
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ 

ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ  

A ROBOTIKY  

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 

INSTITUTE OF PRODUCTION MACHINES, SYSTEMS AND ROBOTICS 

 

  

IMPLEMENTACE NORMY ČSN EN 16001:2010  

V PROVOZU 
IMPLEMENTING EN 16001:2010 IN OPERATION 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER’S THESIS 

AUTOR PRÁCE   Bc. MARTINA HAMÁČKOVÁ 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE  Ing. PETR KOŠKA, Ph.D. 
SUPERVISOR 

 

 

 

 

BRNO 2012   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  5  

DIPLOMOVÁ  PRÁCE 

 

ABSTRAKT  

 

     Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku hospodaření s energiemi  

a implementaci ČSN EN ISO 16001:2010. První dvě kapitoly popisují společnost DEZA, a.s., 

její provozy a činnosti, které zde probíhají. Ve třetí kapitole jsou vysvětleny požadavky ČSN 

EN ISO 16001:2010 a ve čtvrté kapitole je popsán postup implementace těchto požadavků 

v provozu. V poslední kapitole jsou popsány požadavky ČSN EN ISO 50001:2012  

a porovnány s požadavky ČSN EN ISO 16001:2010.  

 

Klíčová slova 

energetické aspekty, systém managementu hospodaření s energií, energetická účinnost, 

spotřeba energií,  

 

 

 

ANNOTATION 

     This thesis focuses on energy management and implementation of ISO 16001:2010.  

The first two chapters describe DEZA a.s., its operations and activities. The third chapter 

explains the requirements of ISO 16001:2010 and in the fourth chapter, the process of 

implementation of these requirements in operation is described.The last chapter describes the 

requirements  

of ISO 50001:2012 and compares them with the requirements of ISO 16001:2010. 
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0 ÚVOD 
 

     Cílem diplomové práce je zavedení systému managementu hospodaření s energií, který má 

pomoci snížit energetickou náročnost v provozu Benzol chemického závodu, DEZA, a. s.  

a vyhodnocení požadavků normy ČSN EN ISO 50001:2012 s ohledem na její zavedení 

v témže provozu. 

 

     V únoru roku 2010 vešla v platnost ČSN EN 16001:2010 Systémy energetického 

managementu, která  umožňuje právnickým i fyzickým osobám přijmout systematický přístup 

k trvalému zvyšování své energetické účinnosti  a snižování energetické náročnosti výrobků  

i optimalizaci spotřeby energie  a stanovuje požadavky na neustálé zlepšování formou 

účinnějšího a vhodnějšího využívání paliv, energie a vody. K jejímu vzniku přispěla také 

snaha o snížení energetické náročnosti. Norma se věnuje systému řízení hospodaření  

s energiemi s cílem zajistit jejich optimální využití a tím dosažení úspor. EN 16001 může být 

použita samostatně nebo může být integrována s dalšími systémy managementu například  

s  informačním energetickým systémem budov, který umožní  před i po vyčerpání všech 

investičních možností  například zateplení budov trvalé zajištění spotřeby energie 

na minimální nezbytné provozní hranici budov.  

     Snahou zpracovatelů bylo rozšíření  systémů kvality výrobků  a certifikace firem  v řadách 

ISO o zavedení  certifikačních systému také  do oblasti účinnosti energie. Je zřejmé,  

že zvyšování energetické účinnosti se příznivě promítne také do oblasti znečišťování 

životního prostředí. [8] 
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1 O SPOLEČNOSTI   

1.1 Historie společnosti 
 

 1892 - Vznik závodu na destilaci dehtu Julia Rütgerse v Ostravě 

 1905 - Závod na komplexní zpracování dehtu a benzolu z koksoven ostravsko – 

karvinské oblasti. Zpracování dehtu a benzolu a výroba anthracenu, kyseliny 

karbolové a fenolu, naftalenu a pyridinu 

 1921 - Ze závodu se stala Komanditní společnost Julius Rütgers 

 1945 - Znárodnění Komanditní společnosti Julius Rütgers 

 1946 - Ostravské chemické závody, národní podnik 

 1950 - Přejmenování na Urxovy závody 

 1960 - Výstavba nového závodu ve Valašském Meziříčí 

 1963 - Přičlenění závodu Organik v Otrokovicích 

 1965 - Začlenění do oborového podniku Unichem v Pardubicích 

 1967 - Sídlo společnosti přeneseno do Valašského Meziříčí 

 1990 - Samostatná akciová společnost DEZA, a. s. 

 1994 - Zastavena výroba sazí a převedena do společného podniku  

CS CABOT, spol. s r.o. 

 1996 - Zastavena výroba v ostravském závodě 

 1999 - Začlenění do skupiny Agrofert 

 2005 - Jediným akcionářem se stal Agrofert Holding, a. s. [7] 

Obrázek 1. Výstavba závodu ve Valašském Meziříčí [7] 
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1.2 Současnost  

 

     DEZA, a. s. Valašské Meziříčí zpracovává černouhelný dehet a surový benzol, vedlejší 

produkty z koksování uhlí, ze kterých vyrábí celou řadu produktů s širokým uplatněním. 

DEZA, a. s. má sídlo ve Valašském Meziříčí. Jeden z provozů je v Otrokovicích. V DEZE  

se např. vyrábí benzen, antrachinon, naftalen, fenol, černouhelné dehtové clony a další látky. 

[6] 

     Společnost má již zavedený a certifikovaný systém ČSN EN ISO 9001:2009. První 

certifikát systému kvality obdržela již v roce 1996. Vzhledem k povinnostem, které  

se na podnik vztahují především z pohledu právních požadavků v životním prostředí, 

přistoupila DEZA k implementaci ČSN EN ISO 14001:2005 a v roce 2012 bude usilovat  

o certifikaci tohoto systému. V roce 2011 se společnost rozhodla implementovat také standart  

ČSN EN 16001:2010.  

 

Společnost je rozdělena na tyto provozy: 

Ftalanhydrid Fenol 

Dioktylftalát Údržba 

Anthracen Doprava 

Naftalen Hospodářská správa 

Benzol Laboratoře 

Energetika Hasiči 

Dehet Sklady a zásobování 

Spalovna Administrativa 

Voda Jídelna 

Organik Otrokovice  
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2 ENERGETICKÁ CHARAKTERISTIKA VÝROBNÍCH ČINNOSTÍ 

NA PROVOZU BENZOL 
 

     Ve spolupráci s technology provozu Benzol a energetiky byly identifikovány energetické 

charakteristiky výrobních činností. Příklad charakteristiky viz příloha č. 1. 

 

Obrázek 2. Provoz Benzol 

 

Výrobní činnosti na provozu Benzol: 

 

Hydrogenační rafinace surového benzolu Aminová jednotka 

Štěpící stanice benzinu Sklady 

Výroba kapalného CO2 Rampy ŽC 

Destilace benzolového rafinátu Terminál AC 

Zpracování sirných exhalací Velín Benzol 

Čistící stanice koncového plynu Stripování odpadní vody čpavkové 

Clausova jednotka  

Cechovna Benzol   
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3 VÝKLAD POŽADAVKŮ ČSN EN 16001:2010 

3.1 Všeobecné požadavky (kap. 3.1) 
 

     Podnik musí naplnit požadavky ČSN EN 16001:2010. Tyto požadavky musí být 

implementovány do provozu podniku, popsány a systém by měl být dále aktivně udržován. 

Rozsah systému managementu hospodaření s energiemi (EnMS) v podniku musí být 

zdokumentován. Měly by tedy být popsány základní procesy, stanoveny sledované 

energetické toky a vytvořeny jejich schémata, určeny odpovědnosti atd. 

     Podnik tedy musí stanovit způsob, jakým dosáhne naplnění požadavků normy, tento 

postup musí být zdokumentován.  

3.2 Energetická politika (kap. 3.2) 

 

     Vedení organizace musí vytvořit vhodně nastavenou Energetickou politiku. Politika musí 

být platná pro celou sledovanou oblast a musí popisovat rozsah EnMS (viz 3.1). Společnost  

se v politice zavazuje ke zlepšování energetické účinnosti, k zajišťování dostupnosti 

informací a zdrojů potřebných pro dosažení cílů, k plnění právních a jiných požadavků, které 

se na podnik vztahují. 

     Politika slouží zároveň jako podklad pro vypracování cílů a cílových hodnot. S politikou 

musí být seznámeni zaměstnanci, pro veřejnost musí být dostupná např. na webových 

stránkách podniku. Pravidelně musí být přezkoumávána její aktuálnost. 

 

3.3 Plánování (kap. 3.3) 

3.3.1 Identifikace a přezkoumání energetických aspektů (kap. 3.3.1) 

 

     Organizace musí identifikovat a vyhodnotit energetické aspekty (EA). Kvalifikovaný 

pracovník musí vyhledávat oblasti a procesy, které jsou energeticky významné a bylo by  

u nich reálné dosáhnout ekonomických úspor a snížení spotřeby. V rámci vyhledávání musí 

být brána v potaz spotřeba minulá i součastná a odhad spotřeby pro další období. 

V návaznosti na identifikaci jednotlivých aspektů musí být také určeny všechny osoby, které 

pracují ve společnosti a jejichž činnost může vést k výrazným změnám při spotřebě energií. 

Aspekty musí být pravidelně přezkoumávány a o jejich přezkoumání musí být veden záznam. 
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Obrázek 3. Schéma identifikace energetických aspektů 

3.3.2 Povinnosti vyplývající z legislativy a další požadavky (kap. 3.3.2) 

 

    Ve společnosti musí být sledovány všechny použitelné právní a jiné požadavky  

(např. normy) a musí být prokázána jejich provázanost na EA. Musí být zajištěno, že tyto 

požadavky jsou v EnMS zohledněny a je sledována jejich platnost a jsou aktualizovány. 

 

3.3.3 Energetické cíle, cílové hodnoty a programy (kap. 3.3.3) 

 

     Energetické cíle musí být nejen vytvořeny, ale také zavedeny do provozu a udržovány 

v aktuální podobě. Energetické cíle vycházejí z energetické politiky, musí s ní být v souladu, 

stejně jako s právními a jinými požadavky. V úvahu se také berou EA. Pokud některé 

kontrolované parametry mají významný dopad na energetickou účinnost, musí pro ně být 

stanoveny cílové hodnoty. Cíle a cílové hodnoty musí být měřitelné, dokumentované a pro 

jejich plnění musí být vypracován časový plán.  

Při stanovování cílových hodnot by měla organizace brát v potaz své finanční, provozní  

a další možnosti, které mohou mít vliv na plnění cíle. Dále také např. právní požadavky, názor 

zainteresovaných stran, odborníků apod. 
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     Pro každý cíl musí být zpracován program plnění, v kterém budou stanoveny odpovědní 

pracovníci za jednotlivé etapy plnění cíle a musí být určeny prostředky a časové 

harmonogramy k dosahování cílových hodnot. Už při stanovení cílů a cílových hodnot musí 

být naplánovány termíny aktualizací a ověřování plnění. 

3.4 Implementace a provoz (kap. 3.4) 

3.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnosti a pravomoci (kap. 3.4.1) 

 

    Zdroje (finanční, lidské, materiálové, odborné…) pro vytváření, zavedení a udržování 

EnMS musí být dostupné, tuto dostupnost musí zajistit vedení společnosti. 

Pro efektivní nakládání se zdroji musí být určeny úlohy, odpovědnosti a pravomoci. 

Vrcholové vedení jmenuje představitele managementu (nebo též energetický manažer), který 

zodpovídá za vedení  EnMS v souladu s požadavky normy a následně podává vrcholovému 

vedení zprávy o výkonnosti EnMS a návrhy na zlepšení. 

 

3.4.2 Vědomí závažnosti, výcvik a kompetence (kap. 3.4.2)  

 

     Představitel managementu – energetický manažer musí být odborně způsobilý  

a kompetentní v oblasti nakládání s energiemi. Všichni zaměstnanci musí být seznámeni 

s politikou a cíli, požadavky EnMS, s reálnými i potencionálními dopady svých činností  

na spotřebu energie, s úkoly a povinnostmi, které jim byly přiděleny a o možnostech zvýšení 

energetické účinnosti. 

Zaměstnanci na pozicích, vykonávající úkoly, které mohou mít vliv na spotřebu energie, musí 

být kompetentní a jejich kvalifikace (např. vzdělání) musí být prokazatelné. K tomuto musí 

organizace předem prokazatelně stanovit požadavky na tyto pracovní pozice.  

 

3.4.3 Komunikace (kap. 3.4.3) 

 

     Všichni pracovníci pracující pro společnost musí mít možnost se aktivně zapojit EnMS. 

Pro tento účel musí být zvolena vhodná forma interní komunikace. Může se jednat např.  

o porady, komunikaci přes intranet, operativní schůzky apod. O externí komunikaci 

(komunikaci s veřejností, orgány státní správy atd.) rozhodne vedení společnosti. Pokud  

se společnost rozhodne pro externí komunikaci, musí vypracovat její plán. 
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3.4.4 Dokumentace systému managementu hospodaření s energií (kap. 3.4.4) 

 

     Dokumentace EnMS může být vedena v písemné i elektronické podobě. Společnost musí 

zajistit, že klíčové součásti systému budou popsány (včetně jejich vazeb) a bude označeno 

umístění související dokumentace (včetně technické).  

 

3.4.5 Řízení dokumentů (kap. 3.4.5) 

 

     Dokumenty a záznamy v organizaci musí: 

 být sledovatelné; 

 být pravidelně přezkoumávány; 

 být všude dostupné platné verze; 

 být skladovány v souladu s požadavky organizace na archivaci (včetně stanovení 

archivačních lhůt) tak, aby bylo zabráněno jejich zničení či poškození; 

 zajistit skartaci neplatných dokumentů. 

 

3.4.6 Řízení provozu (kap. 3.4.6) 

 

     Provozní činnosti, které mají vliv na významné energetické aspekty, musí podnik 

identifikovat a plánovat tak, aby byly v souladu s politikou a cíli. Jedná se především  

o preventivní opatření, která by mohla vést k odchylkám od požadovaného stavu, stanovení 

požadavků na provoz a údržbu (technologií, zařízení, budov, atd.), plánování nákupu zařízení 

a technologií s ohledem na spotřeby energií a hodnocení spotřeby energií. Veškeré činnosti  

by měly být vhodně prezentovány pracovníkům a dalším zúčastněným stranám. 

3.5 Kontrola (kap. 3.5) 

3.5.1 Monitorování a měření (kap. 3.5.1) 

 

     V rámci monitorování a měření musí být v podniku plánovaná veškerá energetická měření. 

V předem stanovených intervalech musí být sledovány a zaznamenávány významné spotřeby 

energie a s nimi spojené energetické faktory. Měřící zařízení musí být udržovány 

v předepsaném stavu, podnik musí zajistit jejich pravidelnou kontrolu a ověření a vést 

záznamy o tom, že tyto činnosti byly provedeny. 
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     Následně musí organizace provádět vyhodnocení vazeb mezi energetickými spotřebami  

a energetickými faktory, porovnávat spotřeby plánované oproti naměřeným (pokud je toto 

proveditelné). O všech významných odchylkách od očekávané spotřeby musí být vedeny 

záznamy a navrženy nápravná opatření. 

     Pokud je to možné, musí podnik provádět porovnání energetické náročnosti s podobnými 

organizacemi nebo situacemi. 

 

3.5.2 Hodnocení souladu (kap. 3.5.2) 

 

     Podnik musí provádět pravidelné přezkoumání plnění právních a jiných požadavků, které 

se na něj vztahují. O tomto přezkoumání musí být vedeny záznamy, např. zpráva o hodnocení 

souladu. 

 

3.5.3 Neshoda, nápravná a preventivní opatření (kap. 3.5.3) 

 

     Veškeré identifikované neshody musí být zaznamenány a následně musí být navrženo 

nápravné (preventivní) opatření. Tato opatření musí mít stanovena svůj časový harmonogram 

a musí o nich být vedeny záznamy. Organizace má právo si vyhradit, které neshody jsou 

neshody opatření vyžadující. 

 

3.5.4 Řízení záznamů (kap. 3.5.4) 

 

     Záznamy musí ve společnosti prokazovat shodu požadavky na EnMS a požadavky normy 

16001. Pro jejich řízení musí být stanoven postup. Záznamy musí být čitelné, musí být 

uchovávány po předem stanovenou dobu, identifikovatelné a sledovatelné. 

 

3.5.5 Interní audit systému managementu hospodaření s energií (kap. 3.5.5) 

 

     Audit EnMS musí být předem plánován a prováděn v pravidelných intervalech. Cílem je 

zajistit soulad systému s politikou, cíli a jejich programy a dalšími požadavky normy, 

legislativními požadavky a ověření, že je efektivně zaveden a udržován. 
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Pro jednotlivé audity musí být zpracován časový harmonogram a auditor musí být objektivní 

a nestranný. Závěry z auditu musí být dokumentovány a zpráva předána vedení společnosti. 

Následně musí odpovědní zaměstnanci zajistit opatření k odstranění nalezených neshod. 

3.6 Přezkoumání systému managementu hospodaření s energií 

vrcholovým vedením (kap. 3.6) 

3.6.1 Obecně (kap. 3.6.1) 

 

     Vedení společnosti musí provádět přezkoumání EnMS, tato přezkoumání musí být 

prováděna v předem stanovených intervalech a o jejich provedení musí být vedeny záznamy. 

Cílem přezkoumání je zajistit neustálou vhodnost, přiměřenost a efektivnost systému. 

 

3.6.2 Vstupy pro přezkoumání systému management (kap. 3.6.2)  

 

     Vstupy musí zahrnovat: 

 opatření, která byla stanovena na základě minulých přezkoumání; 

 energetické aspekty a jejich vyhodnocení; 

 výsledky hodnocení souladu a změny v právních požadavcích, které mají významný 

vliv na EnMS; 

 vyhodnocení cílů a programů; 

 výsledků auditů EnMs; 

 vyhodnocení preventivních a nápravných opatření; 

 celkovou energetickou výkonnost organizace; 

 plánované spotřeby na další období; 

 návrhy na zlepšování. 

 

3.6.3 Výstupy z přezkoumání systému managementu (kap. 3.6.3)  

  

     Výstupy musí zahrnovat rozhodnutí a opatření týkající se zlepšování energetické účinnosti 

v podniku, změny v energetické politice, změny cílů a programů a návrhy na přidělení zdrojů 

(materiálových, personálních…). 
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4 IMPLEMENTACE POŽADAVKŮ NORMY V PROVOZU BENZOL 

4.1 Všeobecné požadavky (kap. 3.1) 

 

     Systém managementu hospodaření s energií v souladu s požadavky normy  

ČSN EN 16001:2010 je popsán v následujících kapitolách příručky hospodaření s energií. 

Nejvyšší pravomoci v systému hospodaření s energií má v DEZA, a.s., představitel vedení  

pro hospodaření s energií, kterým je výrobní  ředitel, v jehož působnosti je  jak odbor řízení 

systémů ISO, tak i provozy realizující výrobu energií a výrobní provozy energii 

spotřebovávající.   

     Nejvýše postaveným dokumentem je v rámci systému hospodaření s energií v DEZA, a. s., 

Příručka hospodaření s energiemi. Příručku zpracovává vedoucí odboru řízení systémů ISO, 

přezkoumává představitel vedení pro hospodaření s energií a schvaluje generální ředitel 

společnosti.  

Příručka je zpracována a řízena podle zásad EN 16 001 a vnitropodnikové organizační 

směrnice. 

4.2 Energetická politika (kap. 3.2) 

 

     Vedení DEZA, a.s., Valašské Meziříčí, se v rámci své strategie řízení výroby  

a hospodaření s energiemi se v následujícím období zavazuje,  

 tam, kde je to možné a efektivní, k neustálému zvyšování energetické účinnosti 

zařízení k výrobě energií a účinnému snižování ztrát v rozvodech; 

 k zajišťování dostupnosti informací a všech zdrojů nezbytných pro dosahování cílů a 

cílových hodnot; 

 k plnění všech aplikovatelných požadavků vztahujících se k energetickým aspektům, 

ať se jedná o požadavky legislativy nebo požadavky přijaté organizací; 

 k tomu, že poskytne účinnou pomoc, informační, finanční a materiální zajištění  

a školení svým pracovníkům všude tam, kde je indikována potřeba k úspěšnému 

zajištění naplnění energetické politiky. 

     Energetická politika je součástí příručky systému energetického managementu a v rámci 

tohoto systému je dokumentována, implementována, udržována. Politika řízení hospodaření 

s energiemi je závazná pro všechny zaměstnance DEZA, a. s., a musí být vedeny záznamy  

o tom, že je sdělována všem osobám pracujícím pro organizaci nebo s jejím pověřením. 
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Pravidelné přezkoumávání a aktualizování energetické politiky probíhá v rámci procesu 

přezkoumávání účinnosti systému hospodaření s energiemi vrcholovým vedením společnosti 

DEZA, a.s. jednou ročně. Dostupnost energetické politiky veřejnosti je zajištěna zveřejněním 

na webových stránkách DEZA, a.s.  

Obrázek 4. Energetická politika [9] 

 

Energetická politika 

 

Vedení DEZA, a.s., Valašské Meziříčí, se v rámci své strategie řízení výroby  

a hospodaření s energiemi se v následujícím období zavazuje,  

 

 tam, kde je to možné a efektivní, k neustálému zvyšování energetické účinnosti 

zařízení k výrobě energií a účinnému snižování ztrát v rozvodech, 

 k zajišťování dostupnosti informací a všech zdrojů nezbytných pro dosahování 

cílů a cílových hodnot, 

 k plnění všech aplikovatelných požadavků vztahujících se k energetickým 

aspektům, ať se jedná o požadavky legislativy nebo požadavky přijaté 

organizací, 

 k tomu, že poskytne účinnou pomoc, informační, finanční a materiální zajištění 

a školení svým pracovníkům všude tam, kde je indikována potřeba  

k úspěšnému zajištění naplnění energetické politiky. 

 

Energetická politika je součástí příručky systému energetického managementu a v rámci 

tohoto systému je dokumentována, implementována, udržována. 

Politika řízení hospodaření s energiemi je závazná pro všechny zaměstnance  

DEZA, a. s., a musí být vedeny záznamy o tom, že je sdělována všem osobám pracujícím 

pro organizaci nebo s jejím pověřením. 

Pravidelné přezkoumávání a aktualizování energetické politiky probíhá v rámci procesu 

přezkoumávání účinnosti systému hospodaření s energiemi vrcholovým vedením 

společnosti DEZA, a.s. jednou ročně. 

Dostupnost energetické politiky veřejnosti je zajištěna zveřejněním na webových 

stránkách DEZA, a.s.  

 

 ......................................   ............................................ 

        představitel managementu   generální ředitel DEZA, a.s. 

      pro hospodaření s energiemi    a předseda představenstva 

Ve Valašském Meziříčí 1. ledna 2012 
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4.3 Plánování (kap. 3.3) 

4.3.1 Identifikace a přezkoumání energetických aspektů (kap. 3.3.1) 

 

     DEZA, a. s. provedla úvodní přezkoumání svých energetických aspektů. Přezkoumání 

energetických aspektů bude nadále prováděno v intervalech jednou ročně. V rámci 

přezkoumání bude zároveň provedena jejich aktualizace. Identifikace energetických aspektů  

a jejich aktualizace se řídí směrnicí pro hodnocení aspektů. Při tomto přezkoumání jsou 

stanovovány priority významných energetických aspektů pro jejich další analýzu. 

    Aspekty jsou podle své významnosti klasifikovány do tříd A, B a C. Aspekty „A“ se týkají 

významných činností/spotřebičů energie (popř. i zdrojů), u kterých je možno dosáhnout 

úpravou technologie významného snížení spotřeb. Spotřeba energií je u těchto aspektů 

pravidelně sledována. Aspekty „B“ se týkají významnějších spotřebičů energie, u kterých je 

spotřeba energie pravidelně sledována (celková nebo měrná) a u kterých je možno dosáhnout 

energetických úspor v případě udržování vhodného technologického režimu. Do aspektů „C“ 

náleží ostatní spotřebiče energie, u nichž spotřeba není příliš velká a je zahrnuta v celkových 

spotřebách energií příslušného technologického celku. 

 

Tabulka 1. Klasifikace aspektů 

Kritérium  Popis 

A 

velmi významný aspekt je aspekt, u něhož není zaručen soulad s legislativou  

(i krátkodobý) nebo má mimořádně vysoký dopad na energetické hospodaření, 

byť je v souladu s legislativou.   

B 
aspekt, který chce podnik řešit, třeba z důvodu velkého mediálního tlaku, tlaku 

zastupitelstev, obyvatelstva, aj. 

C 

aspekty ostatní, na něž se vztahuje legislativa nebo jiné požadavky, nicméně 

jejich dopad je relativně malý a aspekty nejsou v ohnisku zájmu 

zainteresovaných stran. 
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Přezkoumání energetických aspektů zahrnuje: 

 minulou a současnou spotřebu energie a energetické faktory založené na měření  

a jiných údajích; 

 identifikaci oblastí, ve kterých existuje významná spotřeba energie, zejména pak těch 

oblastí, ve kterých došlo v minulém období k významné změně využití energie; 

 odhad očekávané spotřeby energie pro následující období; 

 identifikaci všech osob pracujících pro organizaci nebo s jejím pověřením, jejichž 

činnosti mohou vést k významným změnám ve spotřebě energie; 

 identifikaci a určení priorit příležitostí pro zvyšování energetické účinnosti. 

 

     DEZA, a.s., vytvořila v rámci systému hospodaření s energií s ohledem na identifikaci 

energetických aspektů a jejich významnosti registr příležitostí pro šetření energií. Každé 

přezkoumání aspektů v souladu s příručkou pro hospodaření s energií musí být zaznamenáno. 

Registr energetických aspektů je uveden v příloze č. 2. 

 

Na provoze Benzol byly podle kritéria A a B vyhodnoceny tyto energetické aspekty [9]: 

 

1. Vytápění odpařováku Ev-101 F parou 3,5 MPa  

Označení aspektu: 4120.1.1.1 

Kategorie aspektu: B 

Množství páry:  

 neznámé, cca 3 - 4 t/h (lze jen odhadnout)  

Měření spotřeby:  

 není instalováno měřidlo 

Kondenzát:  

 kondenzát o tlaku 0,4 MPa je odváděn přes bimetalový odvaděč kondenzátu do 

uvolňovače páry F-113 a odtud dále jako tlakový kondenzát 0,2 MPa na teplárnu 

Faktory ovlivňující spotřebu páry:  

 vznik úsad na vnější (i vnitřní) straně trubek odpařováků Ev-101 a výměníku E - 107 

 množství nástřiku SB 

 složení nastřikovaného SB 

 aktivita katalyzátoru v reaktorech 

 průtok cirkulačního plynu 
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 požadovaná teplota na výstupu z odpařováku 

 množství upravené vody protékající deflegmátorem (neznámé, řídí se podle teploty 

vody na výstupu z deflegmátoru) 

 venkovní teplota 

Sledované parametry: 

 procenta otevření regulačního ventilu na vstupu páry do odpařováku 

 teplota směsi cirkulačního plynu a benzolu na výstupu z Ev-101 E 

 stav odvaděče kondenzátu (měření teploty za odvaděčem) 

Stávající opatření pro snížení spotřeby: 

 proplach plášťů odpařováků a pláště E-107. Provádí se cca 1- 2 x za měsíc po dobu  

24 hodin 

 seřízení nebo výměna odvaděče kondenzátu v případě jeho poruchy 

Poznámky: 

 bude nainstalováno měření průtoku páry do Ev-101F, usnadní to identifikaci příčiny 

nárůstu celkové spotřeby páry 3,5 MPa v rafinaci, mohla by se také sledovat měrná 

spotřeba páry u tohoto spotřebiče tepla 

 u všech odpařováků by se mohla změřit funkčnost izolace pomocí termovize 

 byl vyzkoušen kontinuální proplach odpařováků, ovšem bez pozitivních výsledků  

 

2. Vytápění kolony D-101 parou 3,5 MPa  

Označení aspektu: 4120.1.1.2 

Kategorie aspektu: B 

Množství páry:  

 dříve 2,3 – 2,5  t/h, po výměně clony za vírový průtokoměr (vortex) se spotřeba páry 

pohybuje kolem 3 – 3,2 t/h 

Měření spotřeby:  

 není bilanční měření 

Kondenzát:  

 kondenzát o tlaku 0,4 MPa je odváděn přes bimetalový odvaděč kondenzátu do 

uvolňovače páry F-213 a odtud dále jako tlakový kondenzát 0,2 MPa na teplárnu 

Faktory ovlivňující množství páry:  

 teplota nástřiku rafinátu na kolonu 
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 množství nástřiku rafinátu na kolonu 

 teplota rafinátu z chladičů Ek-102 A/B 

 teplota cirkulačního plynu na sání G-102 – při zvýšené teplotě na sání Gk102 obsluha 

otevírá bypass výměníků, které předehřívají nástřik na D-101, cirkulační plyn 

s rafinátem pak jde z části přímo na chladiče Ek - 102 A/B 

Sledované parametry: 

 teplota na výstupu par z hlavy kolony – udržuje se nad 100 °C. Teploty nad 100 °C 

zajišťují, že rafinát je dokonale zbaven sulfanu.  

 obsah sulfanu v rafinátu z paty D-101 (6 x denně – v 5, 9, 13, 17, 21 hod.) 

 množství refluxu  

 stav odvaděče kondenzátu (namátkové měření teploty za odvaděčem) 

 teplota nástřiku 

Poznámky: 

 předehřátím nástřiku na vyšší teploty by se významně snížila spotřeba páry 

 ve vortexu nejsou nastaveny správně parametry páry 

 

3. Vytápění kolony D-602 parou 0,4 MPa  

Označení aspektu: 4120.1.1.4 

Kategorie aspektu: B 

Měření spotřeby:  

 FC281302 (vortex, bez kompenzace, bilanční měření)  

Množství páry:  

 FC281302 1,7 – 2,1 t/h (2,8 – 3 t/h v případě odstávky deskového výměníku) 

Faktory ovlivňující spotřebu páry:  

 množství hydrogenačního plynu, které závisí na množství a složení nástřiku SB a také 

na aktivitě katalyzátoru 

 stav teplosměnných ploch deskového výměníku E - 602 – teplosměnná plocha se 

zanáší úsadami, jedná se o směs oxidů železa (rez)  

Poznámky: 

 uvažuje se o zpětné výměně absorpčního média – místo DEA se bude používat MEA 

 DEA při teplotách nad 170 °C rychleji degraduje  

 ve vortexu nejsou nyní nastaveny správně parametry páry (tlak) 
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4. Parní doprovody potrubních tras v rafinaci 

Jedná se o 45 parních doprovodů – otápění hladin, odlučovačů kompresorů pod 

kompresorovnou, měřících clon atd. Parní doprovody jsou zakončeny termodynamickými 

odvaděči kondenzátu. Kondenzát není sbírán a není vracen zpět, je vypouštěn do atmosféry. 

Označení aspektu: 4120.1.1.6 

Kategorie aspektu: B 

Měření spotřeby páry: 

 není instalováno   

Množství páry:  

 neznámé, závislé na venkovní teplotě; jedná o stovky kg/h páry 0,4 MPa  

Poznámky: 

 během podzimní zarážky 2011 budou instalovány dvě dvojice rozdělovač páry/ sběrač 

kondenzátu. Část doprovodů (cca 12) bude zakončena v těchto sběračích. Kondenzát 

ze zbývajících doprovodů bude v roce 2012 sveden do sběrného potrubí kondenzátu 

z kaloriferů.  

 

5. Tepelné ztráty ze zařízení rafinace přes izolaci 

Označení aspektu: 4120.1.1.7 

Kategorie aspektu: B 

Poznámky: 

 mělo by se provést orientační měření teplot povrchu izolace pomocí termovize (v 

zimě) 

 

6. Kompresor Gk-101 – spotřeba elektrické energie v rafinaci 

Spotřeba elektrické energie v rafinaci činí až 680 000 kWh měsíčně. Měrná spotřeba se 

pohybuje v rozmezí 41 – 46 kWh/ t SB. 

Označení aspektu: 4120.1.2.1 

Kategorie aspektu: A 

Měření spotřeby:  

 spotřeba měřena elektroměrem v rozvaděči na PTR1, odečet probíhá na konci měsíce 

Jmenovitý příkon motoru (štítkový údaj):  

 1000 kW 
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Skutečný činný příkon:  

 460 – 520 kW 

Měrný příkon:  

 21,5 – 25,5 kWh/ t SB 

Faktory ovlivňující spotřebu elektrické energie:  

 množství nástřiku SB 

 složení nastřikovaného SB 

 aktivita katalyzátoru 

 technický stav kompresoru 

Sledované parametry: 

 měsíční spotřeba elektrické energie 

Poznámky:  

 kompresor má velkou spotřebu oleje – existuje možnost částečně jej předělat na 

bezmazný 

 elektromotory kompresorů jsou na hranici životnotnosti, patrně i jejich účinnost 

nebude vysoká  

 pokud bude realizována výstavba nového parního reformeru, bylo by možné zrušit 

plynojem a pořídit nový již jen dvoustupňový kompresor 

 

7. Kompresor Gk-102 

Označení aspektu: 4120.1.2.2 

Kategorie aspektu: A 

Měření spotřeby: spotřeba měřena elektroměrem v PTR1, odečet probíhá na konci měsíce 

Jmenovitý příkon motoru (štítkový údaj):  

 300 kW 

Skutečný činný příkon:  

 150 – 165 kW 

Měrný příkon:  

 7,1 – 7,5 kWh/ t SB 

Faktory ovlivňující spotřebu elektrické energie:  

 množství nástřiku SB 

 složení nastřikovaného SB 
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 aktivita katalyzátoru 

 technický stav kompresoru 

Poznámky:  

 elektromotory kompresorů jsou na hranici životnosti, patrně i jejich účinnost nebude 

vysoká 

 

8. Ohřev směsi cirkulačního plynu a benzolu v peci C-601 

Označení aspektu: 4120.1.3.1 

Kategorie aspektu: B 

Měření spotřeby:  

 (vortex, FC-281319, bilanční měřidlo) 

Množství zemního plynu:  

 40 – 70 Nm
3
/h 

Měrná spotřeba zemního plynu:  

 2,7 Nm
3
/t SB 

Faktory ovlivňující spotřebu zemního plynu:  

 tvorba polymerních úsad v trubkách výměníků E-101 A, B, C, která vede ke snižování 

účinnosti výměny tepla v těchto výměnících - 

 množství a složení nástřiku SB 

 aktivita katalyzátoru 

 teplota na vstupu do reaktorů (od ní je řízen regulační ventil zemního plynu) 

 nastavení množství vzduchu - komínová klapka a otvory v hořáku pro přisávání 

vzduchu – nastavuje se ručně 

Sledované parametry: 

 teplota na vstupu do reaktorů 

 měrná spotřeba zemního plynu 

Poznámky:  

 bylo by vhodné vypracovat studii na novou pec, u které by byl spalovací vzduch 

předehříván spalinami -  jaká by byla doba návratnosti takovéto investice 

 mohlo by se pravidelněji provádět měření složení spalin pomocí přenosných 

detektorů; pec C-601 je klasifikována jako střední zdroj znečištění ovzduší a jen 1x za 

3 roky se provádí autorizované měření emisí 
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9. Štěpící stanice 

Označení aspektu: 4120.2 

Kategorie aspektu: B 

Poznámka: 

 byla vypracována dokumentace pro stavební povolení na nový parní reformer 

 čistý vodík by umožňoval ekologický způsob regenerace hydrogenačního katalyzátoru 

v rafinaci 

 všechny aspekty štěpící stanice byly klasifikovány jako C. V případě, že se reformer 

pořizovat nebude, budou muset být překlasifikovány. 

 

10. Výroba kapalného CO2 - skladování CO2 

Skladování CO2 

Označení aspektu: 4120.3 

Kategorie aspektu: B 

Poznámky: 

 izolace zásobníku T-101 je nedostatečná, dochází ke ztrátám CO2 odparem 

 zásobník T-101 není vybaven chladící jednotkou, která by minimalizovala ztráty CO2 

odparem  

 kapacita zásobníku T-101 je nedostatečná, provoz Fenol je nucen při delší odstávce 

benzoly nakupovat externí CO2 – určitá část nakoupeného CO2 je vypuštěna kvůli 

tlakování zásobníku do atmosféry 

 

11. Provoz kompresoru MAFA 

Označení aspektu: : 4120.3.2.1 

Kategorie aspektu: A 

Činný příkon kompresoru MAFA:   

 cca 110 kW  

Měrná spotřeba elektrické energie na kompresoru MAFA:  

 240 kWh/t zkapalněného CO2 

 měrná spotřeba je velmi závislá na technickém stavu kompresoru 

 

12. Vytápění kolony D-201 parou 1,5 MPa  

Označení aspektu: 4120.4.1.1 
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Kategorie aspektu: B 

Spotřeba páry: 8-9 t/h 

Měření spotřeby:  

 FC-292306 (vortex, bez kompenzace, není bilanční měřidlo) 

Kondenzát:  

 kondenzát o tlaku 0,4 MPa je odváděn regulačním ventilem do uvolňovače páry F-206 

a odtud dále jako tlakový kondenzát 0,2 MPa na teplárnu 

Faktory ovlivňující množství páry:  

 kvalita produkovaného benzenu 

 množství nástřiku rafinátu do destilace 

 teplota nástřiku na kolonu D-201 

 množství refluxu na D-201 

Sledované parametry: 

 obsah benzenu v patě (7, 15, 23 hod.); obsah benzenu a nearomátů na hlavě (v 7 hod.) 

 teplota řídícího patra a množství páry 

 množství refluxu 

Poznámky: 

 kolona má dva stejně velké vařáky – existuje možnost instalace vestavěného 

deskového vařáku (je menší, levnější a účinnější než klasické trubkové vařáky - 

vzhledem k tomu, že je vnořený do kolony, nevznikají u něj žádné tepelné ztráty do 

okolí) 

 

13. Vytápění azeotropických kolon D-202/D-203A  

Kolona je vytápěna přímou parou 0,5 MPa  a parou z vyvíječe E-403 N   

Označení aspektu: 4120.4.1.2 

Kategorie aspektu: B 

Měření spotřeby: 

 FC292357 (pára 0,5 MPa, vortex, bez kompenzace, bilanční měřidlo) 

 FC292351 (hnací pára 1,5 MPa, vortex, bez kompenzace, není bilanční měřidlo) 

 FI292352 (pára 0,06 MPa  z E-403 N, vortex, bez kompenzace, není bilanční měřidlo) 

Množství páry:  

 FC292357  3 - 4  t/h páry 0,5 MPa  

 FC292351  2,4 – 2,5 t/h páry 0,06 MPa  
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 FI292352  1,5 – 1,6 t/h páry 1,5 MPa  

Kondenzát:  

 beztlaký kondenzát v množství 5-7 t/h (FI-292353, vortex) je odváděn přes regulační 

ventil do nádrže F-213 a odtud čerpadlem G-214 přes výměník E-112 na teplárnu. 

Faktory ovlivňující množství páry:  

 množství nástřiku rafinátu do destilace 

 kvalita produkovaného benzenu (nearomáty, bod krystalizace) 

 obsah benzenu v předkapu 

 množství směsi předkapu a acetonu do extraktoru 

 množství refluxu na D-202 

 množství odtahu 

 topení kolony D-301 (páry D-301 vytápí vařák E-202N) 

Sledované parametry: 

 kvalita benzenu (obsah nearomátů, bod krystalizace) 

 obsah benzenu v předkapu 

 množství směsi předkapu a acetonu do extraktoru 

 množství refluxu D-202 

 množství přímé páry 0,5 MPa  do vařáku 

Poznámky: 

 trojcestný ventil u E-403 N, který funguje jako ejektor a pomocí páry 1,5 MPa odsává 

páru 0,25 MPa z vyvíječe, je ve špatném technickém stavu – namísto trojcestného 

ventilu by se mohl pořídit ejektor a obyčejný regulační ventil 

 součet hmotnostních průtoků par do vařáku se velmi liší od hm. průtoku kondenzátu 

z tohoto vařáku  

 

14. Vytápění kolony D-301 parou 1,5 MPa  

Kolona je vytápěna jedním vařákem E-301. 

Označení aspektu: 4120.4.1.4 

Kategorie aspektu: B 

Množství páry:  

 cca 3 t/h 

Měření spotřeby: FC-292322 (vortex, bez kompenzace, není bilančním měřidlem) 
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Kondenzát:  

 kondenzát o tlaku 0,4 MPa je odváděn regulačním ventilem do uvolňovače páry F-206 

a odtud dále jako tlakový kondenzát 0,2 MPa na teplárnu 

Faktory ovlivňující množství páry:  

 množství nástřiku rafinátu do destilace 

 kvalita produkovaného toluenu 

 množství refluxu 

 nastavení řídící teploty 

Sledované parametry: 

 obsah toluenu v patě (7 hod.), obsah benzenu, toluenu a  nearomátů v mezifrakci  

(v 7 hod.) 

 teplota řídícího patra a množství páry 

 množství refluxu 

 množství postranního odtahu na D-302 

Poznámky: 

 jsou nastavené nesprávné parametry ve vortexu 

 

15. Vytápění kolony D-401 parou 3,5 MPa  

Kolona je vytápěna jedním vařákem E-401. 

Označení aspektu: 4120.4.1.6 

Kategorie aspektu: B 

Množství páry:  

 1,5 – 1,9 t/h 

Měření spotřeby:  

 FC-292330 (vortex, bez kompenzace, není bilančním měřidlem) 

Kondenzát:  

 kondenzát o tlaku 1,5 MPa je odváděn regulačním ventilem do expandéru F-205, kde 

se z něj částečně uvolní pára 1,5MPa;  

 z F-205 je veden jako kondenzát 0,4 MPa do expandéru F-206, kde se z něj částečně 

uvolní pára 0,4 MPa 

  nakonec jako tlakový kondenzát 0,2 MPa na teplárnu 

Faktory ovlivňující množství páry:  
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 množství nástřiku rafinátu do destilace 

 kvalita produkovaného xylenu 

 množství refluxu 

 nastavení řídící teploty 

Sledované parametry: 

 obsah toluenu v patě (7 hod.), obsah benzenu, toluenu a  nearomátů v mezifrakci  

(v 7 hod.) 

 teplota řídícího patra a množství páry 

 množství refluxu 

 množství postranního odtahu na D-302 

Poznámky: 

 jsou nastavené nesprávné parametry ve vortexu 

 

16. Vytápění kolony D-501 parou 3,5 MPa  

Kolona je vytápěna jedním vařákem E-501. 

Označení aspektu: 4120.4.1.8 

Kategorie aspektu: B 

Množství páry:  

 2 – 2,5 t/h 

Měření spotřeby:  

 FC-292338 (vortex, bez kompenzace, není bilančním měřidlem) 

Kondenzát:  

 kondenzát o tlaku 1,5 MPa je odváděn regulačním ventilem do expandéru F-205, kde 

se z něj částečně uvolní pára 1,5MPa;  

 z F-205 je veden jako kondenzát 0,4 MPa do expandéru F-206, kde se z něj částečně 

uvolní pára 0,4 MPa  

 nakonec jako tlakový kondenzát 0,2 MPa  na teplárnu 

 

Faktory ovlivňující množství páry:  

 množství nástřiku rafinátu do destilace 

 množství refluxu 

 nastavení řídící teploty 
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Sledované parametry: 

 teplota řídícího patra a množství páry 

 množství refluxu 

 množství postranního odtahu na D-502 

Poznámky: 

 jsou nastavené nesprávné parametry páry ve vortexu 

 

17. Vytápění kolony D-502 parou 3,5 MPa  

Kolona je vytápěna jedním vařákem E-502. 

Označení aspektu: 4120.4.1.9 

Kategorie aspektu: B 

Množství páry:  

 2 – 2,5 t/h 

Měření spotřeby:  

 FC-292338 (vortex, bez kompenzace, není bilančním měřidlem) 

Kondenzát:  

 kondenzát o tlaku 1,5 MPa je odváděn regulačním ventilem do expandéru F-205, kde 

se z něj částečně uvolní pára 1,5MPa 

 z F-205 je veden jako kondenzát 0,4 MPa do expandéru F-206, kde se z něj částečně 

uvolní pára 0,4 MPa 

 nakonec jako tlakový kondenzát 0,2 MPa na teplárnu 

Faktory ovlivňující množství páry:  

 množství nástřiku rafinátu do destilace 

 množství refluxu 

 nastavení řídící teploty 

Sledované parametry: 

 teplota řídícího patra a množství páry 

 množství refluxu 

 množství postranního odtahu na D-502 

Poznámky: 

 jsou nastavené nesprávné parametry páry ve vortexu 
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18. Vytápění kolony D-102 parou 3,5 MPa  

Označení aspektu: 4120.4.1.10 

Kategorie aspektu: B 

Měření spotřeby:  

 není instalováno (instalace se plánuje v roce 2012) 

Množství páry:  

 neznámé 

Poznámky: 

 analýza neodpařeného benzolu z rafinace (v podstatě nástřik na D-101)  

a nehydrogenovaného zbytku z paty D-101 se provádí 1x týdně (středa), množství 

páry do vařáku (procenta otevření ventilu) se řídí podle množství nástřiku, podle 

rozborů a podle teploty na hlavě kolony 

 instalací měřidla spotřeby páry by se usnadnilo řízení spotřeby páry 

 

19. Ztráty tepla ze zařízení destilace přes izolaci 

Označení aspektu: 4120.4.1.11 

Kategorie aspektu: B 

Poznámky: 

 mohlo by se provést měření teploty povrchu izolací pomocí termovize (v zimě) 

 

20. Parní doprovody potrubních tras v destilaci 

Označení aspektu: 4120.4.1.13 

Kategorie aspektu: B 

Kondenzát: 

 kondenzát z parních doprovodů není vracen zpět, je vypouštěn do atmosféry 

 otápění čerpadel (čerpajících vysoce vroucí frakce) v zadní části destilace je nevhodně 

vyřešené – doprovody nejsou zakončeny odvaděči kondenzátu, množství se seřizuje 

ručně ventilem - směs páry a kondenzátu z doprovodů je svedena do potrubí tlakového 

kondenzátu 

Poznámky: 

 plánuje se realizace sběru kondenzátu do nádrže F-213 
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21. Vytápění desorpční kolony C-565.2 parou 0,4 MPa na čistící stanici konc. plynu 

Označení aspektu: 4120.5.1.4 

Kategorie aspektu: A 

Měření spotřeby:  

 FC-406002 (vortex, bez kompenzace) 

Množství páry:  

 0,8 – 0,9 t/h 

Kondenzát: 

 kondenzát je z vařáku odváděn regulačním ventilem do nádrže beztlakého kondenzátu 

T-592.601, odtud do beztlaké nádrže F-213 a odtud na teplárnu 

Faktory ovlivňující spotřebu páry: 

 obsah H2S v koncovém plynu 

 koncentrace DEA 

 cirkulace DEA 

Poznámky: 

 aspekt je klasifikován jako A, protože vařák je v havarijním stavu 

 analýza vyčištěného koncového plynu na obsah H2S se provádí namátkově 

 

22. Otápění zásobníků a potrubních tras topnou vodou 

Označení aspektu: 4120.7.1.1 

Kategorie aspektu: B 

Spotřeba tepla:  

 neznámá, je zahrnuta v celkové spotřebě tepla v topné vodě, tvoří však hlavní část této 

spotřeby 

Poznámka: 

 neexistuje regulace, provádí se pouze ruční nastavení – při velkém průtoku topné vody 

dochází k přetápění zásobníků a ke zbytečným ztrátám tepla a může dojít k vyražení 

těsnění na přírubách armatur;  při nedostatečném topení hrozí riziko poškození 

(zaseknutí, potopení) plovoucí střechy 

 je k dispozici návrh regulace topení zásobníků ve formě „Technické podpory“) 
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23. Vytápění budovy cechovny topnou vodou 

Topná voda je přiváděna do výměníkové stanice, kde ohřívá vodu v okruhu. 

Označení aspektu: 4120.11.1.1 

Kategorie aspektu: B 

Měření spotřeby tepla:  

 je instalováno, odečet probíhá 1x měsíčně 

Spotřeba tepla:  

 10 – 350 GJ/ měsíc 

Poznámka: 

 spotřeba závidí na venkovní teplotě 

 je vypracován projekt na modernizaci výměníkové stanice – jde především o výměnu 

stávajících trubkových výměníků za deskové; realizace proběhne v roce 2011 nebo 

2012 

 na cechovně se budou měnit okna a instalovat termostatické ventily na radiátory 

Spotřeba elektrické energie může v zimních měsících dosáhnout až 34 000 kWh (130 GJ), 

v letních měsících se spotřeba pohybuje kolem 5000 – 8 000 kWh. Největším spotřebičem 

elektrické energie jsou elektrické ohřívače vzduchotechniky laboratoří.  

Teplo z elektrického ohřevu je podle vnitropodnikového ceníku asi 2 x dražší než teplo 

pocházející z páry nebo topné vody. 

 

24. Vzduchotechnika laboratoří 

Spotřebiči jsou zde 3 sací ventilátory a 3 elektrické ohřívače vzduchu + 1 odtahový ventilátor. 

Označení aspektu: 4120.11.2.1 

Kategorie aspektu: B 

Spotřeba elektrické energie:  

 neznámá 

Poznámka: 

 vzduchotechnika je nevhodně navržená, regulace teploty vzduchu prakticky 

nefunguje, v zimním období je výkon ohřívačů nedostatečný, do laboratoří je přiváděn 

studený vzduch [9] 
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4.3.2 Povinnosti vyplývající z legislativy a další požadavky (kap. 3.3.2) 

  

    DEZA, a. s. identifikovala aplikovatelné zákonné požadavky a další požadavky, k jejichž 

dodržování se organizace zavázala a které se vztahují k energetickým aspektům a zajistila 

k nim přístup elektronickou formou. 

Způsob aplikace požadavků na energetické aspekty je dokumentován ve směrnici Hodnocení 

souladu s právními a jinými požadavky.  

     Vedení DEZA, a.s., zajišťuje, aby byly právní a jiné závazky a požadavky, k jejichž 

dodržování v souladu s příručkou pro hospodaření s energií zavázala, zohledněny v  systému 

managementu hospodaření s energií. 

 

4.3.3 Energetické cíle, cílové hodnoty a programy (kap. 3.3.3) 

 

    DEZA, a.s., vytvořila a zdokumentovala energetické cíle a cílové hodnoty pro všechny 

relevantní funkce a úrovně organizace. Cíle a cílové hodnoty jsou v souladu s energetickou 

politikou, včetně závazků ke zvyšování energetické účinnosti a v souladu s aplikovanými 

právními závazky a dalšími požadavky, k jejichž dodržování se DEZA, a. s., zavázala.  

     Cílové hodnoty kontrolovatelných parametrů, které mají významný dopad na energetickou 

účinnost, byly specifikovány. Principem energetických cílů a cílových hodnot je jejich 

měřitelnost. Jsou dokumentovány jako příloha příručky a je stanoven časový harmonogram 

pro jejich dosahování. Při stanovování cílových hodnot byly v úvahu vzaty významné 

energetické aspekty identifikované v rámci přezkoumání, technologické možnosti, finanční, 

provozní a podnikatelské podmínky, zákonné požadavky a názory zainteresovaných stran. 

DEZA, a. s. vytvořila a udržuje programy managementu hospodaření s energií.  

Energetické cíle, vyhlášené pro rok 2012 – 2014: 

 

a) Snížení spotřeb energií na jednotce hydrogenační rafinace: 

 snížení měrné spotřeby tepla v rafinaci o 10 %  

 snížení měrné spotřeby zemního plynu v rafinaci o 14 % 

 snížení ztrát v rafinaci o 1,1 % 

 snížení spotřeby topné/štěpné směsi o 18 % 

b) Snížení spotřeby elektrické energie v rafinaci: 

 snížení měrné spotřeby elektrické energie v rafinaci o 34 % 
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c) Snížení spotřeby tepla při vytápění zásobníků: 

 snížení spotřeby tepla v topné vodě na skladech o 10 % (v zimním období) 

d) Zvýšení návratnosti beztlakého kondenzátu v rafinaci: 

 zvýšení návratnosti kondenzátu o cca 350 m
3
 za měsíc (v zimním období) 

 měsíční úspora tepla v kondenzátu cca 90 GJ 

e) Zvýšení návratnosti beztlakého kondenzátu v destilaci: 

 zvýšení návratnosti kondenzátu o cca 450 m
3
 za měsíc (v zimním období) 

 měsíční úspora tepla v kondenzátu cca 110 GJ 

f) Snížení spotřeby tepla při vytápění kolony D-201: 

 vypracování projektové dokumentace (studie) - úspora tepla zatím neznámá 

g) Snížení spotřeby elektrické energie na výrobně kapalného CO2: 

 vypracování finanční analýzy a technicko-inženýrské studie 

 snížení měrné spotřeby elektrické energie o cca 40 %  

h) Snížení ztrát tepla ze zařízení přes izolaci: 

 změření povrchové teploty vybraných zařízení a potrubí termovizní kamerou 

 odhad ztrát 

i) Snížení nákladů na vytápění laboratoří Benzol: 

 vypracování studie na novou vzduchotechniku – předpokládaná úspora nákladů na 

vytápění 

 

Dokumentace programů je uschována u vedoucího provozu a musí obsahovat: 

 popis programu -  jakým způsobem bude dosaženo cíle  

 časový harmonogram úkolů 

 vyčíslení/odhad nákladů potřebných pro realizaci úkolů (finanční, časové) 

 stanovení celkové odpovědnosti a odpovědnosti za realizaci jednotlivých úkolů 

programu 

     K dokumentaci programu je vhodné přikládat kopie zápisů z porad, zápisů z kontrolních 

dnů a jiných dokumentů souvisejících s realizací jednotlivých úkolů programu. Kontrolu 

plnění harmonogramu jednotlivých programů provádí vedoucí provozu ve spolupráci 

s technologem 1 x měsíčně. Energetické cíle, cílové hodnoty a programy jsou a budou 

aktualizovány jednou za dva roky. Vzor programu cíle v tabulce. 
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Tabulka 2. Vzor programu cíle 

Cíl č. 3:  Snížení spotřeby tepla při vytápění zásobníků oproti roku 2011 

Program: Regulace topení zásobníků 

Popis:  

Většina zásobníků s plovoucí i pevnou střechou je vytápěna tlakovým kondenzátem z teplárny, který cirkuluje 

v uzavřeném okruhu mezi teplárnou a provozy. Topení zásobníků je nyní bez regulace, zásobníky s plovoucí 

střechou nejsou vybavené dálkovým měřením teploty. Často dochází k přetápění zásobníků, což vede kromě 

ztráty tepla také ke zvýšení exhalací benzenu a také zde existuje riziko vyražení těsnění na přírubách hrdel 

zásobníku. Naopak při nedostatečném topení zásobníku hrozí zatuhnutí produktu, zaseknutí plovoucí střechy 

nebo potopení plovoucí střechy v případě vzniku větší sněhové pokrývky. 

Realizace cíle bude obnášet: 

1. Instalaci cirkulačního čerpadla topné vody – topení skladů bude mít samostatný okruh topné vody, teplota 

vody v okruhu bude řízena připouštěním oteplené topné vody z teplárenského okruhu a odpouštěním ochlazené 

vody zpět. 

2. Instalaci 24 kusů trojcestných kohoutů pro regulaci průtoku topné vody přes topné registry zásobníků. 

3. Dovybavení zásobníků s plovoucí střechou dálkovým měřením teploty a hladiny. 

Cílová hodnota:  

Snížení měsíční spotřeby tepla o 10 % v zimním období 

Termín: II. pololetí 2013 

Kontrola splnění:  

číslo 

úkolu 

Úkol termín předpokládané 

náklady (Kč, čas) 

odp. osoba za 

splnění 

kontrola 

průběžná/konečná 

1.  Vytvoření dokumentace technické 

podpory  

    

 

2.  Výběrové řízení – realizační 

dokumentace a dodavatel stavby 

    

 

 

3.  Vytvoření realizační dokumentace     

 

4.  Kontrola realizační dokumentace, 

připomínkové řízení 

    

5.  Realizace stavby     

6.  Komplexní zkoušky     

7.  Přejímka stavby a zahájení 

zkušebního provozu 

    

 

8.  Vytvoření dokumentace 

skutečného stavu 

    

 

9.  Kontrola a připomínkové řízení 

dokumentace skutečného stavu 

    

 

10.  Vyhodnocení zkušebního provozu; 

vyhodnocení cíle 
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4.4 Implementace a provoz (kap. 3.4) 

4.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnosti a pravomoci (kap. 3.4.1) 

 

     Vrcholové vedení průběžně zajišťuje dostupnost přiměřených zdrojů, nezbytných  

pro vytváření, implementaci, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření  

s energií. Tyto zdroje zahrnují lidské zdroje, odborné dovednosti, technologie a finanční 

zdroje.  

     Lidské zdroje jsou poskytovány personálním úsekem na základě organizačního řádu, 

schválené systemizace a kvalifikačního katalogu. Personální úsek zajišťuje v rámci ročních 

plánů školení rovněž na základě požadavků vedení provozu potřebná školení pro příslušné 

profese a zvyšování profesních dovedností.  

     Finanční zdroje jsou děleny na provozní (režijní) zdroje, které jsou přidělovány na základě 

ročních limitů přidělovaných finančních prostředků na příslušné potřeby a zdroje investiční, 

které na základě požadavků – kmenových listů – přiděluje vedení podniku podle aktuálních 

potřeb a možností. 

     Surovinové zdroje zajišťuje obchodní úsek (oddělení nákupu) na základě údajů 

podnikového controllingu a to dle ročního plánu, jeho průběžné aktualizace a cenového 

vývoje jednotlivých komodit.   

Zajišťování technicky - technologických zdrojů (všechna potřebná zařízení, využívaná pro 

chod provozu) je popsáno v Technologickém reglementu provozu Benzol. Pro efektivní 

systém managementu hospodaření s energií byly ze strany DEZA, a. s. určeny, 

dokumentovány a sdělovány úlohy, odpovědnosti a pravomoci pro příslušné úrovně a funkce. 

       Vrcholové vedení DEZA, a. s. jmenovalo představitele managementu, který bude 

zodpovědný za zajišťování tvorby, implementace a udržování systému managementu 

hospodaření s energií v souladu s touto normou. 

Je rovněž zodpovědný za podávání zpráv vrcholovému vedení o výkonnosti systému 

managementu hospodaření s energií za účelem přezkoumání systému managementu, včetně 

doporučení pro zlepšování. 

     Představitelem managementu DEZA, a.s. pro hospodaření s energií je výrobní ředitel, 

který jmenuje energetického manažera. Energetickým manažerem je vedoucí provozu Benzol 

DEZA, a.s. 
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4.4.2 Vědomí závažnosti, výcvik a kompetence (kap. 3.4.2) 

 

     Představitel managementu pro hospodaření s energií je kompetentní a kvalifikovaná osoba 

v oblasti hospodaření s energií a zvyšování energetické účinnosti. Kvalifikace je popsána 

v příslušném popisu pracovního místa. 

     Je třeba zajistit, aby si pracovníci podle svých manažerských úrovní a funkcí byli vědomi 

následujících skutečností a dokumentů: 

 

a) energetické politiky a programů managementu hospodaření s energií organizace; 

b) požadavků systému managementu hospodaření s energií a činností, prostřednictvím 

kterých DEZA, a. s., řídí využívání energie a zlepšuje energetickou náročnost; 

c) reálných nebo potenciálních dopadů svých činností na spotřebu energie a toho, jak jejich 

činnosti a chování přispívají k dosahování energetických cílů a cílových hodnot; 

d) úloh a odpovědností v rámci plnění požadavků systému managementu hospodaření 

s energií; 

e) přínosů zvýšené energetické účinnosti. 

 

     Byly identifikovány potřeby výcviku ve vztahu k řízení jejích významných energetických 

aspektů a k provozu jejího systému managementu hospodaření s energií tak, aby pracovníci 

vykonávající úkoly, které mohou způsobovat významné dopady na spotřebu energie, byli 

kompetentní na základě vhodného vzdělání, výcviku nebo zkušeností. Rovněž bylo zajištěno, 

aby pracovníci na všech úrovních managementu byli informováni a příslušně vyškoleni 

v oblasti managementu hospodaření s energií tak, aby byli schopni stanovovat vhodné cíle  

a cílové hodnoty a vybírat vhodné nástroje a metodiky managementu hospodaření s energií. 

Prostřednictvím personálního úseku a vedoucích pracovníků na příslušných úrovních bylo 

zajištěno, aby kompetence těchto pracovníků byly průběžně udržovány. Školení je 

zajišťováno v souladu s organizační směrnicí Příprava pracovníků.  

 

4.4.3 Komunikace (kap. 3.4.3) 

 

     Pro řízení interní komunikace o záležitostech týkajících se energetické náročnosti  

a systému managementu hospodaření s energií byl zpracován dokumentovaný postup 

(směrnice). Tato komunikace zajišťuje, aby se všichni pracovníci pracující pro organizaci  
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a provádějící činnosti s jejím pověřením mohli aktivně zapojit do managementu hospodaření 

s energií a zlepšování energetické náročnosti. 

     Vedení DEZA, a.s., rozhodlo, že o svém systému managementu hospodaření s energií  

a své energetické náročnosti bude v přiměřeném rozsahu komunikovat externě. Pro tyto účely 

vytvořila, implementovala a dokumentovala plán své externí komunikace v rámci DEZA, a.s. 

Externí komunikací je pověřen tiskový mluvčí DEZA, a.s. Vybrané informace jsou rovněž 

zpřístupněny na webových stránkách společnosti.  

 

4.4.4 Dokumentace systému managementu hospodaření s energií (kap. 3.4.4) 

 

     DEZA, a. s. vytvořila, implementovala a udržovala informace potřebné pro: 

 

a) popis klíčových součástí systému managementu hospodaření s energií v souladu 

s příručkou a jejich vzájemných vazeb a působení. Tento popis je součástí příručky 

hospodaření s energií; 

b) označení umístění související dokumentace, včetně technické dokumentace, které se 

řídí dle organizační směrnice. 

 

4.4.5 Řízení dokumentů (kap. 3.4.5) 

 

     Dokumenty a záznamy systému energetického managementu jsou řízeny tak, aby: 

 

a) byly sledovatelné a mohly být lokalizovány; 

b) byly pravidelně přezkoumávány a podle potřeby revidovány; 

c) byly na všech relevantních místech dostupné platné verze; 

d) byly uchovávány a udržovány způsobem, který umožňuje jejich snadnou dostupnost  

a ochranu proti poškození, ztrátě nebo zničení; doba uchovávání musí být stanovena  

a dokumentována; 

e) zastaralé dokumenty byly uchovávány pro právní účely nebo účely uchovávání znalostí,  

a aby byly tyto dokumenty vhodně identifikovány, případně odstraňovány. 

 

     Struktura a zásady řízení dokumentů a záznamů jsou popsány v bodě 4.2 a následujících 

příručky kvality. Tvorba a řízení dokumentace je prováděno dle organizační normy. 
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4.4.6 Řízení provozu (kap. 3.4.6) 

 

     Byly identifikovány ty provozní činnosti, které jsou spojeny s významnými energetickými 

aspekty a tyto činnosti budou plánovány. Dále je u těchto činností zajišťován soulad 

s energetickou politikou, cíli a cílovými hodnotami. 

 

     Plánování uvedených činností zajišťuje  

 předcházení situacím, které by mohly vést k odchýlení se od energetické politiky, cílů 

a cílových hodnot; 

 stanovování kritérií pro provozní činnosti a údržbu technologií, zařízení, budov  

a ostatního vybavení; 

 energetické úvahy v rámci pořizování zařízení, surovin a služeb 

 při pořizování vybavení, které spotřebovává energii a které má významný dopad  

na celkovou spotřebu energie, DEZA, a.s, informuje dodavatele o tom, že rozhodování 

o pořízení částečně je mimo jiné založeno na hodnocení energetické účinnosti; 

 hodnocení spotřeby energie v rámci úvah o návrhu, změně nebo obnově jakéhokoli 

majetku, který může významným způsobem ovlivnit spotřebu energie, včetně budov; 

 vhodnou komunikaci o záležitostech týkajících se hospodaření s energiemi 

s pracovníky, provádějícími příslušné činnosti a dalšími relevantními stranami. 

Řízení provozu je zajišťováno především dle ustanovení technologické reglementu provozu 

Benzol a pracovních instrukcí. Údržba zařízení se řídí dle směrnice Údržba výrobního 

zařízení. 

 

4.5 Kontrola (kap. 3.5) 

4.5.1 Monitorování a měření (kap. 3.5.1) 

 

     Požadavky na monitorování, měření a stanovování cílových hodnot svých programů 

managementu hospodaření s energií byly zdokumentovány a byl rovněž vytvořen plán 

energetických měření. Monitorování a měření je prováděno podle zásad Metrologického řádu 

a navazujících dokumentů a záznamů (seznam měřidel, termíny kalibrací apod.). 
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     Monitorování a měření emisí je prováděno dle požadavků integrovaného povolení  

pro provoz Benzol. Je zajištěno, aby přesnost a opakovatelnost použitého monitorovacího  

a měřícího zařízení odpovídala významnosti energetického aspektu a významu prováděné 

činnosti v rámci energetického managementu. Příslušné záznamy musí být vytvářeny  

a náležitě, v souladu s příslušnou organizační směrnicí, udržovány.  

     V případech, kdy je to proveditelné, jsou určeny vazby mezi spotřebou energie  

a souvisejícími energetickými aspekty a faktory. Průběžně jsou posuzovány údaje o skutečné 

spotřebě energie proti očekávané spotřebě a v měsíčních intervalech jsou tyto údaje 

hodnoceny oproti spotřebním normám na rozšířené poradě vedení společnosti. V případě 

potřeby jsou spotřební normy revidovány. 

     Jsou vytvořeny a udržovány záznamy o všech významných nepříznivých odchylkách  

od očekávané spotřeby energie, a to včetně příčin a náprav. Tyto záznamy jsou vedeny  

na příslušných formulářích dle Řízení dokumentace a záznamů a Záznamy SJ a EMS. 

V rámci skupiny Agrofert holding DEZA, a. s. srovnává své ukazatele energetické náročnosti 

s ostatními organizacemi holdingu, přitom je brán ohled na specifické podmínky a situace.  

 

Na provoze Benzol je měřena spotřeba prakticky všech médiích. Výjimku tvoří: 

 tlakový kondenzát vracející se na teplárnu 

 beztlaký kondenzát vracející se na teplárnu 

 pára na plnící a spouštěcí rampy surovin 

Návrh tabulky bilančních měřidel – příloha č. 3 
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Tabulka 3. Matice odpovědností 

Č. Název činnosti 1 2 3 4 5 

1 sledování měrných spotřeb energií I I P, O P - 

2 nastavení norem měrných spotřeb energií I P I I - 

3 kontrola funkčnosti bilančních měřidel - P - - S 

4 údržba a kalibrace bilančních měřidel - I I I P 

4 aktualizace seznamu energetických aspektů O P I 
S 

O 
- 

5 tvorba energetických cílů a programů O P I - - 

6 kontrola plnění energetických programů P S - - - 

   

1 - vedoucí provozu O - zodpovídá 

2 - technolog provozu U - určuje 

3 - mistr   P - provádí 

4 - velínáři S - povinně spolupracuje 

5 - údržba Měření a regulace  I - je informován 

 

Sledování spotřeb a měrných spotřeb energií 

     Za účelem kontinuálního sledování měrných spotřeb energií jsou v řídicím systému 

vytvořeny bloky. Výstupy z těchto bloků jsou vyvedeny na obrazovku řídicího systému 

s názvem „Měrné spotřeby“, kde jsou jednak tabulky s aktuálními hodnotami měrných 

spotřeb a s aktuálními normami, tak i grafy zobrazující vývoj měrných spotřeb za poslední  

4 hodiny.  

     Hodnoty normy měrných spotřeb jsou závislé na kvalitě produkovaného benzenu  

a na ročním období. Jejich automatická změna je ošetřena serverovým skriptem. 

 

4.5.2 Hodnocení souladu (kap. 3.5.2) 

 

     DEZA, a. s., vytváří na základě svého závazku dodržovat právní závazky a další 

požadavky, které se zavázala plnit, příslušné záznamy o hodnocení souladu s povinnostmi  

a požadavky, které jsou pro ni v rámci systému energetického managementu relevantní.   
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4.5.3 Neshoda, nápravná a preventivní opatření (kap. 3.5.3) 

 

     Byl vypracován postup pro identifikaci a řízení neshod prostřednictvím iniciování 

nápravných a preventivních opatření, které musí být prováděny přiměřeně vhodným 

způsobem v rámci přijatého časového harmonogramu pro každou neshodu. DEZA, a. s. 

uchovává veškerou relevantní dokumentaci, a to po dobu legislativou nebo požadovanou 

v jiných dokumentech. 

     O tom, jaké opatření má být u zjištěné neshody provedeno, včetně stanovení případů,  

kdy je neshoda takové povahy, že nějaké opatření vyžaduje, rozhoduje příslušný vedoucí 

pracovník. Neshody jsou řízeny a odstraňovány dle zásad uvedených ve směrnici systému 

managementu kvality - Neshody, nápravná a preventivní opatření.  

 

4.5.4 Řízení záznamů (kap. 3.5.4) 

 

     DEZA, a. s. vytvořila, implementovala a udržuje záznamy, které jsou nezbytné  

pro prokazování shody s požadavky na systém managementu hospodaření s energií. Řízení 

záznamů je popsáno v příslušné organizační směrnici - Záznamy SJ a EMS. 

     Záznamy musí prokazovat dosaženou výkonnost a efektivnost systému managementu 

hospodaření s energií v rámci DEZA, a. s. Záznamy musí zůstávat po dobu předem 

stanovenou pro jejich uchovávání čitelné, identifikovatelné a sledovatelné vzhledem 

k charakteru parametru, který je zaznamenáván. Záznamy se uchovávají v souladu 

s požadavky Spisového a skartačního řádu 

 

4.5.5 Interní audit systému managementu hospodaření s energií (kap. 3.5.5) 

 

     V intervalech dvakrát ročně jsou v DEZA, a. s., prováděny integrované audity řídících 

systémů, včetně systému managementu hospodaření s energií. 

Výstupy z auditů musí být relevantním podkladem pro zajištění, aby tento systém: 

a) byl v souladu s energetickou politikou, cíli výše specifikovanými, cílovými hodnotami  

a programy managementu hospodaření s energií a se všemi dalšími požadavky;   

b) byl v souladu s relevantními legislativními povinnostmi a dalšími požadavky, k jejichž 

dodržování se organizace zavázala; 

c) byl efektivně implementován a udržován. 
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     Při plánování auditů musí být zvažováno, které významné součásti systému managementu 

mají být podrobeny auditu a rovněž výsledky předchozích auditů. Výběr auditora a provádění 

auditů musí zajistit objektivitu a nestrannost procesu auditu. Toto zajišťuje odbor ŘS ISO 

v rámci pololetních plánů integrovaných auditů řídicích systémů.  

     Manažer pro systém řízení odpovědný za oblast, která je podrobena auditu zajišťuje,  

aby opatření stanovená k odstranění zjištěných neshod a jejich příčin byla provedena  

bez zbytečného odkladu. Následné audity musí zahrnovat ověřování provedených opatření  

a podávání zpráv o výsledcích tohoto ověřování ve smyslu požadavků uvedených ve směrnici 

Interní audity.  

     Audity systému managementu hospodaření s energií jsou interní nebo externí., Interní 

audity jsou prováděny vyškolenými pracovníky vlastní organizace. Audity pro interní účely  

a mohou být základem pro prohlášení organizace o shodě s touto normou. Externí audity jsou 

zajišťovány příslušnou odbornou organizací na žádost DEZA, a.s., Výsledky auditu jsou 

dokumentovány v souladu s příslušnou organizační směrnicí a jsou o nich podávány zprávy 

vrcholovému vedení v rámci přezkumu systémů. 

 

4.6 Přezkoumání systému managementu hospodaření s energií 

vrcholovým vedením (kap. 3.6) 

4.6.1 Obecně (kap. 3.6.1) 

 

     Vrcholové vedení přezkoumává systém managementu hospodaření s energií jednou ročně 

tak, aby byla zjištěna neustálá vhodnost, přiměřenost a efektivnost tohoto systému. 

Z přezkoumání systému managementu jsou vytvářeny a udržovány příslušné záznamy  

ve smyslu směrnice - Přezkoumání systému. 

 

4.6.2 Vstupy pro přezkoumání systému managementu (kap. 3.6.2)  

 

Vstupy pro přezkoumání systému managementu musí zahrnovat: 

a) opatření vyplývající z předchozích přezkoumání systému managementu; 

b) přezkoumání energetických aspektů a energetické politiky; 

c) hodnocení souladu s legislativou a změny v legislativních povinnostech a dalších 

požadavcích, k jejichž dodržování se organizace zavázala; 
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d) rozsah, ve kterém byly splněny energetické cíle a cílové hodnoty; 

e) výsledky auditu systému managementu hospodaření s energií;  

f) stav preventivních a nápravných opatření; 

g) celkovou energetickou výkonnost organizace; 

h) plánovanou spotřebu energie pro další období; 

i) doporučení pro zlepšování. [1] 

 

4.6.3 Výstupy z přezkoumání systému managementu (kap. 3.6.3)  

 

Výstupy z přezkoumání systému managementu musí zahrnovat všechna rozhodnutí nebo 

opatření týkající se: 

a) zlepšování energetické náročnosti organizace vzhledem k poslednímu přezkoumání; 

b) změn energetické politiky; 

c) změn cílů, cílových hodnot nebo dalších součástí systému managementu hospodaření 

s energií v souladu se závazkem organizace k neustálému zlepšování; 

d) přidělování zdrojů. [1] 

 

5 ČSN EN ISO 50001:2012 
 

     V lednu roku 2012 vyšla nová norma ČSN EN ISO 50001:2012 – Systémy managementu 

hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití. Nahradila tedy ČSN EN 16001:2010, 

jejíž platnost byla ukončena k 1. 2. 2012.  

Tato norma stejně jako EN 16001 poskytuje organizacím požadavky na systém řízení energií 

a má za úkol jim pomoci zlepšit energetickou účinnost a využívání a spotřeby energie. 

Certifikační orgány však nyní mohou provádět jak certifikaci dle EN 16001 (maximálně však 

do 1. 2. 2013, dozorové audity mohou probíhat ještě po tomto datu), tak také podle  

ISO 50001.  

     Vedení DEZA, a.s. se rozhodlo, že prozatím nebude organizace certifikována podle  

EN 16001 ani podle ISO 50001. Požadavky podle EN 16001 jsou již aplikovány na provozu 

Energetika a na provozu Benzol. Na další provozy již budou aplikovány požadavky 

vyplývající z ISO 50001 a provozy Energetika a Benzol v budoucnu přizpůsobí systém 

managementu hospodaření s energií standardu ISO 50001. Je tedy nutné stanovit, které 

požadavky si vyžádají změny ve stávajícím systému řízení managementu hospodaření 
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s energií. Norma ISO 50001 byla vytvořena tak, aby mohla být implementována samostatně, 

nebo jako součást integrovaného systému managementu.  

     Požadavky ČSN EN ISO 50001:2012 jsou aplikovatelné na všechny druhy a velikosti 

společností. Je založena na systému řízení - ISO model - a je založena na standardním 

přístupu k neustálému zlepšování – PDCA.        

 

 

 

Obrázek 5. Model EnMS využívaný v ISO 50001 
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6 VÝKLAD POŽADAVKŮ ČSN EN ISO 50001:2012 – POROVNÁNÍ 

ZMĚN 

6.1 Požadavky na systém managementu hospodaření s energií (kap. 4) 

6.1.1 Všeobecné požadavky (kap. 4. 1) 

 

     Musí být stanovena působnost EnMS ve společnosti a naplněny požadavky normy. Oproti 

EN 16001 tento požadavek neobsahuje  žádné změny, které by významně ovlivnily EnMS  

v DEZA, a.s. 

 

6.1.2 Odpovědnost managementu (kap. 4.2) 

6.1.3 Vrcholové vedení (kap. 4.2.1) 

 

     Účast vrcholového vedení je nezbytná pro správné řízení EnMS.  V této kapitole jsou 

popsány nástroje pro neustálé zlepšování EnMS. Jedná se především o energetickou politiku, 

zajištění poskytování zdrojů, komunikaci uvnitř organizace, vytváření energetických cílů, 

zajišťování měření a další. 

 

6.1.4 Představitel vedení (kap. 4.2.2) 

 

     Stejně jako podle EN 16001 musí vedení společnosti jmenovat představitele vedení pro 

EnMS.  Ten musí splňovat kvalifikační předpoklady a musí mu být přiděleny odpovědnosti  

v rámci EnMS. Představitel vedení odpovídá také za předávání zpráv o výkonnosti systému 

vrcholovému managementu společnosti. 

 

6.1.5 Energetická politika (kap. 4.3) 

 

     Vedení společnosti vyhlašuje energetickou politiku jako svůj závazek ke snaze snižovat 

energetickou náročnost. Obsahové náležitosti jsou v tomto případě shodné s požadavky  

EN 16001. Není zde však povinnost zajistit dostupnost politiky pro veřejnost. 
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6.2 Energetické plánování (kap. 4.4) 

6.2.1 Obecně (kap. 4.4.1) 

     Organizace musí popsat proces energetického plánování (že je v souladu s energetickou 

politikou a vede k činnostem, které neustále snižují energetickou náročnost). Energetické 

plánování zahrnuje přezkoumávání činností majících vliv na energetickou náročnost. 

 

6.2.2 Právní a jiné požadavky (kap. 4.4.2) 

 

     Aplikovatelné právní a další požadavky musí být identifikovány a pravidelně 

aktualizovány. S těmito požadavky musí být organizace v souladu.    

 

6.2.3 Přezkoumání spotřeby energie (kap. 4.4.3) 

 

     Ve společnosti se musí zaznamenávat a udržovat záznamy o přezkoumání spotřeby 

energie. Pro provádění přezkumu spotřeby energie je důležité zpracovat analýzu užití energie 

a jejích spotřeb. Tato analýza by měla vycházet z provedených měření a následně musí být 

vyhodnoceny minulé a součastné spotřeby. Výstupem z této analýzy by měla být identifikace 

jednotlivých zařízení, vybavení, systémů, procesů a pracovníků majících vliv na využívání  

a spotřebu energií a určit jejich součastnou energetickou náročnost a plánu spotřeb energií  

na další období. Tato analýza musí být pravidelně aktualizována.  

     Tato kapitola navazuje na EN 16001 (kapitola 3.3.1 Identifikace a přezkoumání 

energetických aspektů). Norma ISO 50001 nezná pojem Energetický aspekt, ale pouze 

ukazatele energetické náročnosti. Obě normy mají v těchto kapitolách shodné znaky. 

 

6.2.4 Výchozí stav spotřeby energie (kap. 4.4.4) 

 

     Organizace musí vytvářet výchozí stavy spotřeby energie.  Změny energetické náročnosti 

by měly být porovnávány s výchozím stavem spotřeby energie a to v těchto případech: 

 nastavené EnPI (energetické ukazatele) nadále neodrážejí užití a spotřebu energie 

organizace 

 vznik zásadních změn v procesech, provozech nebo energetickém systému 

 na základě předem stanovených podmínek 

O výchozích spotřebách musí být vedeny záznamy. 
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6.2.5 Ukazatele energetické náročnosti a akční plány managementu hospodaření 

s energií (kap. 4.4.5) 

 

     Společnost musí vypracovat metodiku pro identifikaci ukazatelů energetické náročnosti  

a jejich monitorování. Tato metodika musí být pravidelně aktualizovaná.  

 

6.2.6 Energetické cíle (kap. 4.4.6) 

 

     V organizaci musí být na základě energetické politiky vytvořeny cíle pro jednotlivé 

pracovní úrovně a procesy. Pro tyto cíle musí být identifikovány cílové hodnoty. Cíle musí 

být zdokumentovány a udržovány v aktuální podobě. Pro jednotlivé cíle musí být vytvořeny 

akční plány, kde budou přiřazeny odpovědnosti, potřebné zdroje a programy k dosažení cíle.  

Tato kapitola je totožná s kapitolou 3.3.3 ČSN EN ISO 16001:2010, pouze se liší názvosloví 

(program = akční plán). 

6.3 Zavádění a provoz (kap. 4.5) 

6.3.1 Obecně (kap. 4.5) 

 

     Organizace musí využívat akční plány a další výstupy procesu plánování k zavádění a 

provozu. [2] 

 

6.3.2 Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti (kap. 4.5.2) 

 

     Hlavním požadavkem této kapitoly je zajištění dostatečné kvalifikace zaměstnanců, kteří 

mají vliv na významné spotřeby energií. Požadavky na výcvik, zkušenosti a dovednosti musí  

být předem identifikovány. Zaměstnanci musí být informováni o systému managementu 

hospodaření s energií a svých kompetencích a odpovědnostech v organizaci. Požadavek této 

kapitoly navazuje na shodné požadavky dalších norem, např. ČSN ISO 9001:2009. 

 

6.3.3 Komunikace (kap. 4.5.3) 

 

     Způsob interní komunikace ve společnosti musí odpovídat velikosti organizace. 

Organizace si zvolí, zda a jakým způsobem bude komunikovat externě. 
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6.3.4 Dokumentace (kap. 4.5.4) 

6.3.4.1 Požadavky na dokumentaci (kap. 4.5.4.1) 

 

     Dokumentace systému musí obsahovat energetickou politiku, vymezení předmětu EnMS, 

cíle a akční plány, dokumenty určené normou (včetně záznam) a další dokumentaci dle 

požadavků organizace 

 

6.3.4.2 Řízení dokumentů (kap. 4.5.4.2) 

 

     Musí být vytvořen a zaveden systém řízení dokumentů energetického managementu, 

včetně technických dokumentů, pokud jsou součástí systému. Postup musí popisovat, jakým 

způsobem probíhá ve společnosti schvalování dokumentů, přezkoumávání, identifikace změn, 

archivace, jak je zajištěna trvalá čitelnost dokumentů a jak jsou řízeny dokumenty externího 

původu.  

 

6.3.5 Řízení provozu (kap. 4.5.5) 

 

     Veškeré činnosti a údržba s vlivem na využívání energií musí být plánovány a musí být 

zajištěny specifikované podmínky. Pro dosažení těchto podmínek je nutné stanovit kritéria 

pro provoz, v souladu s těmito kritérii provádět údržbu zařízení, procesů atd. a nastavit 

způsob komunikace zaměstnanců pracujících v provozu. 

 

6.3.6 Návrh (kap. 4.5.6) 

 

     Z pohledu EN 16001 je tato kapitola nová. Při návrhu nového, změněného nebo 

renovovaného zařízení (vybavení, procesu) musí být zohledněny požadavky na energetickou 

náročnost. O provedení návrhu musí být vedeny záznamy. 

 

6.3.7 Nakupování energetických služeb, produktů, vybavení, vybavení a energie  

(kap. 4.5.7) 

 

     Společnost musí své činnosti týkající se nákupu energetických služeb a produktů předem 

plánovat a to zejména v rámci jejich životnosti. Nabídky od dodavatelů musí být hodnoceny 

také z hlediska energetické náročnosti. Požadavky na nákup musí být dokumentovány  
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a měly by také zohledňovat pořizovací a provozní náklady, kvalitu, environmentální dopad  

a další. Nakupování je důležitým prostředkem ke snižování energetické náročnosti.   

6.4 Kontrola (kap. 4.6) 

6.4.1 Monitorování, měření a analýza (kap. 4.6.1) 

     Monitorování a měření klíčových charakteristik musí být předem plánováno. Tyto klíčové 

charakteristiky musí zohledňovat významné spotřeby energií, cíle a jejich akční plány  

a porovnávání spotřeb energií. Jednotlivých monitorování a měření musí být plánovány (plán 

měření) a výstupem musí být záznamy o výsledcích. U veškerého vybavení pro monitorování 

a měření musí být pravidelně kontrolována jeho provozuschopnost a o těchto kontrolách musí 

být vedeny záznamy (kalibrační protokoly a jiné záznamy).  

 

6.4.2 Hodnocení shody s právními a dalšími požadavky (kap. 4.6.2) 

 

     Kapitola je totožná s kapitolou 3.3.2 normy EN 16001. O provedení hodnocení souladu 

s právními požadavky musí být vypracována např. zprávy. 

 

6.4.3 Interní audit EnMS (kap. 4.6.3) 

 

     Organizace musí provádět nezávislé hodnocení svého systému managementu hospodaření 

s energií. Cílem interního auditu je ověřit, zda je systém v souladu s plánováním EnMS  

a požadavky ISO 50001, s cíly a jejich hodnotami, a že je EnMS efektivně zaveden  

a udržován. Interní audit mohou provádět zaměstnanci společnosti (je-li zajištěna dostatečná 

kvalifikace a nezávislost) nebo externí osoby. Je také možné spojit provádění interního auditu 

EnMS s audity ostatních systémů managementu. Výsledky auditu musí být zaznamenány 

(např. zpráva z interního auditu) a předány vedení společnosti. 

 

6.4.4 Neshody, nápravná a preventivní opatření (kap. 4.6.4) 

 

     Pro řízení neshod ve společnosti musí být vypracován dokumentovaný postup, který 

stanoví, jakým způsobem bude prováděno přezkoumání neshod, určování příčin jejich vzniku, 

navržení opatření a přezkoumání jejich efektivnosti a způsob zpracování záznamů.  
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6.4.5 Řízení záznamů (kap. 4.6.5) 

 

     Záznamy prokazující shodu s požadavky EnMS musí být vytvářeny a uchovávány podle 

předem stanoveného postupu. Musí být zajištěna jejich čitelnost a identifikovatelnost 

(nastavení pravidel archivace a skartace). 

6.5 Přezkoumání systému managementu (kap. 4.7)  

6.5.1 Obecně (kap. 4.7.1) 

 

     Vedení společnosti musí provádět přezkoumání EnMS, taky aby byla zajištěna jeho 

vhodnost a efektivnost. Toto přezkoumání je prováděno v předem stanovených intervalech  

a výstupem musí být záznam (zpráva z přezkoumání vedením). 

 

6.5.2 Vstup pro přezkoumání systému managementu (kap. 4.7.2)  

 

Vstupy pro přezkoumání systému managementu musí zahrnovat: 

a) opatření vyplývající z předchozích přezkoumání systému managementu; 

b) přezkoumání energetické politiky; 

c) přezkoumání energetické náročnosti a souvisejících EnPI; 

d) výsledky hodnocení shody s právními a jinými požadavky a změny právních a dalších 

požadavků, ke kterým se organizace zavázala; 

e) rozsah plnění energetických cílů a cílových hodnot;  

f) výsledky auditu EnMS; 

g) stav preventivních a nápravných opatření; 

h) předpokládanou energetickou náročnost pro další období; 

i) doporučení pro zlepšování. [2] 

 

6.5.3 Výstup z přezkoumání systému managementu (kap. 4.7.3)  

 

     Výstupy z přezkoumání systému managementu musí zahrnovat všechna rozhodnutí nebo 

opatření týkající se: 

a) změn energetické náročnosti organizace; 

b) změn EnPI; 
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c) změn cílů, cílových hodnot a dalších součástí EnMS v souladu se závazkem organizace  

k neustálému zlepšování; 

d) změn přidělování zdrojů. [2] 
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Tabulka 4. Porovnání EN 16001 a IS0 50001 [5] 

EN 16001 ISO 50001 
3.1 Všeobecné požadavky 4.1 Všeobecné požadavky 

3.2 Energetická politika 4.3 Energetická politika 

3.3 Plánování 4.4 Energetické plánování  

  4.4.1 Všeobecně 

3.3.1 Identifikace a přezkoumání 

energetických aspektů 

4.4.3 Přezkoumání spotřeby energie 

  4.4.4 Energetická referenční úroveň 

  4.4.5 Ukazatele energetické náročnosti 

3.3.2 Povinnosti vyplývající z legislativy a 

další povinnosti 

4.4.2 Právní a další požadavky 

3.3.3 Energetické cíle, cílové hodnoty a 

programy 

4.4.6 Energetické cíle, cílové hodnoty 

a akční plány EnMS 

3.4 Implementace a provoz 4.5 Zavádění a provoz 

  4.5.1 Obecně 

3.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnosti a 

pravomoci 

4.2 Odpovědnost managementu 

  4.2.1 Vrcholové vedení 

  4.2.2 Představitel vedení 

3.4.2 Vědomí závažnosti, výcvik a 

kompetence 

4.5.2 Kompetence, výcvik a vědomí 

závažnosti 

3.4.3 Komunikace 5.4.3 Komunikace 

3.4.4 Dokumentace systému managementu 

hospodaření s energií 

4.5.4 Dokumentace 

  4.5.4.1 Požadavky na dokumentaci 

3.4.5 Řízení dokumentů 4.5.4.2 Řízení dokumentů 

3.4.6 Řízení provozu 4.5.5 Řízení provozu 

  4.5.7 Nakupování energetických 

služeb, produktů, vybavení a 

energií 

 není aplikováno 4.5.6 Návrh 

3.5 Kontrola 4.6 Kontrola 

3.5.1 Monitorování a měření 4.6.1 Monitorování, měření a analýza 

3.5.2 Hodnocení souladu 4.6.2 Hodnocení shody s právními 

požadavky a dalšími požadavky 

3.5.3 Neshoda, nápravná a preventivní 

opatření 

4.6.4 Neshoda, nápravy, nápravné 

opatření a preventivní opatření 

3.5.4 Řízení záznamů 4.6.4 Řízení záznamů 

3.5.5 Interní audit systému managementu 

hospodaření s energií 

4.6.3 Interní audit EnMS 

3.6 Přezkoumání EnMS vrcholovým 

vedením 

4.7 Přezkoumání systému 

managementu  

3.6.1 Všeobecně 4.7.1 Všeobecně 

3.6.2 Vstupy pro přezkoumání systému 

managementu 

4.7.2 Vstupy pro přezkoumání 

systému managementu 

3.6.3 Výstupy z přezkoumání systému 

managementu 

4.7.3 Výstupy z přezkoumání systému 

managementu 
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7 ZÁVĚR 
 

     Cílem práce byla implementace ČSN EN ISO 16001:2010 v provozu Benzol  

ve společnosti DEZA, a. s. Ve spolupráci s technology, energetiky a představitelem vedení 

byly implementovány veškeré požadavky normy. Byla vytvořena Příručka energetického 

managementu, energetická politika, identifikovány a vyhodnoceny energetické aspekty, 

navrženy cíle (včetně jejich programů) a zpracovány veškeré normou vyžadované 

dokumentované postupy.  

      Vedení společnosti se rozhodlo, že nebude systém managementu hospodaření s energií 

prozatím certifikovat. V průběhu zavádění byla zveřejněna informace, že v únoru roku 2012 

vyjde nová mezinárodní norma ČSN EN ISO 50001:2012, která bude plně nahrazovat  

EN 16001. Systém managementu hospodaření s energií byl tedy zaveden pouze v provozech 

Energetika a Benzol.        

     Následně byly v rámci této diplomové práce identifikovány rozdíly mezi standardy, které 

budou při přechodu na ISO 50001 zapracovány do již zavedeného systému. Na další provozy 

DEZA, a. s. bude již zaváděna ISO 50001. Provozy Benzol a Energetika přizpůsobí svůj 

systém managementu hospodaření s energií požadavkům nové normě. 

     V rámci přechodu bude nutné provést přezkoumání dokumentace a její doplnění  

o požadavky ISO 50001, které nejsou shodné s EN 160001.  

     Vzhledem k tomu, že systém managementu hospodaření s energií byl zaveden nedávno, 

není možné nyní přesně vyhodnotit úspory energií. První výsledky funkčnosti EnMS by měly 

být zřejmé koncem roku 2012. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

AC Autocisterny 

DEA Diethanolamine 

DEZA DEZA, a.s. Valašské Meziříčí 

EA Energetický aspekt 

EN 16001 ČSN EN 16001:2010 

EnMS Systém managementu hospodaření s energií 

EnPI Ukazatel energetické náročnosti 

hod. Hodina 

ISO 50001 ČSN EN ISO 50001:2012 

např. Například 

ŘS  Řídící systém 

SB Surový benzol 

ŽC Železniční cisterny 
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10 SEZNAM PŘÍLOH 
 

Příloha č. 1 – Příklad energetické charakteristiky výrobních činností [9] 

Příloha č. 2 – Registr energetických aspektů 

Příloha č. 3 – Návrh tabulky bilančních měřidel [9] 



 

PŘÍLOHA Č. 1  

Clausova jednotka 

Teplo:  

 ohřev vzduchu a sirovodíkových plynů parou 3,5 MPa; 

 parní doprovody - pára 0,4 MPa ;  

 výroba páry 0,4 MPa. 

 

Elektrická energie: 

 dmychadla spalovacího vzduchu; 

 elektrické ohřívače; 

 čerpadla. 

 

Množství elektrické energie 

 venkovní osvětlení; množství: zahrnuto 

 

Chladící voda: 

 chladiče a kondenzátor; množství: zahrnuto v celkové spotřebě CHV na jednotkách 

odsíření 

 

Upravená voda: 

 dopouštění vody do aminového okruhu; množství: 4 m
3
/ měsíc 

 

Inertní plyn: 

 profuk flérového potrubí; množství: cca 5 Nm3/h 

 

Tlakový vzduch: 

 pohon regulačních ventilů; množství: neměřené 

 

 



 

PŘÍLOHA Č. 2 

Číslo 

aspektu 

Název a popis aspektu Hodnocení Požadavek Cíl Cílová 

hodnota 

Program Termín Souhrn 

nákladů 

Odpovědnost 

4120.1.1.1 vytápění odpařováku 

Ev-101F 
B modernizace rafinace 

benzolu 

snížení měrné 

spotřeby tepla 

10% modernizace rafinace 

benzolu 

   

  spotřeba tepla v páře 

3,5 MPa 
 instalace měření  efektivnější 

řízení měrné 

spotřeby tepla 

      

4120.1.1.2 vytápění kolony D-101 C            

  spotřeba tepla v páře 

3,5 MPa 
            

4120.1.1.3 ohřev hydrogenačního 

plynu v E-111 
C modernizace rafinace 

benzolu 

snížení měrné 

spotřeby tepla 

viz. 

4120.1.1.1 

modernizace rafinace 

benzolu 

   

  spotřeba tepla v páře 

3,5 MPa  
            

4120.1.1.4 vytápění kolony D-602  B modernizace rafinace 

benzolu 

snížení měrné 

spotřeby tepla 

viz. 

4120.1.1.1 

modernizace rafinace 

benzolu 

   

  spotřeba tepla v páře 

0,4 MPa  
            

4120.1.1.5 vytápění 

kompresorovny - 

kalorifery 

C           

  spotřeba tepla v páře 

0,4 MPa a tepla z topné 

vody 

           

4120.1.1.6 parní doprovody 

potrubních tras v 

rafinaci 

B realizace sběru a vracení 

kondezátu 

úspora tepla v 

kondenzátu 

100 

GJ/měs. 

úprava 

kondenz.hospodářství v 

destilaci 

   

  spotřeba tepla v páře 

0,4 MPa  
 z parních doprovodů na 

teplárnu 

zvýšení 

návratnosti 

kondenzátu 

350 

m3/měs. 

sběr beztlakého 

kondenzátu 

   

4120.1.1.7 tepelné ztráty ze 

zařízení přes izolaci 
B termovizní měření - odhad 

ztrát 

prověření 

kvality izolací 

zatím 

neznámá 

měření a odhad ztrát tepla 

ze zařízení  

   

     případná obnova izolace úspora tepla v 

případě výměny 

izolací 

 přes izolaci    

 

 

 



 

4120.1.2.1 kompresor Gk-101 A náhrada kompresorů snížení měrné 

spotřeby el. 

energie  

34% náhrada kompresorů v 

rafinaci 

   

  spotřeba el. energie             

4120.1.2.2 kompresor Gk-102 A náhrada kompresorů snížení měrné 

spotřeby el. 

energie 

34% náhrada kompresorů v 

rafinaci 

   

  spotřeba el. energie             

4120.1.2.3 čerpadlo Sundstrand G-

102 
C           

  spotřeba el. energie            

4120.1.2.4 čerpadlo upravené 

vody G-103 
C            

  spotřeba el. energie            

4120.1.2.5 ostatních čerpadla a 

točivé stroje v rafinaci 
C            

  spotřeba el. energie             

4120.1.3.1 ohřev směsi 

cirkulačního plynu a 

benzolu v peci C-601 

B modernizace rafinace 

benzolu 

snížení měrné 

spotřeby 

zemního plynu 

14% modernizace rafinace 

benzolu 

   

  spotřeba ZP 0,1 MPa              

4120.1.4.1 chlazení meziproduktů 

a produktů 
C           

  spotřeba chladící vody             

4120.1.4.2 vypírání NH3 z 

rafinátu, potlačení 

metanizace 

C            

  spotřeba upravené 

vody 
            

4120.2 štěpící stanice  B modernizace rafinace 

benzolu 

snížení měrných 

spotřeb energií  

viz. 

4120.1.1.1 

modernizace rafinace 

benzolu 

   

  výroba hydrogenačního 

plynu 
 nový parní reformer snížení spotřeby 

topné/štěpné 

směsi 

18%      

4120.2.1.1 pára 0,2 Mpa  pro parní 

reformování 

předkapu/benzinu 

C viz. 4120.2         

 

 

 



 

  spotřeba tepla v páře 

0,4 MPa  
            

4120.2.1.2 pára pro konverzi C viz. 4120.2         

  spotřeba tepla v páře 

0,4 MPpa  
            

4120.2.1.3 chlazení reakční směsi 

a spalin 
C viz. 4120.2         

  výroba páry 1,5 Mpa              

4120.2.1.4 chlazení reakční směsi C viz. 4120.2         

  výroba páry 0,2 MPa              

4120.2.1.5 parní doprovody, 

otápění plynojemu a 

budovy 

C viz. 4120.2         

  spotřeba tepla v páře 

0,4 MPpa  
            

4120.2.1.6 ztráty tepla ze zařízení C viz. 4120.2         

                

4120.2.2.1 vzduchové dmychadlo 

B-575.2/3 
C viz. 4120.2         

  spotřeba el. energie             

4120.2.2.2 napájecí čerpadlo P-

575.6/7 
C viz. 4120.2         

  spotřeba el. energie             

4120.2.2.3 vzduchový chladič W-

575.1 
C viz. 4120.2         

  spotřeba el. energie             

4120.2.2.4 hydraulika C viz. 4120.2         

  spotřeba el. energie             

4120.2.2.5 řídící systémy štěpící 

stanice 
C viz. 4120.2         

  spotřeba el. energie             

4120.2.2.6 ostatní čerpadla a 

točivé stroje štěpící 

stanice 

C viz. 4120.2         

  spotřeba el. energie             

4120.2.2.7 klimatizační jednotka 

velína štěpící stanice 
C viz. 4120.2         

  spotřeba el. energie            



 

4120.2.3.1 stabilizační hořáky 

topných komor 
C viz. 4120.2          

  spotřeba zemního 

plynu 0,1 MPa  
            

4120.2.4.1 chlazení procesního 

plynu 
C viz. 4120.2         

  spotřeba užitkové vody              

4120.2.4.2 chlazení procesního 

plynu, výroba páry  
C viz. 4120.2          

  spotřeba upravené 

vody 
            

4120.3 výroba kapalného CO2 B nový kryogenní zásobník 

CO2, studie 

navýšení 

kapacity pro 

skladování CO2 

- modernizace výrobny 

kapalného CO2  

   

  skladování CO2  fin. analýza snížení ztrát 

kapalného CO2 

odpařováním 

80%      

4120.3.1.1 odparka CO2 C           

  spotřeba tepla v páře 

0,5 MPa  
            

4120.3.1.2 vytápění strojovny a 

plnírny CO2 - 

kalorifery 

C           

  spotřeba tepla v páře 

0,5 MPa  
            

4120.3.2.1 kompresor MAFA - 

výroba kaplného CO2 
B náhrada kompresoru, studie snížení spotřeby 

elektrické 

energie na 

výrobně  

40% modernizace výrobny 

kapalného CO2  

   

  spotřeba el. energie  fin. analýza kapalného CO2        

4120.3.2.2 kompresor NEA - 

transport plynného 

CO2 

C           

  spotřeba el. energie             

4120.3.2.3 regenerace 

silikagelových sušičů 
C           

  spotřeba el. energie             

 



 

4120.3.2.4 řídící systém výrobny 

kapalného CO2 
C           

  spotřeba el. energie             

4120.3.4.1 chlazení kompresorů 

MAFA a NEA 
C           

  spotřeba užitkové vody              

4120.4.1.1 vytápění kolony D-201 B instalace deskového vařáku výpočet 

výměníku, 

projekt, úspora 

tepla v páře 

zatím 

neznámá 

instalace vestavěného 

deskového 

   

  spotřeba tepla v páře 

1,5 MPa  
       vařáku do kolony D-201    

4120.4.1.2 vytápění 

azeotropických kolon 

D-202/D-203A 

C           

  spotřeba tepla v páře 

0,5 MPa , 1,5 MPa  
            

4120.4.1.3 vytápění kolony D-

203B 
C           

                

4120.4.1.4 vytápění kolony D-301 C           

  spotřeba tepla v páře 

1,5 MPa 
            

4120.4.1.5 vytápění kolony D-302 C           

  spotřeba tepla v páře 

1,5 M/Pa  
            

4120.4.1.6 vytápění kolony D-401 C           

  spotřeba tepla v páře 

3,5 MPa 
            

4120.4.1.7 vytápění kolony D-402 C           

  spotřeba tepla v páře 

3,5 MPa 
            

4120.4.1.8 vytápění kolony D-501 C           

  spotřeba tepla v páře 

3,5 MPa  
            

4120.4.1.9 vytápění kolony D-502 C           

  spotřeba tepla v páře 

3,5 MPa  
            



 

4120.4.1.10 vytápění kolony D-102 C           

  spotřeba tepla v páře 

3,5 MPa  
            

4120.4.1.11 ztráty tepla ze zařízení 

destilace přes izolaci 
B termovizní měření - odhad 

ztrát 

prověření 

kvality izolací, 

odhad ztrát 

zatím 

neznámá 

měření a odhad ztrát tepla  

ze zařízení  

   

     případná obnova izolace úspora tepla v 

případě výměny 

izolací 

  přes izolaci    

4120.4.1.12 vytápění čerpací 

stanice destilace 
C           

  spotřeba tepla v topné 

vodě 
            

4120.4.1.13 parní doprovody 

potrubních tras v 

destilaci 

B realizace sběru a vracení 

kondezátu 

zvýšení 

návratnosti 

kondenzátu v 

destilaci 

110 

GJ/měs 

úprava 

kondenz.hospodářství v 

destilaci 

   

  spotřeba tepla v páře 

0,4 MPa  
 z parních doprovodů na 

teplárnu 

  450 

m3/měs. 

sběr beztlakého 

kondenzátu 

   

4120.4.1.14 výroba páry ve vyvíječi 

E-403 N 
C           

  výroba páry 0,06 MPa              

4120.4.2.1 čerpadla destilace C           

  spotřeba el. energie             

4120.4.2.2 ventilátory kaloriferů C           

  spotřeba el. energie             

4120.4.2.3 odtahové ventilátory 

vzdušiny z čerp. 

stanice 

C           

  spotřeba el. energie             

4120.4.4.1 chlazení meziproduktů 

a produktů 
C           

  spotřeba chladící  vody              

4120.4.4.2 doplňování vody do 

okruhu azeotropické 

destilace 

C           

  spotřeba upravené 

vody  
            



 

4120.5.1.1 ohřev vzduchu a 

sirovodíkových plynů 
C            

  spotřeba tepla v páře 

3,5 MPa 
            

4120.5.1.2 parní ejektory J-

585.101 
C           

  spotřeba tepla v páře 

0,4 MPa 
            

4120.5.1.3 kondenzátory síry Ek-

585.101-103 
C           

  výroba páry 0,4 MPa             

4120.5.1.4 vytápění desorpční 

kolony C-565.2 
C           

  spotřeba tepla v páře 

0,4 MPa 
            

4120.5.1.5 vytápění budovy 

čistícíc stanice (obj. 

565) topnou vodou  

C           

  spotřeba tepla v topné 

vodě 
            

4120.5.1.6 parní doprovody 

potrubních tras a 

zařízení jedn. odsíření 

C           

  spotřeba tepla v páře 

0,4 MPa 
            

4120.5.1.7 vytápění stripovací 

kolony C-587.301 
C           

  spotřeba tepla v páře 

0,4 MPa 
            

4120.5.1.8 vytápění desorpční 

kolony C-586.201 
C           

  spotřeba tepla v páře 

0,4 MPa 
            

4120.5.2.1 ohřev procesních plynů 

na Clausově jednotce 

el. ohřívači 

C           

  spotřeba el. energie             

 



 

4120.5.2.2 dmychadla vzduchu B-

585.101 
C           

  spotřeba el. energie             

4120.5.2.3 čerpadla jednotek 

odsíření 
C           

  spotřeba el. energie             

4120.5.2.4 vymražování konc. 

plynu - kompresor 

Frascold 

C           

  spotřeba el. energie             

4120.5.2.5 vzduchový chladič Ek-

587.301 
C           

  spotřeba el. energie             

4120.5.2.6 klimatizační jednotky 

rozvoden jednotek 

odsíření 

C           

  spotřeba el. energie             

4120.5.2.7 řídící systém jednotek 

odsíření 
C           

  spotřeba tepla v páře 

0,4 MPa 
            

4120.5.3.1 hořák Clausovy 

jednotky H-585.101 
C           

  spotřeba ZP 0,1 MPa             

4120.5.3.2 dopalování konc. plynu 

Clausovy jednotky v 

incinerátoru 

C           

  spotřeba ZP 0,1 MPa             

4120.5.3.3 fléra C           

  spotřeba ZP 0,1 MPa             

4120.4.4.1 chlazení meziproduktů 

a produktů 
C           

  spotřeba chladící  vody              

4120.4.4.2 doplňování vody do 

kondenzátorů síry, 

výroba páry 

C           

  spotřeba upravené 

vody  
            



 

4120.6.1.1 ohřev chladiva 

FRITERM v E-583.104 
C            

  spotřeba tepla v páře 

0,4 MPa 
            

4120.6.2.1 dmychadlo B-583.101 C           

  spotřeba el. energie             

4120.6.2.2 ventilátory termické 

spalovny 
C           

  spotřeba el. energie             

4120.6.2.3 čerpadla a chladící 

jednotky  
C           

  spotřeba el. energie             

4120.6.2.4 topné kabely - potrubí 

vzdušiny 
C           

  spotřeba el. energie             

4120.6.2.5 řídící systém jednotky 

EKO 
C           

  spotřeba el. energie             

4120.6.2.6 klimatizační jednotka 

rozvodny EKO 
C           

  spotřeba el. energie             

4120.6.3.1 spalování znečištěné 

vzdušiny - termická 

spalovna 

C           

  spotřeba ZP 0,1 MPa             

4120.7.1.1 otápění zásobníků a 

potrubních tras topnou 

vodou 

B regulace topení zásobníků snížení spotřeby 

tepla 

10% regulace topení zásobníků    

  spotřeba tepla v topné 

vodě 
            

4120.7.1.2 parní doprovody 

potrubních tras na 

skladech 

C           

  spotřeba tepla v páře 

0,4 MPa 
            

4120.7.2.1 čerpadla na skladech C           

  spotřeba el. energie             

 



 

4120.8.1.1 parní doprovody 

potrubních tras 
C            

  spotřeba tepla v páře 

0,5 MPa  
            

4120.8.1.2 vytápění denní 

místnosti a čerpací 

stanice  

C           

  spotřeba tepla v páře 

0,4 MPa 
            

4120.8.2.1 čerpadla - spouštěcí a 

plnící rampa, terminál 

BTX 

C           

  spotřeba el. energie             

4120.8.2.2 řídící systém - 

spouštěcí a plnící 

rampa, terminál BTX 

C           

  spotřeba el. energie             

4120.9.1.1 parní doprovody 

potrubních tras 
C            

  spotřeba tepla v páře 

0,4 MPa  
            

4120.9.2.1 čerpadla jímky C           

  spotřeba el. energie             

4120.10.1.1 vytápění velína topnou 

vodou 
C            

  spotřeba tepla v topné 

vodě 
            

4120.10.2.1 vzduchotechnika - 

velín 
C           

  spotřeba el. energie             

4120.10.2.2 klimatizační jednotky - 

velín 
C           

  spotřeba el. energie             

4120.10.2.3 řídící systém rafinace a 

destilace 
C           

  spotřeba el. energie             

 

 



 

4120.10.2.4 výpočetní technika a 

ostatní spotřebiče 
C           

  spotřeba el. energie            

4120.11.1.1 vytápění cechovny 

topnou vodou 
C            

  spotřeba tepla v topné 

vodě 
            

4120.11.2.1 vzduchotechnika - 

laboratoří 
B odborné posouzení 

stávajícího stavu 

snížení nákladů 

na vytápění 

laboratoří 

Benzol 

zatím 

neznámá 

nová vzduchotechnika 

laboratoří Benzol 

   

  spotřeba el. energie  studie, nová 

vzduchotechnika 

         

4120.11.2.2 ventilátory digestoří C           

  spotřeba el. energie             

4120.11.2.3 laboratorní přístroje C           

  spotřeba el. energie             

4120.11.2.4 výpočetní technika a 

ostatní spotřebiče 
C           

  spotřeba el. energie             

4120.12.2 osvětlení  C            

  spotřeba el. energie             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PŘÍLOHA Č. 3 

FI-288306 vírový průtokoměr Foxboro most C

TI-288306 odporový teploměr Pt-100 most C

PI-288307 manometr most C
není 

instalován

FI-288306 vírový průtokoměr Foxboro

TI-288306 odporový teploměr Pt-100

PI-288307 manometr

FI-288306 vírový průtokoměr Foxboro

TI-288306 odporový teploměr Pt-100

PI-288307 manometr

Množství páry 3,5 MPa(g) pro rafinaci FI-281318 vírový průtokoměr Foxboro

Množství páry 1,5 MPa(g) ze štěpící stanice FQ-5309 clona

Množství páry 0,4 MPa(g) pro rafinaci FC-281302 vírový průtokoměr Foxboro

Množství páry 3,5 MPa(g) pro destilaci FI-291312 vírový průtokoměr Foxboro

Množství páry 1,5 MPa(g) pro destilaci FI-292321 vírový průtokoměr Foxboro

Množství páry 0,5 MPa(g) do E-202A (dest.) FC-292357 vírový průtokoměr 84F-U04SFSTVNE-N Foxboro

Množství páry 0,4 MPa(g) pro čistící stanici KP FC-406002 vírový průtokoměr Foxboro

Množství páry 3,5 MPa(g) pro odsíření. FI-401013 vírový průtokoměr Foxboro

Množství páry 0,4 MPa(g) pro odsíření. FI-401011 vírový průtokoměr Foxboro

Množství páry 0,5MPa(g) pro výrobnu CO2 FI-288302 vírový průtokoměr Foxboro

Množství topné vody FI-288305 vírový průtokoměr Foxboro

DN umístění poznámkahustota tlak výrobce
bil. 

položka
médium teplota popis měření

číslo 

obvodu
druh model rozsah

61
Celkové množství páry 3,5 MPa(g) pro provoz 

Benzol - kompenzované

Celkové množství páry 1,5 MPa(g) pro provoz 

Benzol - kompenzované

Celkové množství páry 0,5 MPa(g) pro provoz 

Benzol - kompenzované

xx t/h
3,16626 

(kg/m3)
360 °C

pára 3,5 

MPa(g)

 



 

Množství ZP 0,1 MPa(g) pro štěpící stanici, 

rafinaci a odsíření
FI-288304 vírový průtokoměr  83F-T1HS8SSTNE-N Foxboro

Množství ZP 0,1 MPa(g) pro štěpící stanici - objemové měřidlo MKM

Množství ZP 0,1 MPa(g) pro pec C-601 FC-281319 vírový průtokoměr 83F-T1HS8SSTNE-N Foxboro

Množství ZP 0,1 MPa(g) do H-585.101 FC-401004 vírový průtokoměr
84U-U3OSFSSVNE-

MN
Foxboro

Množství ZP 0,1 MPa(g) do H-588.401 FC-404001 vírový průtokoměr
84U-U3OSFSSVNE-

MN

Množství ZP 0,4 MPa(g) pro spalovnu EKO FI-400001 vírový průtokoměr Foxboro

Celkové množství IP 0,4 MPa(g) FI-292356 vírový průtokoměr Foxboro

Celkové množství topné vody 0,4 MPa(g) FI-292360 vírový průtokoměr Foxboro

Množství chladící vody do rafinace FI-281314 clona

Množství chladící vody A do destilace FI-292309 clona

Množství chladící vody B do destilace FI-292347 clona

Množství chladící vody pro odsíření FI-406007 indukční průt. Krohne

Množství užitkové vody pro výrobnu kapalného 

CO2

FI-288306 indukční průt. Krohne

Množství užitkové vody pro štěpící stanici - lopatkový průt.

Množství upravené vody do rafinace FI-281321 vírový průtokoměr Foxboro

Množství upravené vody pro štěpící stanici - lopatkový průt.

Množství upravené vody do destilace FI-292348 vírový průtokoměr Foxboro

Množství upravené vody pro odsíření FI-401012 vírový průtokoměr Foxboro

umístěníDN poznámkapopis měření
číslo 

obvodu
druh model teplota tlak výrobce

bil. 

položka
médium rozsah hustota 

 
 
 

 

 


