-275,2

-275,2

-275,2

-275,2

-275,2

-117,8

-117,8

-117,8

-117,8

-47,8

-2 980,8

Dopad do HV po zdanění v
porovnání s referenčním
scénářem

0,0

0,0

0,0

-154,3

-148,4

-153,5

-238,9

-249,3

-241,7

-233,8

-231,8

-223,5

-214,8

-48,5

-39,2

-29,5

-19,5

14,1

-2 212,8
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Následující tabulka uvádí celkově zhodnocení Varianty 2b, tedy dopady opatření referenčního scénáře dohromady s dopady opatření
uvažovanými v rámci Varianty 2b.
V rámci citlivostní analýzy byl vypočten dopad případného převzetí dodávek tepla za Plzeňskou energetiku (cca 900 TJ). Dopady je
možné rozdělit do třech období:


Do zprovoznění spalovny lze předpokládat dopady ve formě snížení dodávek silové elektřiny o cca 66 GWh/rok, snížení
průměrného výkonu pro PpS na cca 37 MWe, a zvýšení spotřeby uhlí o cca 920 TJ.



Od okamžiku zprovoznění spalovny do roku 2018 lze předpokládat dopady ve formě snížení průměrného výkonu pro PpS na cca
44 MWe (při udržení dodávek silové elektřiny), a zvýšení spotřeby uhlí o cca 1230 TJ.



V roce 2019 lze předpokládat v důsledku půlročního odstavení kotlů K4 a K5 (z důvodu přepojování na nové odsíření) snížení
dodávek silové elektřiny o dalších cca 25 GWh/rok, snížení průměrného výkonu pro PpS na cca 15 MWe, a zvýšení spotřeby uhlí o
cca 940 TJ.



O roku 2020 lze předpokládat provoz jako v období 2016-2018, tj. snížení průměrného výkonu pro PpS na cca 44 MWe (při udržení
dodávek silové elektřiny), a zvýšení spotřeby uhlí o cca 1230 TJ.

Tabulka 70 Celkové vyhodnocení Varianty 2b [mil. Kč]
Období

2013

2014

2015

2016

2017

Celkový dopad do CF ve
Variantě 2b

-800,0

-46,6

-77,9

4,2

-32,8

-81,2 -169,9 -173,7 -172,1 -272,7 -277,9 -264,4 -261,9 -257,1 -255,9 -232,3 -230,7 -183,5

-3 786,5

Celkový dopad do HV po
zdanění ve Variantě 2b

0,0

-13,6

-25,0 -207,2 -201,2 -235,7 -320,4 -330,1 -321,8 -429,3 -423,7 -401,8 -378,9 -206,3 -193,4 -159,8 -146,8 -110,1

-4 105,1

81,1

84,2

Citlivost na převzetí
dodávky PLEN

Strategie Plzeňské teplárenské

86,8

166,3

169,7

2018

173,3

2019

176,5

2020

182,5

2021

187,3
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2022

192,2

2023

197,2

2024

202,3

2025

207,5

2026

212,8

2027

218,2

2028

223,7

2029

229,3

2030 Celkem

235,1

3 226,1

Důvěrné

11.5 Hrubá ekonomická analýza Varianty 4 – realizace nového fluidního kotle v
teplárně
11.5.1. Likvidace komunálního odpadu
V případě varianty 4 se uvažuje energetické využití části komunálního odpadu. Zbývající část
komunálního odpadu by bylo nezbytné likvidovat jiným způsobem (skládkování). U části
odpadu, kterou by bylo možné energeticky využít, se v této analýze předpokládá cena tohoto
alternativního paliva (odpadu) srovnatelná s cenou uhlí. U zbývající části odpadu se v této
variantě nepředpokládá navýšení stávajících nákladů na jeho likvidaci a tyto náklady nejsou
v hodnocení varianty 4 uvažovány.
11.5.2. Investice Varianty 4
V rámci Varianty 4 se předpokládá příprava, realizace a provoz nového fluidního kotle. Tato
skutečnost má následující dopady do Cash Flow varianty 4:


PLTEP vynaloží v letech 2018-2019 na přípravu a realizaci fluidního kotle 554,5 mil. Kč
z vlastních zdrojů



Ve finančních nákladech se projeví platby úroků související se splácením investičního
úvěru.



V cash flow společnosti se jako záporné hodnoty projeví splátky jistiny investičního
úvěru.



Navýšení nákladů (finanční náklady a odpisy) se promítne do snížení daně z příjmu
(tzv. zvýšení daňového štítu).

11.5.3. Provozní parametry Varianty 4
V rámci varianty 4 se předpokládá demontáž kotle K4 po topné sezóně 2017-2018 a najetí
nového fluidního kotle na začátku roku 2021. Tato skutečnost by měla vliv na kondenzační
výrobu elektřiny nebo poskytování podpůrných služeb v období teplotních minim. Parní
výkon kotlů K5 a K6 nemusí být v období maximální dodávky tepla dostatečný pro souběh
provozu protitlaké turbíny TG1 na maximálním výkonu (z důvodu potřeby zajištění dodávek
tepla), provoz kondenzačně-odběrové turbíny TG2 a poskytování PpS na současné úrovni.
V analýze se předpokládá maximální možné zachování dodávek silové elektřiny a pokles
nabídky PpS. Tyto předpoklady se v případě provozu bez K4 projeví v poklesu


dodávky silové elektřiny o cca 27 GWh v roce 2018 a cca 30 GWh/rok v letech 2019 a
2020,



volného výkonu pro PpS v průměru na 23 MW v roce 2018 a na 8 MW v letech 2019 a
2020 (z původní hodnoty 55 MW).

Předpokládaný pokles dodávek kondenzační elektřiny a podpůrných služeb na jedné straně
a úspory paliva na straně druhé je popsán v následující tabulce.
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Tabulka 71 Provozní parametry Varianty 4 [mil. Kč]
Období

2018

Snížení výroby elektřiny
Snížení dodávky PpS
Úspora paliva

2019

2020

36,9

41,6

42,9

116,0

175,4

180,7

28,1

38,1

39,1

V ostatních letech se v analýze předpokládá obdobný provoz jako v současnosti.
11.5.4. Vyhodnocení Varianty 4
Na základě hodnot uvedených v kapitolách 11.5.1 a 11.5.3 bylo sestaveno zhodnocení
varianty v porovnání s referenčním scénářem. Toto zhodnocení respektuje následující
kalkulační vzorec:
-

Investice z vlastních zdrojů na přípravu a realizaci nového fluidního kotle

-

Splátky úroků investičního úvěru na nový fluidní kotel

+

Daňový štít (snížení daně z příjmu) v důsledku platby úroků investičního úvěru

+

Daňový štít (snížení daně z příjmu) v důsledku zvýšených odpisů

-

Splátky jistiny investičního úvěru na nový fluidní kotel

-

Snížení dodávky silové elektřiny a PpS v letech 2018-2021

+

Úspora uhlí v letech 2018-2021

+

Úspora povolenek CO2

=

Dopad opatření Varianty 4 do Cash flow společnosti

+

Investice z vlastních zdrojů

+

Splátky jistiny úvěrů

-

Odpisy

=

Dopad opatření Varianty 4 do Hospodářského výsledku společnosti

Výsledky hrubé ekonomické analýzy Varianty 4 jsou zobrazeny v následující tabulce.
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Tabulka 72 Vyhodnocení Varianty 4
Období

2013

2014

2015

2016

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 -119,0 -435,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-554,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-25,4

-23,3

-21,1

-18,8

-16,4

-13,9

-11,4

-8,7

-5,9

-3,0

-147,9

Daňový štít (z úroků) (+)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,8

4,4

4,0

3,6

3,1

2,6

2,2

1,7

1,1

0,6

28,1

Daňový štít (z odpisů) (+)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,7

20,7

20,7

20,7

20,7

20,7

20,7

20,7

20,7

20,7

207,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-52,9

-55,0

-57,2

-59,5

-61,9

-64,3

-66,9

-69,6

-72,4

-75,3

-635,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 -152,8 -217,1 -223,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-593,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28,1

38,1

39,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

105,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,8

23,3

24,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

64,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,5

29,6

30,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 -206,4 -561,6 -129,7

-52,8

-53,2

-53,6

-54,0

-54,5

-54,9

-55,4

-55,9

-56,5

-57,0

-1 445,4

Investice z vlastních
zdrojů (mil. Kč)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

119,0

435,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

554,5

Splátky jistiny (mil. Kč)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52,9

55,0

57,2

59,5

61,9

64,3

66,9

69,6

72,4

75,3

635,0

Odpisy (mil. Kč)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 -109,0 -109,0 -109,0 -109,0 -109,0 -109,0 -109,0 -109,0 -109,0 -109,0

-1 090,0

Dopad do HV po
zdanění v porovnání s
referenčním scénářem

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Investice z vlastních
zdrojů na nový fluidní
kotel (-)
Splátky úroků investičního
úvěru na nový fluidní kotel
(-)

Splátky jistiny inv. úvěru
na nový fluidní kotel (-)
Snížení dodávky elektřiny
a PpS v letech 2018-2021
(-)
Úspora uhlí v letech
2018-2021 (+)
Úspora povolenek CO2
(+)
Daňový štít (ze zvýšení
nákladů jednotlivých
opatření) (+)
Dopad do CF
v porovnání
s referenčním scénářem

Strategie Plzeňské teplárenské

2017

2018

-87,4 -126,1 -129,7 -108,9 -107,2 -105,4 -103,5 -101,6
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-99,6

-97,5

-95,3

-93,1

2030 Celkem

-90,7

-1 345,9

Důvěrné

Následující tabulka uvádí celkově zhodnocení Varianty 4, tedy dopady opatření referenčního scénáře dohromady s dopady opatření
uvažovanými v rámci Varianty 4.
V rámci citlivostní analýzy byl vypočten dopad případného převzetí dodávek tepla za Plzeňskou energetiku (cca 900 TJ). Dopady je
možné rozdělit do třech období:


Do roku 2017 (demontáž K4) lze předpokládat dopady ve formě snížení dodávek silové elektřiny o cca 66 GWh/rok, snížení
průměrného výkonu pro PpS na cca 37 MWe, a zvýšení spotřeby uhlí o cca 920 TJ.



V období výstavby nového fluidního kotle lze předpokládat dopady ve formě
o

snížení dodávek silové elektřiny o cca 107 GWh v roce 2018 a 153 GWh/rok v letech 2019 a 2020

o

snížení průměrného výkonu pro PpS na cca 14 MWe v roce 2018 a 6 MWe v letech 2019 a 2020

o

zvýšení spotřeby uhlí o cca 850 TJ v roce 2018 a 670 TJ/rok v letech 2019 a 2020

o

dodávku tepla z nového plynového kotle na úrovni cca 60 tis. GJ v roce 2018 a 240 tis. TJ/rok v letech 2019 a 2020



Po zprovoznění nového fluidního kotle lze předpokládat obdobné dopady jako před rokem 2018, tj. snížení dodávek silové
elektřiny o cca 66 GWh/rok, snížení průměrného výkonu pro PpS na cca 37 MWe, a zvýšení spotřeby uhlí o cca 920 TJ.

Tabulka 73 Celkové vyhodnocení Varianty 4 [mil. Kč]
Období

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Celkový dopad do CF ve
Variantě 4

0,0 -162,7

-82,2 -113,8 -139,3 -341,0 -576,7 -145,3

Celkový dopad do HV po
zdanění ve Variantě 4

0,0

-9,7

-20,4

-47,5

81,1

84,2

86,8

88,6

Citlivost na převzetí
dodávky PLEN

Strategie Plzeňské teplárenské

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030 Celkem

-68,9 -172,0 -173,7 -177,6 -181,9 -184,3 -186,2 -192,9 -194,9 -196,9

-3 290,4

-48,0 -158,2 -197,4 -201,5 -181,2 -296,3 -292,2 -278,2 -263,1 -255,7 -250,9 -225,6 -220,4 -214,9

-3 161,4

88,3

48,2 -101,8 -105,0

94,6

153

96,9

99,3

101,6

104,0

106,4

108,9

111,4

113,9

116,5

1 324,0

Důvěrné

11.6 Výsledky hrubé ekonomické analýzy vybraných variant
Výsledkem hrubé ekonomické analýzy je stanovení dopadů všech popsaných opatření na
provoz PLTEP. V rámci zhodnocení jednotlivých variant se tedy jedná o součet dopadů dané
varianty a referenčního scénáře (který stanoví opatřeni společná pro všechny varianty).
Porovnání výsledků jednotlivých variant jsou zobrazeny v následujících tabulkách a grafech.
Jako první jsou zobrazeny nominální výsledky hodnocení v jednotlivých letech.
Z nominálních hodnot je patrný vliv realizovaných opatření na ekonomické výsledky
v jednotlivých letech hodnoceného období. Záporné hodnoty znamenají v podstatě rozdíl
oproti současnému stavu ekonomiky teplárny. Z nominálních hodnot je tedy možné stanovit
předpokládaný dopad jednotlivých opatření do ročních ekonomických výsledků teplárny
v každém z hodnocených let.
Po nominálních hodnotách následují kumulativní výsledky hodnocení. Kumulativní výsledky
slouží ke stanovení nejvhodnějšího scénáře pro budoucí strategii teplárny.
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Tabulka 74 Výsledný dopad do Cash Flow v jednotlivých variantách – nominální hodnoty oproti současnému stavu [mil. Kč]
Varianta

2013

2a

-800,0

2b
4

2014

2015

2016
4,2

2017
-32,8

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Celkem

-81,2

-198,7

-199,8

-200,9

-304,2

-312,1

-301,6

-302,0

-300,3

-302,2

-281,8

-283,5

-318,8

-4 340,2

-46,6

-77,9

-800,0

-46,6

-77,9

4,2

-32,8

-81,2

-169,9

-173,7

-172,1

-272,7

-277,9

-264,4

-261,9

-257,1

-255,9

-232,3

-230,7

-183,5

-3 786,5

0,0

-162,7

-82,2

-113,8

-139,3

-341,0

-576,7

-145,3

-68,9

-172,0

-173,7

-177,6

-181,9

-184,3

-186,2

-192,9

-194,9

-196,9

-3 290,4

Tabulka 75 Výsledný dopad do Cash Flow v jednotlivých variantách – kumulativní hodnoty oproti současnému stavu [mil. Kč]
Varianta

2013

2014

2015

2016

2017

2a

-800,0

-846,6

-924,5

-920,2

2b

-800,0

-846,6

-924,5

0,0

-162,7

-244,9

4

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

-953,1

-1 034,3

-1 233,0

-1 432,7

-1 633,6

-1 937,8

-2 249,9

-2 551,5

-2 853,5

-3 153,8

-3 456,0

-3 737,8

-4 021,3

-4 340,2

-920,2

-953,1

-1 034,3

-1 204,2

-1 377,9

-1 550,0

-1 822,8

-2 100,6

-2 365,1

-2 627,0

-2 884,1

-3 140,0

-3 372,3

-3 603,0

-3 786,5

-358,8

-498,1

-839,1

-1 415,8

-1 561,1

-1 630,0

-1 802,1

-1 975,7

-2 153,4

-2 335,2

-2 519,6

-2 705,8

-2 898,6

-3 093,5

-3 290,4

Tabulka 76 Výsledný dopad do HV po zdanění v jednotlivých variantách – nominální hodnoty oproti současnému stavu [mil. Kč]
Varianta

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Celkem

2a

0,0

-13,6

-25,0

-207,2

-201,2

-235,7

-349,2

-346,1

-342,9

-455,9

-455,7

-439,5

-422,6

-256,0

-249,4

-222,3

-216,0

-243,0

-4 681,3

2b

0,0

-13,6

-25,0

-207,2

-201,2

-235,7

-320,4

-330,1

-321,8

-429,3

-423,7

-401,8

-378,9

-206,3

-193,4

-159,8

-146,8

-110,1

-4 105,1

4

0,0

-9,7

-20,4

-47,5

-48,0

-158,2

-197,4

-201,5

-181,2

-296,3

-292,2

-278,2

-263,1

-255,7

-250,9

-225,6

-220,4

-214,9

-3 161,4

Tabulka 77 Výsledný dopad do HV po zdanění v jednotlivých variantách – kumulat. hodnoty oproti současnému stavu [mil. Kč]
Varianta

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2a

0,0

-13,6

-38,6

-245,8

-447,0

-682,7

-1 031,8

-1 378,0

-1 720,9

-2 176,8

-2 632,5

-3 072,0

-3 494,6

-3 750,6

-4 000,0

-4 222,3

-4 438,4

-4 681,3

2b

0,0

-13,6

-38,6

-245,8

-447,0

-682,7

-1 003,1

-1 333,2

-1 654,9

-2 084,2

-2 507,9

-2 909,7

-3 288,7

-3 495,0

-3 688,4

-3 848,2

-3 995,0

-4 105,1

4

0,0

-9,7

-30,1

-77,7

-125,7

-283,9

-481,3

-682,8

-864,0

-1 160,3

-1 452,5

-1 730,8

-1 993,9

-2 249,6

-2 500,4

-2 726,1

-2 946,4

-3 161,4
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Graf 4 Vývoj změny Cash Flow jednotlivých variant

Graf 5 Vývoj změny HV po zdanění jednotlivých variant
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Provedená analýza hodnotí dopady opatření popisovaných v předchozích kapitolách do
hospodaření PLTEP. Jedná se o porovnání jednotlivých variant s ekonomickými výsledky
dosahovanými v současnosti. Po dokončení všech popisovaných opatření (v roce 2022) je
možné určit dopady do teplárnou generovaných finančních prostředků na úrovni
cca -200 až -300 mil. Kč/rok (v porovnání jednotlivých variant se současným stavem).
Z uvedených tabulek a grafů je patrné, že variantou s nejnižším dopadem do ekonomických
výsledků PLTEP je Varianta 4, jejímž předpokladem je zamítnutí projektu spalovny Chotíkov
a výstavba nového fluidního kotle, který by umožnil spoluspalování částí komunálního
odpadu. Tato skutečnost je způsobena zejména vysokou investicí související s realizací
spalovny. Projekt spalovny byl v dílčím plnění samostatně zhodnocen jako ekonomicky
proveditelný, v souvislosti s provozem teplárny ovšem provoz spalovny působí pouze jako
ekonomicky neefektivní náhrada výroby energie v teplárně, což zhoršuje ekonomiku PLTEP
jako celku.
V porovnání dvou variant zohledňujících realizaci spalovny (2a a 2b) se jako efektivnější jeví
varianta, v rámci které by byly realizovány opatření pro udržení provozu všech parních kotlů.
Ve variantě 2b to znamená výstavbu nového odsíření. V této souvislosti se ovšem jako
problematická skutečnost jeví realizace nového odsíření k dožívajícím kotlům K4 a K5, na
kterých by bylo nezbytné provést rozsáhlejší generální opravy. Proto by i v případě realizace
spalovny mohlo být rozumnější variantou ekologizace náhrada kotle K4 za nové spalovací
zařízení (taková varianta nebyla posuzována).
Z provedené citlivostní analýzy na převzetí dodávek tepla za Plzeňskou energetiku vyplývá,
že převzetí dodávek by mělo být ekonomicky efektivní v případě, že budou v provozu
všechny stávající uhelné kotle. V případě odstavení některého z uhelných kotlů bez náhrady
by bylo nezbytné zajišťovat dodávku tepla za Plzeňskou energetiku a z nového plynového
kotle, což významně zvyšuje náklady na výrobu tepla.
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12. Závěry a doporučení dalšího postupu
Koncepční studie „Strategie budoucího provozu Plzeňské teplárenské, a.s.“ byla zpracována
v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou dne 23. 1. 2012 a Dodatku č. 1 k této smlouvě ze
dne 23. 4. 2012. Cílem této studie bylo, na základě analýzy obecných omezujících podmínek
v sektoru teplárenství a omezujících podmínek rozvoje teplárenství v Plzni, navržení
strategie rozvoje Plzeňské teplárenské, a.s. a postupu její realizace.
V průběhu projektu byly zpracovány dva výstupy:


Dílčí plnění I – Posouzení projektu výstavby ZEVO Chotíkov



Závěrečná zpráva projektu - Strategie budoucího provozu Plzeňské teplárenské, a.s.

12.1 Závěry Posouzení projektu výstavby ZEVO Chotíkov
Projekt výstavby ZEVO Chotíkov byl v rámci Dílčího plnění I posuzován samostatně,
bez dopadu na provoz a ekonomiku společnosti Plzeňská teplárenská a.s.
Výstavba ZEVO Chotíkov včetně horkovodu a vyvedení elektrického výkonu představuje
investici ve výši cca 3 mld. Kč. Tato částka představuje několik nezanedbatelných rizik:


Realizace investice předpokládá vstupní poplatek za likvidaci odpadu 2 074 Kč/t
(použitou ve finanční projekci), což je výrazný nárůst proti současnému stavu. Existuje
riziko neochoty platit za odpad tuto cenu a tím může dojít ke snížení objemu
spalovaných odpadů a zhoršení ekonomiky provozu spalovny.



Výstavba ZEVO Chotíkov omezí využití současných bloků teplárny (není žádný nový
odběr tepla), tudíž zákonitě musí dojít ke snížení účinnosti výroby tepla v původní
teplárně a tím k potenciálnímu zvýšení jeho ceny.



Investice ve výši 3 mld. Kč i v případě použití 800 mil. Kč vlastních prostředků a získání
dotace z operačního programu regionálního rozvoje na úrovni 500 mil. Kč představuje
pro společnost Plzeňská teplárenská a.s. komplikaci pro případné další investice
potřebné pro naplnění požadavků Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2010/75/EU, o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění).



Nepřidělení dotace ve výši cca 500 mil. Kč projektu výstavby ZEVO Chotíkov by
znamenalo další negativní dopad na obyvatelstvo z titulu navýšení ceny likvidace SKO
resp. ceny tepla.

Výstavba ZEVO Chotíkov by měla mít nesporný pozitivní vliv z titulu:


Významného snížení objemu SKO ukládaného na skládkách v Plzeňském kraji.



Náhrady části tepla vyráběného dnes z hnědého uhlí teplem ze ZEVO Chotíkov a tím
poklesem spotřeby hnědého uhlí a snížením emisí CO2 v Plzeňské teplárenské, a.s.

Technické řešení
Technologie termické úpravy roštovou technologií je jediný možný a několikrát v praxi
aplikovaný a tím i bezpečný způsob energetického zhodnoceni SKO jako paliva.
Mokrá metoda čištění spalin zaručuje bezpečnější dodržování zpřísněných hodnot
znečišťujících látek v emisích i při případném navýšení jejich vstupních koncentrací do
systému čištění spalin v důsledku integrace ZEVO Chotíkov do POH kraje.
Přijaté technické řešení ZEVO Chotíkov je s ohledem na zvažované technologie likvidace
odpadu zvoleno vhodně a odpovídá praxi ve výstavbě spaloven komunálního odpadu.
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Připravenost dokumentace a časový harmonogram výstavby
Srovnání milníků zpracovaného rámcového časového plánu s termíny uvedenými ve studii
proveditelnosti z 01/2012 ukazuje na to, že vypracovaný rámcový časový plán je ve svých
návaznostech konzervativnější, tedy s menšími nebo minimálními předstihovými činnostmi
při zahájení realizace projektu.
Termín uvedení spalovny do zkušebního provozu (12/2015) je reálný při souběhu a předstihu
prací tak, jak je uvedeno v harmonogramu a v případě, že bude dokončeno stávající
výběrové řízení na dodavatele ZEVO Chotíkov v předpokládaném termínu.
Je nutné konstatovat, že i když je předpokládaný termín realizace ZEVO Chotíkov reálny, je
již v této době značně napjatý. V dalším období bude nutné soustředit se na především na
činnosti spojené se zajištěním financování výstavby.
Financování a hrubá ekonomická analýza
V rámci financování spalovny se předpokládá následující struktura zdrojů:


Dotace na úrovni cca 500 mil. Kč



Vlastní zdroje pro projekt spalovny včetně horkovodu by měli dosáhnout cca
800 mil. Kč



Dluhové financování na výchozí úrovni cca 2,2 mld. Kč (v případě obdržení dotace
může být tato částka použita k umoření části dluhu, tzn., že výchozí úroveň
dlouhodobého financování úvěrem se předpokládá ve výši cca 1,7 mld. Kč)

V rámci dluhového financování se předpokládá úroková sazba na úrovni 3,7 % p. a.
Předpokládaná splatnost úvěru činí 20 let od zahájení provozu zdroje. Další parametry
dluhového financování nebyly specifikovány.
Byla zpracována hrubá ekonomická analýza realizace výstavby s dotací, která vycházela ze
vstupních dat zadavatelem dodané Studie proveditelnosti. Výpočty byly provedeny pro
období let 2009 až 2038 s uvažovanou diskontní sazbou ve výši 5 %.


V případě varianty s horkovodem je NPV za posuzované období let 2009-2038 na
úrovni -118,8 mil. Kč a IRR je rovno 3,68 %.



V případě varianty bez horkovodu je NPV za posuzované období let 2009-2038 na
úrovni 260,8 mil. Kč a IRR je rovno 8,79 %.

Porovnání výstavby ZEVO Chotíkov s alternativními možnostmi likvidace SKO
Organizačně i finančně nejméně náročnou variantou likvidace je pokračování v současném
konceptu skládkování. Tato varianta nicméně nemusí být dlouhodobě udržitelná z důvodu
sílícího tlaku na omezování skládkování neupraveného komunálního odpadu.
Jako variantu, která znamená dlouhodobé koncepční řešení likvidace komunálního odpadu
lze hodnotit výstavbu spalovny v lokalitě Chotíkov. Toto řešení nicméně může v důsledku
vysoké investice znamenat omezení potenciálu pro další investiční aktivity jak teplárny, tak
i města Plzně. Rizikem efektivity této investice je situace, kdy nedojde k navýšení poplatků
za likvidaci odpadu.
Varianta likvidace odpadu v lokalitě Vřesová (Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.)
poskytuje městu výhody, ale působí i rizika. Mezi výhody lze zařadit zejména zajištění
ekologické likvidace komunálního odpadu. Navíc by výměnou za odpad mohlo být do
teplárny dodáváno hnědé uhlí. Mezi rizika této varianty lze zařadit závislost na partnerovi,
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který není zainteresován na provozu teplárny ani města Plzně. Tímto způsobem by byla
likvidována pouze část SKO, zbylá část bude muset být skládkována.
Posouzení rizik výstavby především z pohledu dopadu na obyvatelstvo
Lze předpokládat, že všechna budoucí řešení likvidace SKO v Plzeňském kraji budou mít
negativní dopad na cenu likvidace odpadu. Na základě analýzy poskytnutých vstupů existuje
několik významných rizik výstavby s potenciálním dopadem na obyvatelstvo:


Riziko neposkytnutí dotace na výstavbu ZEVO Chotíkov může zvednout
předpokládanou výši poplatků za likvidaci odpadů v roce 2016 o dalších cca 419 Kč/t.
V případě, že by byla částka rozpočítaná na dodávku tepla Plzeňské teplárenské, a.s.,
znamenalo by to navýšení ceny tepla o cca 10 Kč/GJ.



Riziko, že část obyvatel Plzeňského kraje venkova odmítne platit za likvidaci SKO
požadovanou cenu, které by se projevilo nižším objemem spalovaného odpadu a tím
negativním dopadem na provozní hospodářský výsledek spalovny.



Investice do výstavby ZEVO Chotíkov by mohla představovat pro společnost Plzeňská
teplárenská a.s. komplikaci pro případné další investice potřebné pro naplnění
požadavků Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU, o průmyslových
emisích (integrované prevenci a omezování znečištění).



Riziko neobhájení zvýšených nákladů na výrobu a distribuci tepelné energie
u Energetického regulačního úřadu.

Doporučení dalšího postupu
Na základě znalostí získaných v průběhu řešení tohoto Dílčího plnění I bylo doporučeno:
1.

Vzhledem k napjatosti harmonogramu přípravy a realizace ZEVO Chotíkov
(nejpozdější termín uvedení do provozu je, vzhledem k požadované dotaci, 01/2016)
intenzivně pokračovat v přípravách dle harmonogramu.

2.

Do konce roku 2012 rozhodnout o výstavbě ZEVO Chotíkov.

12.2 Závěry Strategie budoucího provozu Plzeňské teplárenské, a.s.
Zpracování vlastní strategie budoucího provozu společnosti bylo v souladu se
zadáním (obsahem této zprávy) rozdělené na část analytickou (kapitoly 1 a 2), návrh variant
řešení (kapitola 3), posouzení variant řešení (kapitoly 4 – 9) a závěrečné vyhodnocení
vybraných variant včetně doporučení (kapitoly 10 – 12).
12.2.1. Závěry analytické části
V rámci studie byla provedena analýza vlivu široké škály omezujících podmínek na provoz
energetických zdrojů v elektrizační soustavě České republiky a konkrétně na zdroj
společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., ze kterých největší vliv budou mít tyto:


Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích



Veřejnoprávní procesy a jejich vliv



Zákon o podporovaných zdrojích energie na výrobu tepla a elektřiny



Změna systému přidělování bezplatných povolenek CO2



Dostupnost paliv pro potřeby strategie
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Poskytování podpůrných služeb (PpS) v elektroenergetice

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU
Zcela zásadní dopad na energetické zdroje v České republice a tudíž i na zdroj společnosti
Plzeňská teplárenská, a.s. bude mít Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU,
o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění), která vstoupila
v platnost v lednu 2011. Směrnice stanoví s platností od 1. 1. 2016 přísnější emisní limity
(mezní hodnoty emisí) pro spalovací zařízení s tepelným příkonem nad 50 MWt.
Dopad této směrnice na PLTEP se projeví významným navýšením investičních výdajů a
provozních nákladů souvisejících s nutnou ekologizací zdroje, které by se následně měl
promítnout do ceny tepla, resp. do hospodářského výsledku společnosti.
Z hlediska splnění emisí NOX a TZL se předpokládá provedení nezbytných ekologizačních
opatření do 31. 12. 2015.
Z hlediska emisí SO2 bylo doporučeno zařadit zdroj do přechodného národního plánu (PNP)
podle článku 32 této směrnice.
Prvním nezbytným opatřením týkajícím se snížení emisí SO2 je provedení intenzifikace
stávajícího odsíření, které by mělo být provedeno do 31. 12. 2015.
Po intenzifikaci odsíření by mělo být možné provozovat zdroj v PNP na stávající úrovni
výroby cca do konce roku 2018. Další provoz zdroje bez provedení ekologizačních opatření
by byl podmíněn útlumem výroby elektřiny.
Ve variantě V1a variantě V2a dochází od roku 2019 (po topné sezóně 2018-2019) ke snížení
výkonu kotlů K4 a K5 (z důvodu emisních stropů v období PNP, resp. emisních limitů po
období PNP). Tato skutečnost by měla vliv především na významný pokles dodávky silové
elektřiny nebo PpS.
Ve Variantě V1b a Variantě V2b se předpokládá dokončení realizace nového odsíření v roce
2019 (K4 a K5 by byly přepojeny na nové odsíření během letní odstávky v době trvání cca
6 měsíců). Výroba elektřiny může být v těchto variantách zachována na stabilní úrovni
s výjimkou:


roku 2018, kdy bude nezbytné sledovat plnění emisních stropů, tak aby nedošlo k jejich
překročení,



roku 2019, kdy budou po dobu cca 4-6 měsíců odstaveny kotle K4 a K5 z důvodu
přepojení na nové odsíření.

Ve Variantě 3 a Variantě 4 jsou navrženy termíny zahájení stavebních úprav souvisejících
s realizací fluidního kotle, resp. GT+HRSG po konci topné sezóny 2017-2018. Toto časové
uspořádání umožní:


využít emisní stropy roku 2018 pro provoz kotle K4 ještě na konci topné sezóny 20172018,



zajistit bezpečnost dodávek tepla pro obyvatelstvo (před topnou sezónou 2018-2019 by
mělo dojít ke zprovoznění PK)

V období výstavby fluidního kotle, resp. GT+HRSG, je třeba uvažovat se sníženou dodávkou
silové elektřiny nebo PpS (před výstavbou nových zařízení bude nezbytné demontovat
kotel K4).
Veškerá opatření, která jsou v jednotlivých variantách navržená, vedou k celkovému cíli, tedy
naplnění požadavků směrnice o průmyslových emisích.
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Veřejnoprávní procesy a jejich vliv
Následující opravy a modernizace jednotlivých zařízení nejsou náročná na legislativní a
veřejnoprávní přípravu a jejich příprava je omezena technickou a technologickou přípravu
včetně zpracování projektové dokumentace:


Seřízení spalovacích procesů K6,



Výměna elektroodlučovače K7,



Intenzifikace stávajícího odsíření,



Primární DENOX opatření.

V případě opatření, která znamenají prostou výměnu zařízení nebo jejich generálku bude
stačit projednání stavebního povolení, tedy také v celku jednoduchý dostatečně krátký
proces nevyžadující navíc žádost o změnu IPPC. Mezi taková opatření patří:


Generální oprava TG 1 (resp. TG2),



Záměna TG1 za novu TG1,



Povolení bouracích prací,



DENOX K4 (K5).

Největší nároky na veřejnoprávní a legislativní přípravu budou mít taková opatření, kde bude
nutné projít celý proces veřejnoprávního projednání včetně procesu EIA, autorizace,
územního řízení, žádosti o změnu IPPC a stavební řízení. V tomto případě není možné
přesněji stanovit lhůty pro přípravu, protože (jak je uvedeno v kapitole 2), můžeme
odhadnout pouze základní lhůty, které jsou bez případných odvolání a soudních sporů.
K takovým opatřením patří především:


Příprava a realizace horkovodního plynového kotle,



Příprava a realizace nového odsíření,



Příprava a realizace nového fluidního kotle,

Harmonogramy jednotlivých variant jsou uvedeny v kapitole 4 této zprávy. Z těchto
harmonogramů vyplývá, že:


Ve všech variantách je nezbytné zahájit přípravu výstavby nového horkovodního
plynového kotle koncem roku 2014, aby byl splněn požadovaný termín uvedení do
provozu.



Varianta 2A je variantou s nejmenšími omezeními z pohledu legislativy a
veřejnoprávního projednání.



Varianta 2B vyžaduje zahájení přípravy výstavby nového odsíření (tedy přípravu
územního řízení včetně procesu EIA) v roce 2015 pro splnění požadovaných termínů
zahájení provozu nového odsíření.



Varianta 4 vyžaduje zahájení přípravy výstavby fluidního kotle (tedy přípravu územního
řízení včetně procesu EIA) v roce 2016 pro splnění požadovaných termínů zahájení
provozu nového odsíření.

Současný stav veřejnoprávního projednání ZEVO Chotíkov je v souladu s předpokládaným
postupem přípravy a realizace spalovny.
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Zákon o podporovaných zdrojích energie na výrobu tepla a elektřiny
Nový Zákon 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
ze dne 31. ledna 2012 významným způsobem upravuje podporu výroby elektřiny a tepla
z OZE.
Tento nový zákon o podporovaných zdrojích energie negativně ovlivní příjmy PLTEP
z prodeje elektřiny a tepla.
Změna systému přidělování bezplatných povolenek CO2
Významný vliv na hospodářský výsledek PLTEP bude mít v obchodovacím období 2013 2020 radikální změna množství zdarma přidělovaných povolenek CO2. Na základě
Rozhodnutí Evropské komise 2011/278/ES ze dne 27. dubna 2011 je nastaven přechodný
systém povolenek pro dálkové vytápění a vysoce účinný KVET, který povede ke snížení
množství bezplatných povolenek podle čl. 10a odst. 11 směrnice 2003/87/ES.
Ministerstvo životního prostředí sestavilo návrh národního alokačního plánu na období let
2013 – 2020 pro výrobce, kteří využili možnost přechodného přidělování bezplatných
povolenek v souvislosti s modernizací postupů výroby elektřiny. Jedná se o množství
bezplatně přidělených emisních povolenek na emise spojené s výrobou elektřiny podle
článku 10c směrnice 2003/87/ES.
V obchodovacím období 2021 – 2027 budou mít nárok na určitou část bezplatně přidělených
povolenky pouze výtopny nebo zdroje KVET (při pokračování lineárního poklesu množství
přidělovaných povolenek, s cílem dosáhnout toho, aby v roce 2027 nebyly přiděleny žádné
bezplatné povolenky).
Cena povolenek bude v následujících letech postupně zvyšovat náklady PLTEP a tím
snižovat konkurenceschopnost výroby elektřiny a tepla.
Dostupnost paliv pro potřeby strategie
V oblasti paliv je nutné zabývat se jak dostupnosti jednotlivých druhů paliv, tak i jejich cenou.
Dostupnost hnědého uhlí pro teplárenství je dnes celonárodním tématem a je velmi těžké
prognózovat dostupnost tohoto paliva pro PLTEP. Současný kontrakt na hnědé uhlí je platný
do konce roku 2021, není však žádná záruka možnosti jeho prodloužení. Vzhledem
k nutnosti výroby tepla v PLTEP bude nutné vyřešit otázku dostupnosti hnědého uhlí na dobu
nejméně 20 let již do konce roku 2015.
Dostupnost plynu jako alternativního paliva nemusí být, vzhledem k situaci na trhu s plynem,
v budoucnu problém. Dílčím problémem může být v případě výraznějšího nárůstu spotřeby
plynu potřeba investice do infrastruktury. Vyšší využití plynu, vzhledem k jeho vyšší nákupní
ceně oproti hnědému uhlí, by mělo za následek navýšení ceny tepla.
V následujících letech není očekávána významná změna dostupnosti a ceny biomasy a TAP.
Jako další alternativní palivo se nabízí využití spalitelné části SKO. Spalování upravených
odpadů je součástí navrhovaných řešení strategie PLTEP, včetně analýzy dopadů (snížení
spotřeby uhlí a produkce CO2, snížení množství odpadů ukládaných na skládky).
Poskytování podpůrných služeb v elektroenergetice
Nový návrh Státní energetické koncepce (SEK), který je v současné době v mezirezortním
připomínkovém řízení sice deklaruje podporu dodávky PpS z tepláren, na druhé straně by
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ale měla být potlačena kondenzační výroba elektřiny v teplárnách (provoz kondenzačních
TG je ale podmínkou pro dodávku PpS).
Důležitou skutečností, které nelze brát na lehkou váhu je fakt, že se PLTEP zúčastnila tendru
ČEPS, a.s. na poskytovatele PpS pro roky 2013 a 2014. Pro rok 2013 byla úspěšnost
nabídky na úrovni cca 95 %. Pro rok 2014 to bylo pouze cca 28 %. Lze však očekávat, že
pro rok 2014 proběhne ještě dokoupení PpS ze strany ČEPS, a.s., nicméně, riziko, že
původní plán výroby (výnosů) nebude naplněn, je značně vysoké vzhledem k tomu, že
PLTEP je malý hráč na energetickém trhu.
Výše zmíněné riziko může mít významný dopad na hospodářský výsledek PLTEP v dalších
letech a to pokles zisku na úroveň 150 až 200 mil. Kč. Dosažení hospodářského výsledku
společnosti na úrovni posledních let by to znamenalo potřebu zvýšení ceny tepla
v následujících letech až o cca 30 % (např. v průběhu tří let zvýšení o cca 10 % ročně).
12.2.2. Závěry hrubé ekonomické analýzy
Pro hrubé ekonomické posouzení byly v Kapitole 9 doporučené varianty 2a, 2b a 4.
Vzhledem k tomu, že je připravovaná k podpisu smlouva o převzetí dodávek tepla pro část
města Plzeň od společnosti Plzeňská energetika, a.s., byla zpracována hrubá ekonomická
analýza i pro případ potřeby výroby tepla v součtu za obě společnosti.
V ekonomické analýze nebyla zohledněna možnost dotace na denitrifikaci ve výši cca
30 mil. Kč.
Provedená analýza hodnotí dopady opatření popisovaných v předchozích kapitolách do
hospodaření PLTEP. Jedná se o porovnání jednotlivých variant s ekonomickými výsledky
dosahovanými v současnosti. Po dokončení všech popisovaných opatření (v roce 2022) je
možné určit dopady do teplárnou generovaných finančních prostředků na úrovni
cca -200 až -300 mil. Kč/rok (v porovnání jednotlivých variant se současným stavem).
Z uvedených tabulek a grafů je patrné, že variantou s nejnižším dopadem do ekonomických
výsledků PLTEP je Varianta 4, jejímž předpokladem je nerealizování projektu spalovny
Chotíkov a výstavba nového fluidního kotle, který by umožnil spoluspalování částí
komunálního odpadu. Tato skutečnost je způsobena zejména vysokými investičními výdaji
souvisejícími s přípravou a realizací spalovny. Projekt spalovny byl v dílčím plnění
samostatně zhodnocen jako ekonomicky proveditelný, v souvislosti s provozem teplárny
ovšem provoz spalovny působí pouze jako ekonomicky neefektivní náhrada výroby energie
v teplárně, což zhoršuje ekonomiku PLTEP jako celku.
V porovnání dvou variant zohledňujících realizaci spalovny (2a a 2b) se jako efektivnější jeví
varianta, v rámci které by byly realizovány opatření pro udržení provozu všech parních kotlů.
Ve variantě 2b to znamená výstavbu nového odsíření. V této souvislosti se ovšem jako
problematická skutečnost jeví realizace nového odsíření k dožívajícím kotlům K4 a K5, na
kterých by bylo nezbytné provést rozsáhlejší generální opravy. Proto by i v případě realizace
spalovny mohlo být rozumnější variantou ekologizace náhrada kotle K4 za nové spalovací
zařízení (taková varianta nebyla posuzována).
Z provedené citlivostní analýzy na převzetí dodávek tepla za Plzeňskou energetiku vyplývá,
že převzetí dodávek by mělo být ekonomicky efektivní v případě, že budou v provozu
všechny stávající uhelné kotle. V případě odstavení některého z uhelných kotlů bez náhrady
by bylo nezbytné zajišťovat dodávku tepla za Plzeňskou energetiku a z nového plynového
kotle, což významně zvyšuje náklady na výrobu tepla.
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12.2.3. Doporučení dalšího postupu
Dříve než bude uvedeno závěrečné strategické doporučení pro společnost Plzeňská
teplárenská, a.s., je třeba zdůraznit několik skutečností:


Součástí nového návrhu SEK je deklarovaná podpora ekologické likvidace odpadů,
resp. spaloven odpadů.



Ministerstvo životního prostředí ČR připravilo návrh na výrazné zvýšení maximálních
poplatků za likvidaci SKO skládkováním.



Na MŽP byla projednaná žádost o dotaci na výstavbu ZEVO Chotíkov, MŽP by mělo
vydat kladné stanovisko a odeslat žádost ke schválení Evropské komisi. Do konce roku
2012 by mělo být jasno o (ne)poskytnutí dotace.



Společnost Plzeňská teplárenská, a.s. nemá velké možnosti dalšího snižování nákladů.
Celková restrukturalizace společnosti již byla provedena. Mzdové náklady dnes tvoří
pouze 8 % nákladů. Náklady na údržbu jsou dnes ve výši cca 120 mil. Kč ročně.
Radikální snížení nákladů na údržbu je možné pouze na úkor zrychleného dožívání
technologického zařízení.



Zvýšení ceny tepla bude nutné vzhledem k plánovaným investicím bez ohledu na to,
dojde-li k výstavbě ZEVO Chotíkov, nebo ne. Zvyšování ceny pouze o inflaci je,
vzhledem k nízké ceně tepla a zvyšujícím se nákladům na vstupu, dlouhodobě
neudržitelné.



Výstavba ZEVO Chotíkov bez zvýšení ceny tepla a zvýšení ceny za likvidaci SKO
nebude možná.



Do budoucna je možné očekávat navýšení podpory kogenerační výroby elektřiny.

Na základě skutečností uvedených v této koncepční studii lze doporučit vedení společnosti
Plzeňská teplárenská, a.s. následující:
1.

Připravit podklady potřebné pro rozhodnutí o výstavbě ZEVO Chotíkov tak, aby mohl
být do konce roku 2012 rozhodovací proces ukončen

2.

Do rozhodnutí o ZEVO Chotíkov pokračovat v přípravě výstavby v souladu s
harmonogramem

3.

Postupně realizovat nutná opatření společná pro všechny varianty řešení strategie
společnosti v souladu s časovým harmonogramem uvedeným v této studii

4.

o

Generální opravy turbín + nový kontrolní a řídicí systém

o

Provedení primárních, popř. sekundárních opatření ke snížení NO X na kotlích K4 a
K5

o

Provedení intenzifikace odsíření

o

Seřízení spalovacího procesu kotle K6

o

Oprava první sekce elektrostatického odlučovače kotle K7

o

Náhrada stávajících horkovodních kotlů K2 a K3 za nový plynový kotel

o

Náhrada TG1

Připravit jednání k zajištění dodávek hnědého uhlí na období nejméně 20 let nutné pro
rozhodnutí o výstavbě nového kotle náhradou za kotel K4 (realizace jednání v roce
2015).
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