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Informace k používání hnědouhelného generátorového dehtu při výrobě surového 

železa ve vysoké peci 

 

Podle ustanovení § 4 písm. d) zákona číslo 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 

rozpočtů, část čtyřicátá šestá, daň z pevných paliv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

,,ZDPP“), jsou předmětem daně z pevných paliv ostatní uhlovodíky uvedené pod kódy 

nomenklatury 2706, 2708, 2713 až 2715, pokud jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji 

nebo používány pro výrobu tepla. 

Pro posouzení, jestli hnědouhelný generátorový dehet (dále jen „HGD“) zařazený 

pod kód nomenklatury 2706 je předmětem daně z pevných paliv, je rozhodující jeho užití. 

HGD je vedlejší kapalný produkt vzniklý při tlakovém zplyňování hnědého uhlí. Je to 

směs organických sloučenin, především alifatických a aromatických uhlovodíků, fenolů, 

pyridinových zásad a sirných sloučenin. Jedná se o viskózní, tmavou až černou kapalinu 

používanou běžně jako kapalné palivo spalované v teplárnách pro výrobu tepla. 

Má průměrnou měrnou hmotnost 994 kg/m
3
 a výhřevnost min. 36 GJ/t. 

Pokud je HGD používán při výrobě surového železa v klasické vysoké (šachtové) peci, 

je injektován skrz výfučny do oxidační oblasti v dolní části vysoké pece, kde je spolu 

s koksem, příp. ještě s jinými přísadami, spalován v proudu větru (vzduchu, který může být 

obohacen kyslíkem nebo vodní párou). V oxidační oblasti před výfučnami dochází k hoření 

HGD (k jeho exotermické reakci s kyslíkem) a uvolňované teplo je částečně využíváno 

při endotermické reakci přítomných látek s oxidem uhličitým a vodou. Při těchto reakcích 

vzniká redukční plyn, který redukuje železo a jiné kovové prvky z jejich oxidů (obsažených 

v používané rudě). V oxidační oblasti vysoké pece dochází k dokonalému i nedokonalému 

hoření HGD a i při tomto nedokonalém hoření (nebo zplynění) se uvolňuje teplo v množství 

cca 1/3 tepla uvolněného při dokonalém hoření, což představuje při zplynění 1 tuny HGD 

cca 12 GJ tepla. V současné době se spaluje asi 35 kg HGD na tunu surového železa. 

Spalování uhlíkových a uhlovodíkových látek a předehřátý vítr dodávají vysokopecnímu 

procesu potřebné teplo. 

Lze tedy konstatovat, že HGD je při vysokopecním procesu jak výchozí látkou 

pro tvorbu redukčního plynu, tak současně významným zdrojem tepla. HGD můžeme proto 

považovat za pomocné palivo, které do jisté míry může nahradit základní vysokopecní palivo 

a redukovadlo, kterým je metalurgický koks. Použitím HGD, který má lepší energetické 

a redukční vlastnosti než koks, dochází také ke snížení spotřeby koksu při výrobě surového 

železa ve vysoké peci.  

Vzhledem k výše uvedenému je HGD používaný při výrobě železa ve vysokých pecích 

předmětem daně z pevných paliv (podle ustanovení § 4 písm. d) ZDPP), neboť při jeho 

spalování dochází mimo jiné i k produkci tepla využívaného při výrobě surového železa. 

Podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. d) ZDPP je předmětný HGD osvobozen od daně 

z pevných paliv pro jeho podíl na tvorbě redukčního plynu. Nabýt tento HGD osvobozený 

od daně z pevných paliv jinak než výrobou může podle ustanovení § 8 odst. 2 ZDPP pouze 

konečný spotřebitel, který je držitelem povolení k nabytí pevných paliv osvobozených 

od daně dle ustanovení § 9 a následujících ZDPP. 


