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PŘEDMLUVA 
 
 

Tento text je výtahem ze závěrečné zprávy projektu “Natural Resources and 
Environmental Accounting in the Czech Republic”, kterou sestavil vedoucí řešitelského týmu 
Jan Kolář na základě podkladů jednotlivých řešitelů. 
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uloženého u hlavního řešitele a také na Ministerstvu životního prostředí ČR. Pro snazší 
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Iva Ritschelová (Modul II – Účetnictví NAMEA pro Českou republiku) 
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Petr Raab (Modul IV.2 – Nákladové křivky snížení znečištění vody) 

Josef Seják (Modul V – Ekonomické ocenění přírodních zdrojů) 

Stanislava Mildeová (Modul VI – Dynamické modelování a tvorba scénářů).   

Důležitou osobou pro práci celého týmu byl poradce Evropské komise, kterým byl 
Martin O’Connor. Jeho přínos spočíval v  přenesení metodického konceptu a úrovně řešení 
celé oblasti z Evropské Unie do jednotlivých řešitelských skupin. Měl na starost propojení a 
udržení jednotné linii při práci na rozdílných datových souborech a podle různých metodik. 
Připravil úvodní a závěrečnou část finální zprávy a přímo se podílel na aplikaci 
makroekonomického modelování. 

Projekt připravili a jeho provedení sledovali a podporovali pracovníci DG XII Evropské 
komise jmenovitě Michael Cornaert a Jonathan Parker a pracovník EUROSTATu Anton 
Steurer. Od začátku byl projekt středem zájmu Ministerstva životního prostředí ČR a 
podporován jmenovitě ing. Miloslavem Hájkem, ředitelem odboru ekonomiky životního 
prostředí. Všem jmenovaným patří dík řešitelů. 
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J.Kolář - GISAT 

Úvod 
  

Tento výtah obsahuje hlavně popis prací na jednotlivých modulech, který je v plném znění 
uveden ve druhé části závěrečné zprávy. Závěrečná zpráva popisuje způsob řešení a 
výsledky dosažené při řešení projektu Phare “Natural Resources and Environmental 
Accounting in the Czech Republic” (NREACR)- PEC Project number 85.2200.10, termín 
1.9.1998-30.8.1999. 

K dnešnímu dni existuje řada různých návrhů, jak zahrnout poškozování životního prostředí 
do systému národních účtu v monetární podobě. Přes velkou snahu Spojených národů 
(reformy a zavedení konvencí SEEA) a Evropské Unie (viz dále) se však ještě nedosáhlo 
úplné shody o rozsahu a metodách monetárního hodnocení změn životního prostředí, tak 
aby se daly srovnat s monetárními údaji zapsanými v národních účtech. Přes tento rozpor, 
který stále v této záležitosti panuje, roste počet pragmatických pokusů na národní i 
mezinárodní úrovni snažících se o vytvoření upravených národních účtů, v nichž je počítáno i 
se životním prostředím. 

V rámci 4. Rámcového programu,  hlavně programu Klima a životní prostředí Evropská 
unie hodně investovala do posouzení metodických možností modelování a účetnictví 
přírodních zdrojů a prostředí, včetně scénářů národních příjmů upravených na životní 
prostředí. V řadě zemí EU práce v tomto směru práce již dost pokročily. 

Pro země Phare je důležitou a aktuální otázkou podporovat podobné aktivity, zvláště 
pro přidružené země, které se musejí přizpůsobit environmentální legislativě a politice 
“acquis communautaire” Evropské unie. Tyto země prodělaly a ještě prodělají 
v nadcházejících letech velké sociálně-ekonomické i environmentální změny. Z tohoto 
hlediska je pro ně dost podstatné užívat takové nástroje, které na jedné straně dovolí 
porovnat ekologické, sociální a ekonomické důsledky různých politických variant a na straně 
druhé umožní sestavení spolehlivých analýz scénářů vývoje každé země ve střednědobém i 
dlouhodobém výhledu. 

Cílem projektu NREACR bylo zjistit jak dalece lze v České republice použít metodické 
postupy integrovaného modelování a účetnictví přírodních zdrojů a prostředí, které byly 
v poslední době vyvinuty v EU a na základě získaných poznatků posoudit jejich použití 
v ostatních přidružených zemích. Projekt tak napomohl zformovat v České republice vlastní 
kapacity pro sledování situace v životním prostředí a posuzování politiky. Současně také 
přispěl k vývoji a ověření vybraných metodických přístupů v širším evropském kontextu. 

Závěrečná zpráva poskytuje kompletní a detailní přehled použité metodiky a zařazuje 
projekt mezi hlavní práce vykonané v této oblasti v poslední době v Evropské unii. Předkládá 
také hlavní návrhy na další vylepšení a použití metodiky, vycházející ze zkušeností 
získaných řešitelským týmem. 

V její první části jsou popsány zásady použitého metodického přístupu. Ty vycházely 
nejvíce z výsledků výzkumného projektu " Methodological Problems In The Calculation Of 
Environmentally Adjusted National Income Figures" financovaného DG XII Evropské komise 
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v letech 1994–96 a známého pod označením GREENSTAMP (GREEned National 
STAtistical and Modelling Procedures). 

Projekt GREENSTAM byl zaměřen na vytvoření empiricky i teoreticky stabilních metod na 
kvantifikaci ekonomických nákladů spojených s dosažením určitého stavu životního prostředí 
nebo udržitelných standardů. V podstatě to znamená, že pro analýzu politiky udržitelnosti je 
použit koncept Zátěž-Stav-Reakce (Pressure-State-Response): 

• Zátěž životního prostředí je dána lidskou činností (produkcí a spotřebou), která 
působí na prostředí (např. emise oxidů uhlíku, jaderný odpad, hnojiva); 

• Stav je dán pozorovatelnými změnami prostředí (např. nárůst průměrné teploty, 
radioaktivita pozadí, množení řas v jezerech); 

• Reakce je opatření navržené nebo uskutečněné společností na řešení problému. 

Projekt GREENSTAMP nedoporučil žádnou proceduru na jednoduchý výpočet „zeleného 
GDP“ namísto konvenčního vyjádření GDP. Místo toho se zaměřil na postupy založené na 
nákladové efektivitě naplnění „uspokojivých“ kriterií (analýza nákladové efektivity se snaží 
stanovit nejlevnější způsob dosažení specifických environmentálních cílů). Projekt zvláště 
vyvinul a prozkoumal použití pojmu „nazelenalý národní produkt“ jako odhad národního 
příjmu, kterého lze dosáhnout během stanoveného období nebo několika následných 
období. Tato veličina může představovat omezující faktor dlouhodobého udržování klíčových 
forem péče o životní prostředí (environmentální služby).  

Podle tohoto přístupu se hodnota environmentálního majetku a služeb nevyjadřuje přímo 
monetárním způsobem. Pozornost je spíše upřena na ekonomické náklady a opravné 
položky, vzhledem k výchozí situaci nebo základnímu scénáři, které jsou spojeny s 
dosažením nebo udržováním určité úrovně environmentálních služeb a požitků. V tomto 
přístupu je 

1. informace uspořádána v tak zvaných satelitních environmentálních účtech. Ty 
popisují stav životního prostředí podle vybraných kategorií a měřítek (zpravidla 
nemonetárních) a tvoří vazbu mezi ekonomickými odvětvími a vynucenou změnou 
prostředí v důsledku vzniklé zátěže. 

2. velikost nákladů získána z analýz nároků na ekonomické zdroje (investice nebo 
spotřeba) na různých úrovních (podniky a obytné jednotky, odvětví a makroekonomické 
agregáty), které by byly nutné, aby se zátěž prostředí snížila o určitou velikost. 

Odhady nákladů na určitá zlepšení životního prostředí lze tak posuzovat s využitím 
vědeckých, politických a ekonomických znalostí a názorů na důležitost diskutovaných 
environmentálních funkcí, služeb a hodnot. 

Ve druhé části závěrečné zprávy jsou podrobně popsány rozdílné pracovní moduly 
projektu, z nichž každý svým způsobem zapadá do celkové účetní metodiky. Úkoly, které 
byly během projektu řešeny jsou následující: 

1. Výběr politický aktuálních témat se silnou ekonomicko-environmentální vazbou; 
2. Určení datových zdrojů a modelů; 
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3. Konfrontace vybraných témat s dostupností dat a modelů; 
4. Práce na jednotlivých modulech; 
5. Odborné diskuse o výsledcích se zainteresovanými stranami; 
6. Zpráva o proveditelnosti použití téže metodiky v ostatních přidružených zemích.  

Členové řešitelského týmu určili na poradách v roce 1998 sestavu témat, která by měl 
projekt řešit. Těmi byly: doprava a změny v užívání energie; změny v užívání půdy a 
krajinném krytu včetně zátěže biodiversity; požadavky a zátěže na vodní zdroje způsobené 
zemědělstvím, průmyslem a sídly. Úkolem projektu proto bylo popsat každé z určených 
témat odpovídajícími statistickými a analytickými postupy. Výsledné zkušenosti jsou tak 
získané rozdílnými přístupy i účetními koncepty. Každý způsob analýzy představuje vstupní 
údaje pro hodnocení makroekonomické produkce a environmentální politiky ( včetně cílů 
týkající se ecologiko-ekonomické udržitelnosti).  

V rámci projektu bylo stanoveno pět hlavních metodických oblastí: 

1. Účetnictví NAMEA; 
2. Účetnictví užití půdy; 
3. Konstrukce nákladových křivek (ovzduší vs. energie, doprava a průmysl; voda – 

zemědělství, průmysl, sídla);  
4. Monetární vyjádření přírodních hodnot;  
5. Dynamické modelování a vývoj scénáře.  

Během krátké doby trvání projektu nebylo možné naplánovat vyřešení všech důležitých 
částí uvedených metodických postupů, ani dosáhnout plného vzájemného propojení mezi 
nimi. Podařilo se však jasně ukázat, že se v zásadě výsledky prvních čtyř modulů dají brát 
jako části databanky pro podporu rozhodování. Navíc, tyto čtyři moduly jsou příkladem 
informačního vstupu potřebného pro tvorbu národoekonomických scénářů, které jsou 
výsledkem zkoumání potenciálů, limitů a kompromisů při sestavování a hodnocení národní 
ekonomické a environmentální politiky (viz organizační diagram).  

Závěrečná kapitola zprávy popisuje zkušenosti získané v projektu týkající se dat a 
požadavků na rutinní používání definovaných přístupů k zelenému národnímu účetnictví. 
Řešení v jednotlivých pracovních modulech bylo v maximální míře postaveno na datech a 
metodických a technických prvcích, které již byly v České republice dříve vyvinuty a 
připraveny. To dovoluje i realistické hodnocení proveditelnosti nasazení těchto metod 
v podmínkách České republiky. Dosažené závěry jsou přímo srovnatelné se zkušenostmi 
získanými dosud v zemích EU. Doporučení týkající se uplatnění a užitečnosti modelování a 
účetnictví přírodních zdrojů a prostředí v ostatních přidružených zemích je však třeba dělat 
opatrně. Jak ekonomické systémy tak způsoby ochrany životního prostředí se v jednotlivých 
zemích liší. Proto se doporučení ověřovaných metodických přístupů a proveditelnosti 
omezují na oblast dat a požadavků podle zadaných politických a hodnotových kriterií.  
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Diagram postupu prací na projektu.  

 
 
 
 

Hlavní kroky projektu  

Krok 1:  Výběr témat s ekonomicko-
environmentální vazbou 

Krok 2:  Výběr/definice operačních vlastností  

Krok 3: Práce na jednotlivých modulech 
⇒ Určení datových zdrojů 
⇒ Vývoj metodických postupů 
⇒ Posouzení dostupnosti dat a modelů pro vybraná témata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  

Modul 1 
Koordinace a zprávy 

Modul 2 
Účetnictví 
NAMEA  

Modul 3 
Účetnictví 
užití půdy 

Modul 4 
Nákladové 
křivky pro 
vzduch a 
vodu

Modul 5 
Ekonomické 
ocenění 
přírodních 
zdrojů

Modul 6 
Modelování a scénáře 

Krok 4: Diskuze o výsledcích s odborníky, 
workshop 

Krok 5: Sepsání závěrečné zprávy o výsledcích a 
použitelnosti v ostatních přidružených zemích 



Natural Resources and Environmental Accounting in the CR                                                                                              
Výtah závěrečné zprávy v češtině,duben 2000 

9

I. Ritschelová - ČSÚ Praha 
P. Machálek, R. Koroluk - ČHMÚ Praha 

Společná prezentace ekonomických a  
environmentálních informací – 

 závěry a  doporučení pro další rozvoj NAMEA v ČR 
  
ÚÚvvoodd  

Matice, charakterizující integrovaný systém SNA a účtů životního prostředí, byla poprvé 
prezentována v roce 1991 a je známa jako  tzv. "Matice národního účetnictví, zahrnující účty 
životního prostředí" (A National Accounting Matrix Including Environmental Accounts -
NAMEA). 

Obecná definice NAMEA by mohla znít následovně: 
„NNAAMMEEAA představuje integrovanou prezentaci ekonomických informací o společenských 

aktivitách jednotlivých odvětví (sektorů) společně s jejich informacemi o jejich vlivu na životní 
prostředí, vyjádřenými v prvním kroku ve fyzických jednotkách a ve druhém kroku pomocí 
tzv. ukazatelů vlivu.“ 

V návaznosti na rozvoj a další zpracování problematiky oceňování přírodních zdrojů, 
jednotlivých složek životního prostředí a škod na životním prostředí by bylo možné 
v budoucnosti hovořit  o třetím kroku – vyjádření těchto vlivů v monetárních jednotkách. 

Tvorba a rozvoj integrované prezentace ekonomických a environmentálních veličin ve 
formě matice národních účtů, zahrnující účty životního prostředí (NAMEA) je spojena se 
zájmem řídících subjektů o vzájemné provázání jednotlivých informačních toků o 
ekonomických aktivitách jednotlivých odvětví, příp. informací o jednotlivých produktech spolu 
s informacemi o jejich negativním, ale i pozitivním vlivu na životní prostředí.  

Je samozřejmé, že tímto krokem neztrácí aktivity spojené s tvorbou individuálních 
informačních toků nic ze své důležitosti. Vedle nich jsou však souběžně rozvíjeny i aktivity, 
zabývající se tvorbou a monitorováním ucelených toků, tvorbou matic apod.1 Jejich cílem je 
poskytnout ucelenější a komplexnější pohled na jednotlivé společenské aktivity, jednotlivé 
problémové okruhy jak z hlediska jejich dlouhodobého vývoje v rámci dané ekonomiky, tak 
z hlediska jejich vlivu na životní prostředí. V návaznosti pak jsou rozvíjeny aktivity spojené s 
modelováním vlivu jednotlivých ekonomických aktivit příp. jednotlivých produktů na stav 
jednotlivých složek životního prostředí. 

K přednostem integrované prezentace environmentálních a ekonomických ukazatelů patří: 

• možnost sekundární kontroly informací získávaných z rozdílných informačních 
zdrojů, 

• tvorba prostoru pro definování a specifikaci informačně doposud nepokrytých míst, 
tvorba prostoru pro rozvoj kvalitativně i kvantitativně nových podílových indikátorů,2  

• vytváření prostoru pro hledání nových souvislostí a vazeb. 
                                                           
1  Tyto aktivity nejsou rozvíjeny pouze v oblasti životního prostředí, ale i v oblasti zemědělství, lesnictví, sociální 

sféře apod. 
2  V návaznosti na transformaci statistických informací do integrované podoby NAMEA se otvírají široké 

možnosti pro propočty řady měrných ukazatelů a indexových veličin. 
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Nejdůležitější etapy ve vývoji NAMEA – na mezinárodní úrovni: 

1994 - přijetí zprávy Evropským parlamentem o směrech dalšího rozvoje 
environmentálních indikátorů a zeleného národního účetnictví3. V tomto komuniké 
se hovoří o tvorbě Integrovaného environmentálního a ekonomického informačního 
systému, který by se měl  podobat nizozemské NAMEA. 

1995 - organizace společného pracovního jednání Eurostatu a Nizozemského 
statistického úřadu, týkající se koncepce NAMEA se akcentem na emise 
znečišťujících látek  a odpadů v oblasti průmyslu a domácností. Pracovního jednání 
se zúčastnily všechny členské země EU. 

1996 - formulace záměru Eurostatu publikovat informační systém typu NAMEA pro 
všechny členské země. Pro tento účel byl předložen návrh standardních klasifikací 
průmyslu, spotřeby domácností a  polutantů, stejně jako stanoven referenční rok. 

1997 - organizace pracovního zasedání (NAMEA Workshop, 17-19 March, 
Luxembourg) na kterém byly prezentovány výsledky svých prací – Nizozemí, Velká 
Británie, Německo, Švédsko, Dánsko. Eurostat prezentoval návrh klasifikací pro 
vytvoření srovnatelné NAMEA pro země EU. 

 
Na národní úrovni se pokusily o tvorbu a naplnění NAMEA (v rozdílném rozsahu a 

s implementací národních specifik a postupů) následující země: 

• Nizozemí (NAMEA for Netherlands) 

• Velká Británie (UKENA) 

• Dánsko (Danish NAMEA) 

• Švédsko (Swedish NAMEA) 

• Norsko (NOREEA) 

• Rakousko (NAMEA for Austria) 

• Germany (NAMEA for Germany). 
 
Základní rozdíly v národních přístupech k tvorbě NAMEA lze charakterizovat následovně:  

• užití k propojení ekonomických a environmentálních informací buď I/O tabulek nebo 
tabulek produkce a užití, 

• rozdílný stupeň agregace ekonomických informací i informací o životním prostředí, 

• rozsah zahrnutých environmentálních problémů. 
  
CCííll  mmoodduulluu    

Cílem modulu „NAMEA pro ČR 1992-1996“ bylo, v návaznosti na výstupy projektu PPŽP 
320/4/98 „Možnosti zavedení environmentálního účetnictví v ČR“, prohloubení analýzy, 
dopracování a kompletace časové řady společné prezentace ekonomických a 
environmentálních ukazatelů pro ČR pro období let 1992-19964. Soubor environmentálních 
                                                           
3  Directions for the EU on Environmental Indicators and Green National Accounting, Bruxels, Commission des 

Communautés Européennes, 1994. 
4 Oproti původnímu zadání se autoři pokusili o prodloužení a kompletaci časové řady o rok 1997 s cílem 
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ukazatelů byl stejně jako v případě projektu PPŽP 320/4/98 reprezentován  údaji o emisích 
znečišťujících látek do ovzduší a produkci zvláštních a nebezpečných odpadů5.   

V rámci modulu byly analyzovány další možnosti rozvoje integrované prezentace 
ekonomických a environmentálních ukazatelů v rámci NAMEA v České republice. Důraz byl 
kladen na inventuru dostupnosti jednotlivých informačních zdrojů, na jejímž základě by bylo 
možné identifikovat slabá místa informačních toků a formulovat návrhy a doporučení pro 
další  rozvoj NAMEA v ČR. 

 
OObbssaahh  zzáávvěěrreeččnnéé  zzpprráávvyy  mmoodduulluu  

Závěrečná zpráva modulu „Integrovaná prezentace ekonomických a environmentálních 
informací, NAMEA pro ČR 1992-1996“, řešeného v rámci projektu „GREENSTAMP 
Implementation Project for the Czech Republic“ je rozdělená do čtyř základních částí. 

V první teoreticko metodologické části studie je analyzována a metodicky popsána národní 
informační základna z hlediska její použitelnosti pro praktickou aplikaci NAMEA v České 
republice. V návaznosti na analýzu a zhodnocení využitelnosti informačních zdrojů pak bylo 
možné identifikovat slabá místa informačních toků a formulovat návrhy a doporučení pro 
další rozvoj NAMEA v ČR.  

Disponibilní informační zdroje jsou popsány v základním členění na informace 
ekonomického charakteru a informace o životním prostředí: 

• Ekonomické informace jsou zahrnuty v  rozsahu: 
produkce, přidaná hodnota, počet zaměstnanců, počet ekonomických 
subjektů, investice, investice na ochranu životního prostředí, spotřeba 
elektrické energie. 

• Environmentální informace jsou zahrnuty v rozsahu: 
emise základních znečišťujících látek do ovzduší - SO2, NOx, NH3, CO, CO2, 

tuhé látky a produkce odpadů. 
 
Ve druhé části zprávy byly popsány obecné vývojové trendy jednotlivých ekonomických a 

environmentálních ukazatelů pro období let 1992-1997. 
Po analýze a zhodnocení využitelnosti dostupných informačních zdrojů a zachycení 

vývojových trendů byla sestavena časová řada základních ekonomických a 
environmentálních ukazatelů pro období let 1992–1996 (1997). V návaznosti  pak byl 
proveden propočet měrných ukazatelů, charakterizujících jednotlivá odvětví z rozdílných 
hledisek. Rok 1997 zůstal z již uvedených důvodů nedokončen. V návaznosti je komentován 
vývoj prezentovaných ukazatelů a hodnocen vývoj jednotlivých ekonomických aktivit 
z hlediska jejich vztahu k životnímu prostředí. 

V poslední části závěrečné zprávy je v tabelární podobě prezentována komparace 
vybraných národních ekonomických a environmentálních ukazatelů se zeměmi EU a 
                                                                                                                                                                                     

dosáhnout maximální možné vypovídací schopnosti a aktuálnosti studie. Do konce zpracování  (červen 1999) 
však nebyly k dispozici údaje z národních účtů o produkci a přidané hodnotě v odvětvovém členění, proto 
nebylo možné daný rok dopracovat ve stejném rozsahu jako roky předchozí.  

5 Oproti původnímu zadání modulu byla část environmentálních ukazatelů rozšířena řešiteli o produkci 
zvláštních a nebezpečných odpadů. Důvodem je skutečnost, že daný ukazatel byl již prezentován v projektu 
PPŽP 320/4/98 a autoři pokládali za účelné rozpracovanou časovou řadu dokončit.    
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PHARE. 
V přílohové části jsou prezentovány podrobnější informace, národní klasifikace, grafická 

prezentace dosažených výsledků.  
  
ZZvvoolleennýý  ppoossttuupp  pprroo  ssppoolleeččnnoouu  pprreezzeennttaaccii  eekkoonnoommiicckkýýcchh  aa  eennvviirroonnmmeennttáállnníícchh  uukkaazzaatteellůů    

Obdobně jako u projektu PPŽP 320/4/98 integrovaná prezentace ekonomických údajů 
společně s údaji o životním prostředí sice vyžadovala velmi detailní analýzy, zpracování 
rozsáhlých datových souborů, provedení odborných odhadů, ale zvolený rozsah vycházel 
striktně z disponibilních informačních zdrojů, tzn. nebyla předpokládána realizace jakýchkoliv 
dodatečných šetření a zjišťování.  

NAMEA sestavovaná a prezentovaná v rámci daného projektu je založena na odvětvových 
tabulkách nabídky a užití. Jako jeden z dalších kroků pro rozvoj NAMEA v ČR by bylo možné 
uvažovat o rozpracování NAMEA založené na input-output tabulkách. Daný záměr však 
bude plně záviset na aktivitách a postupu Českého statistického úřadu.  

Pro společnou prezentaci ekonomických údajů a údajů o životním prostředí v rámci NAMEA 
byl zvolen následující postup: 

1. Analýza rozsahu možných výstupů statistických zjišťování Českého statistického 
úřadu a Českého hydrometeorologického ústavu. 

2. Teoreticko metodologický popis jednotlivých ukazatelů. 
3. Sestavení ekonomické části NAMEA v rozsahu: 

• produkce; 

• přidaná hodnota; 

• investice; 

• investice na ochranu životního prostředí; 

• počet zaměstnanců; 

• počet ekonomických subjektů; 

• spotřeba elektrické energie. 
4. Sestavení environmentální části NAMEA v rozsahu: 

• emise základních znečišťujících látek do ovzduší: SO2, NOx, NH3, CO, CO2, 

tuhé látky; 

• produkce zvláštních a nebezpečných odpadů. 
5. Propočet měrných ukazatelů charakterizujících z rozdílných hledisek jednotlivá 

odvětví a následně jejich grafická prezentace. 
6. Ukázkové hodnocení vývoje jednotlivých ekonomických aktivit z hlediska jejich vztahu 

k životnímu prostředí. 
7. Komparace vybraných indikátorů s vybranými zeměmi EU a PHARE.  

 
PPoouužžiittéé  iinnffoorrmmaaččnníí  zzddrroojjee  

Základními informačními zdroji pro realizaci společné prezentace ekonomických údajů a 
údajů o životním prostředí v rámci NAMEA  byly: 
Český statistický úřad: 

• národní účty, 
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• investiční výstavba, 

• statistika práce, 

• energetická statistika,  

• statistika odpadů. 

• Registr ekonomických subjektů. 
 
Český hydrometeorologický ústav: 

• údaje o emisích znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší (SO2, NOx, NH3, CO, 
CO2, tuhé látky), 

• údaje o spotřebě paliv a emisních faktorech pro výpočet emisí CO2 (Energetické 
hospodářství ČR v letech 1994 – 1997 v číslech, KONEKO marketing, s.r.o., Praha, 
listopad 1998) 

 
 

HHllaavvnníí  vvýýssttuuppyy    
Společné prezentace ekonomických a environmentálních ukazatelů pro ČR pro roky 1992 –

1996 (1997) jsou uvedeny v závěrečné zprávě ve větším počtu podrobných tabulek. Jak již 
bylo uvedeno, jedná se o prezentaci vycházející z odvětvových tabulek nabídky a užití, 
sestavovaných v rámci SNA.  

 
 
Závěry a návrh směrů dalších aktivit v oblasti rozvoje NAMEA v ČR 6 

Na základě zkušeností získaných v průběhu zpracování studie je možné formulovat 
následující obecné závěry.  

Dosažené výsledky prokázaly reálnou možnost dalšího rozvoje NAMEA pro ČR a zároveň 
potvrdily i srovnatelnost úrovně výstupních sestav se sestavami zemí, které již v dané oblasti 
aktivity vyvíjely. 

Současná informační základna České republiky vytváří uspokojivou základnu pro další 
rozvoj a rozpracovávání integrované prezentace ekonomických a environmentálních údajů. 
Velké množství údajů je v dostatečném množství a kvalitě okamžitě k dispozici. Do 
budoucna lze předpokládat, že se situace v oblasti zpracování dat bude i nadále zlepšovat. 

V průběhu zpracování byly identifikovány nedostatky jednotlivých informačních toků, které 
by bylo vhodné přehodnotit a iniciovat aktivity k jejich odstranění. Zmíněné nedostatky jsou 
trojího charakteru: 

• absence informací, 

• z hlediska účelu využití nevhodná metodika zjišťování, 

• velké zpoždění, se kterým jsou dané informace zpracovávány a zveřejňovány.  
 

                                                           
6  Rozšíření a rozpracování integrované prezentace ekonomických informací a informací o životním prostředí 

pro ČR bude záležet na rozvoji a zkvalitňování informační základny – zkvalitňování a úpravě stávajících 
zjišťování (rozšíření zjišťování, zkrácení termínů pro zpracování), realizaci nových či doplňujících periodických 
zjišťování a jednorázových průzkumů. 
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Následně prezentované představy řešitelů o možných aktivitách a směrech rozvoje NAMEA 
v ČR vychází ze zahraničních zkušeností s implementací NAMEA, ze zkušeností získaných 
při řešení projektu PPŽP 320/4/98 a  zkušeností získaných při zpracování daného projektu. 
Možné směry rozvoje jsou formulovány jak pro krátkodobý tak pro dlouhodobý horizont. 

Krátkodobý horizont: 2000–2002: 
1. Zahrnutí dalších v současné době sledovaných environmentálních ukazatelů, 

zejména : 

• dalších látek znečišťujících ovzduší (CFCs, HCFCs, NMVOCs a freony); 

• produkce odpadních vod; 

• produkce znečišťujících látek emitovaných do vody; 

• produkce všech kategorií odpadů; 

• spotřeba paliv dle jednotlivých druhů paliva. 
2. Transformace znečišťujících látek do šesti základních ekologických problémů:7 

• skleníkový efekt; 

• poškozování ozónové vrstvy; 

• kyselý déšť; 

• acidifikace; 

• fotochemický smog; 

• eutrofizace. 
3. Zlepšení kvality, zejména pak přesnosti údajů o odvětvové produkci emisí. 

V důsledku řady změn ekonomického charakteru, metodologických změn v rámci 
informačního systému, ke kterým došlo v období let 1990–1998, je v řadě případů 
komparace ekonomických a environmentálních ukazatelů velmi obtížná. V případě 
znečišťujících látek emitovaných do ovzduší je problémem zejména nepřesné 
zařazení velkých znečišťovatelů do příslušného odvětví. Tento problém se týká 
zejména období do roku 1994. 

4. Ve spolupráci se specialisty na problematiku spotřeby energií a paliv, včetně 
pohonných hmot, ověření a zpřesnění údajů o emisích spojených se spotřebou paliv 
v komunální a průmyslové sféře. Doposud publikované údaje vychází v rozhodující 
míře z odborných odhadů. 

5. Další rozpracování ekonomické části společné prezentace ekonomických a 
environmentálních ukazatelů v rámci NAMEA ve smyslu nejen zpřesňování a 
prohlubování stupně detailu již zahrnutých informací, ale i testování zahrnutí dalších 
informací. Realizace daného záměru předpokládá úzkou spolupráci 
zainteresovaných institucí jako je Český statistický úřad, Ministerstvo životního 
prostředí, Český hydrometeorologický ústav a dalších institucí a organizací. 

6. Formulace požadavků na modifikaci stávajících zjišťování, příp. zavedení nových  
zjišťování, rozšiřujících okruh využitelných informací. 

7. Dopracování ucelené časové řady alespoň pro období 1989-1998. Analýza 
možností tvorby dlouhodobějších časových řad NAMEA pro ČR, zachycujících 

                                                                                                                                                                                     
 
7 V závislosti na dostupnosti údajů použít národní nebo mezinárodní přepočtové koeficienty.  
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historický vývoj vlivů jednotlivých společenských aktivit na životní prostředí. Aktivity 
v dané oblasti budou závislé v rozhodující míře na dostupnosti ekonomických 
ukazatelů. 

8. Identifikace dalších možností využití výstupů pro modelování vlivu ekonomických 
rozhodnutí na životní prostředí. Na základě dopracovaných a verifikovaných 
časových řad tvorba modelu vlivu restrukturalizace ekonomiky a vlivu ekonomických 
rozhodnutí na stav a kvalitu životního prostředí. 

 
Dlouhodobý horizont: po roce 2002 

1. Identifikace možností získání údajů o spotřebě hlavních látek poškozujících 
ozónovou vrstvu Země (zejména použití freonů do chladicích systémů a pro 
odmašťování), odvození sektorů konečného užití těchto látek a kvantifikace emisí. 
Na základě získaných informaci provedení inventarizace emisí těchto látek, která je 
z důvodů nedostatečné evidence v současné době nerealizovatelná.  

2. V souladu s implementací směrnic EU a protokolů CLRTAP do národního právního 
řádu zlepšení evidence oxidů dusíku a nemetanických těkavých organických látek 
(NMVOCs), které jsou hlavními prekurzory vzniku troposferického ozónu, a tím 
vytvoření předpokladů pro získání podkladů pro odvětvovou inventarizaci NMVOCs. 
Inventarizace NMVOCs a odvětvové členění jejich emisí je v současné době 
problematické, a to zejména z důvodů nedostatečné evidence spotřeby nátěrových 
hmot a rozpouštědel.  

3. Rozvoj aktivit v oblasti tvorby a rozvoje soustavy environmentálních I/O tabulek 
navazujících na mezinárodní standardy a konvence. 

4. Podpora aktivit v oblasti tvorby materiálových a energetických bilancí. V přípravné 
fázi vyhodnotit představu Evropského statistického úřadu o prioritních směrech 
rozvoje v této oblasti a tyto modifikovat na podmínky v ČR. V další fázi pak 
propojování energetických bilancí ve fyzických jednotkách a hodnotově vyjádřenými 
I/O tabulkami.  

5. Orientace na problémy spojené s národními účty: volba nerostů, definice zásob k 
ocenění a metody jejich hodnocení. V souvislosti s tím, hodnocení alternativních 
přístupů v národních účtech k čerpávání přírodních zdrojů a hodnocení vazeb na 
energetické bilance vyjádřené ve fyzikálních jednotkách. 
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Jan Kolář, GISAT Praha 
Účetnictví užití půdy 

 
 
Úvod a cíle projektu 

Pro hodnocení kvality životního prostředí jako celku je důležitým indikátorem struktura 
krajinného krytu, tedy to, jaké prvky krajinu vytvářejí a jaké je jejich prostorové rozložení. 
Hodnota či potenciál krajiny je dán nejen objemem a rozmanitostí přírodních zdrojů, jako je 
kvalita půdy, minerální zásoby nebo dostupnost a kvalita vodních zdrojů, ale také.tím, jaké 
podmínky krajinný kryt poskytuje pro rozvíjení socioekonomických aktivit člověka.  

Struktura krajinného krytu je předmětem větších či menších změn, které probíhají 
kontinuálně a odpovídajícím způsobem mění celkovou hodnotu krajiny. Tradičně byla hlavní 
silou působící krajinné změny pouze příroda. Civilizace během svého rozvoje znásobila svůj 
energetický potenciál natolik, že se dnes vyrovná a v některých případech i předčí silové 
působení přírodních vlivů. Lidská činnosti výrazně ovlivňuje strukturu i kvalitu krajinného 
krytu, mění kvalitu životního prostředí a zpětně ovlivňuje lidské aktivity.  

V současnosti je stále závažnější dbát na důsledky zásahů člověka do krajiny a dbát potřeb 
a pravidel udržitelného rozvoje. Zmírnění negativních důsledků antropogenních vlivů na 
krajinu přímo souvisí s kvalitou rozhodování o lidských zásazích do přírodního prostředí. 
Dosavadní nástroje ekonomického rozvoje nejsou stavěny vždy s přihlédnutím k potřebě 
uchování kvality přírodního prostředí. Pro rozhodovací proces je proto nezbytné správné 
pochopení vztahů mezi socioekonomickými aktivitami a důsledky jejich působení na stav 
životního prostředí.  

Cílem tohoto projektu bylo navrhnout a ověřit způsob objektivizace porovnání těchto dvou 
obtížně srovnatelných kategorií. Základním principem zkoumaného přístupu je chápání 
informace o krajinném krytu jako indikátoru stavu životního prostředí, který je odrazem 
předchozího působení člověka v krajině a zároveň i faktorem determinujícím její budoucí 
ekonomické a sociální užívání. Klíčovou podmínkou pro uplatnění této metody je nalezení 
vzájemné vazby mezi parametry krajinného krytu a ekonomickými ukazateli.  Metoda dostala 
název účetnictví krajinného krytu ‘land cover accounting’.  

 
Metodika 

Strukturu účetnictví krajinného krytu tvoří dva typy účtů: základní (core accounts) a 
doplňkové (supplementary accounts).  

Základní účet poskytuje informace o skladbě krajinného krytu, to znamená, které kategorie 
se ve zkoumaném území vyskytují a jak velkou plochu zaujímají. Tyto klasické statistické 
objemové ukazatele rozšiřuje nástup technologie GIS o informace prostorového charakteru, 
udávající jaké kategorie mezi sebou sousedí, jaké je prostorové rozložení různě velikých 
ploch, atp. Vzhledem k hlavnímu účelu metody, je ale rozhodující ne samotný stav 
krajinného krytu, ale jeho změny v souvislosti se zásahy společnosti v přírodě. Základní 
podmínkou je proto shromáždění údajů alepsoň ze dvou časových období, pro průběžnou 
práci v rozhodování je třeba pak průběžně údaje o krajinném krytu aktualizovat obdobně jako 
je tomu u statistických údajů z oboru ekonomiky.  

Klíčovou vazbu na antropogenní činnost nelze sledovat v celé šíři možných zásahů lidské 
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společnosti na jedné straně a přírodních parametrů na straně druhé. Proto se propojení obou 
těchto kategorií sleduje v určitém omezeném oboru a s ohledem na konkrétní problematiku 
(stabilita krajiny, diverzita, struktura krajiny, vliv jednotlivých ekonomických aktivit apod). 
K tomuto účelu slouží doplňkové účty v nichž se konstruuje  propojení environmentální a 
ekonomické statistiky. 

Při sestavení doplňkových účtů se projeví obtížnost určení souvislostí mezi oběma typy 
parametrů. Proto již v počátku práce záleží na definici vybraných kategorií krajinného krytu a 
kategorií socioekonomických aktivit. To umožní snížit nepřesnosti při stanovování vazby a 
její velikosti mezi socioekonomickými aktivitami a odpovídajícími kategoriemi krajinného 
krytu. Typickou úlohou, kterou je třeba při stanovení vazeb řešit, je využití jednoho územního 
prvku pro více druhů socioekonomických aktivit. 

Na základě popsané metodiky bylo řešení modulu rozděleno do následujících kroků: 
1. definování kategorií krajinného krytu (LC) 
2. sestavení základního účtu a vyhodnocení změn 
3. definování kategorií socioekonomických aktivit a stanovení parametrů, které tyto 

aktivity popisují, analýza dostupných dat 
4. propojení kategorií ekonomických aktivit a kategorií LC, vytvoření matice koeficientů 
5. sestavení doplňkových účtů 
6. vyhodnocení výsledků 

 
Základní účty krajinného krytu 
Pro sestavení základního účtu byly použity databáze krajinného typu z let 1977/78 a 

1990/91. Tyto databáze představují digitální tématickou mapu krajinného krytu České 
republiky. Byly vytvořeny interpretací družicových snímků. Tím bylo možné splnit i podmínku 
získání údajů o změnách krajinného krytu, které v tomto případě postihly časový úsek asi 12 
let. Kvůli konsistenci jsou kategorie krajinného krytu (tab.1) definovány v obou základních 
účtech v souladu s definicí použitou u starší databáze přesto, že databáze z let 90/91 má 
dělení podrobnější. 

 

11 zastavěné plochy 

12 areály průmyslu, obchodu a dopravy 

13 areály těžby, skládek a výstavby 

14 areály umělé (nezemědělské zeleně) 

21 orná půda 

22 trvalé kultury 

23 louky a pastviny 

24 heterogenní zemědělské areály 

31 lesní plochy 

32 areály křovin 

33 Holiny s řídkou vegetací nebo bez vegetace   

4 Zamokřené areály  

5 vodní plochy 

tab.1: kategorie krajinného krytu určené pro základní účet 
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Základní účet byl sestaven pro oba časové horizonty. Jejich porovnáním je možné zjistit 
změny ve výměrách definovaných kategorií krajinného krytu v daném časovém rozmezí. Pro 
potřeby analýzy byly oba základní účty shrnuty do podoby kontingenční tabulky, z níž bylo 
možné vyčíst hlavní údaje o charakteru trendu vývoje krajinného krytu v České republice: 

• Za sledované období došlo ke změně krajinného krytu na 269357 ha, což je 3,41% 
z celkové rozlohy České republiky. 

• Největší změny (75% z celkové plochy změn) proběhly v rámci lesních porostů. 
Téměř 60% plochy lesa bylo poškozeno imisemi, vykáceno (změny kategorií 31 na 
32) nebo znovu zalesněno (32 -31). Více než rozloha lesních porostů se dramaticky 
změnila jejich kvalita. 

• Druhý největší podíl změn (15%) byl zaznamenán v zemědělských areálech. Ačkoli 
nedošlo k výrazné změně celkové plochy zemědělské půdy (obr.2), probíhaly 
přesuny ploch mezi zemědělskými kategoriemi orná půda, trvalé kultury a louky a 
pastviny (obr.1). 

• Mírně se zvětšily rozlohy zastavěných ploch (11 a 12) a ploch souvisejících s těžbou 
nerostných surovin (13). 

 
 

 
 
 
 
 

obr.1: změny kategorií zemědělských ploch 
 

Uvedené číslené změny je možné porovnat s obdobnými údaji z katastrálních záznamů 
Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního uvedenými v tab.2. 

 

1978 1990 90-78 [ha] 90-78 [%]
orná půda 3326502 3232229 -94273 -2,83
chmelnice 10394 11436 1042 10,03
vinice 13612 15818 2206 16,21
zahrady 149229 157450 8221 5,51
sady 53839 51083 -2756 -5,12
louky 593976 571799 -22177 -3,73
pastviny 280418 256510 -23908 -8,53
zemědělská půda 4427970 4296325 -131645 -2,97
lesy 2615535 2628993 13458 0,51
rybníky 51495 50789 -706 -1,37
jiné vodní plochy 92890 105274 12384 13,33
zastavěné plochy 118474 125307 6833 5,77
ostatní 579979 679672 99693 17,19
nezemědělská půda 3458373 3590035 131662 3,81
celkem 7886343 7886360 17 0,00

Využití půdy

 
tab.2: údaje o využití půdy (ČÚZAK) 

louky a pastviny 

8100 ha ⇓  ⇑ 6900 ha 

orná půda 

6900 ha ⇓  ⇑ 6900 ha 

trvalé kultury 
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Prostorový rys identifikovaných změn byl určen jen vizuálním ohodnocením mapového 
vyjádření změn.  Mapa prokázala, že největší koncentrace změn se nachází v oblastech s 
intenzivní průmyslovou činností, v okolí velkých měst a v pohraničních zalesněných územích, 
které byly vystaveny dlouhodobému a intenzivnímu působení znečištěného ovzduší. 

obr.2: změny kategorií krajinného krytu v období 1978 – 1990 v [ha] 
 
 

Doplňkové účty 
EEkkoonnoommiicckkáá  ddaattaa  

V tomto modulu byl sestaven doplňkový účet sloužící k analýze vlivu ekonomických aktivit 
na krajinu. Proto se při sestavování nomenklatury kategorií socioekonomických aktivit 
přihlíželo k tomu, aby vybrané kategorie postihly všechny lidské činnosti, které zapříčiňují 
změny krajinného krytu.  S ohledem na stávající kategorizace používanou Českým 
statistickým úřadem, jakožto hlavním datovým zdrojem jak ekonomických tak 
environmentálních statistických informací, bylo pro doplňkové účty převzato oficiální třídění 
stanovené „Odvětvovou klasifikací ekonomických činností“ (OKEČ). Toto rozdělení umožní 
případné rozšíření časové řady účtů a rovněž propojení účtů krajinného krytu se stávající 
statistickou  nomenklaturou přírodních ukazatelů „Systému ekonomických informací o 
životním prostředí“ (SEEA).  V doplňkovém účtu byla pouze rozšířena definice kategorie 
‘domácnosti’ na všechny domácnosti bez rozdílu a zavedena navíc kategorie ‘ostatní a bez 
využití‘, pro takové krajinné objekty, které nemají ekonomické využití. Všechny použité 
kategorie doplňkového účtu jsou uvedeny v tab.3.  
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A01 zemědělství
A02 lesnictví
B rybolov
C dobývání nerostných surovin
D zpracovatelský průmysl
E výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody
F stavebnictví
G obchod
H pohostinství a ubytování
I doprava

J-P veřejné a sociální služby
rekreace
domácnosti
ostatní a nebo bez využití  

tab. 3: kategorie socioekonomických aktivit 
 

Základním zdrojem pro získání socioekonomických dat byly tzv. „bilance národního 
hospodářství“ a Statistické ročenky ČSSR (resp. ČSFR a ČR), které každoročně zpracovává 
Český statistický úřad. Vzhledem k dostupným údajům za sledované období byly pro 
vyjádření ekonomických aktivit použity statistiky produkce a počtu zaměstnanců jednotlivých 
odvětví. 

Hlavní problém ekonomických ukazatelů vyjadřovaných v korunách spočívá v jejich obtížné 
srovnatelnosti v delší časové řadě. Údaje za sledované období 1978 - 1990 nejsou k 
dispozici ve srovnatelných cenách, použití údajů vyjádřených v běžných cenách neumožňuje 
přesné zhodnocení vývoje ekonomických ukazatelů a naznačuje pouze trendy.  

Při hodnocení vlivu některých ekonomických aktivit na změnu krajinného krytu byly použity, 
kromě základních ekonomických ukazatelů údaje o objemu těžby nerostných surovin a 
dřeva, zemědělská produkci, rozloze osevních ploch, počtu obyvatel, bytové výstavbě apod. 

Výhledově by bylo možné (s ohledem na údaje zpracovávané v rámci systému národních 
účtů) při sestavování účtů krajinného krytu zahrnout tyto ukazatele: produkce, konečná 
spotřeba, přidaná hodnota, investice, počet zaměstnanců, počet ekonomických subjektů, 
spotřeba elektrické energie a to pro všechna odvětví podle klasifikace OKEČ.  

MMaattiiccee  pprrooppoojjoovvaaccíícchh  kkooeeffiicciieennttůů  
Stanovení vazby mezi krajinným krytem a ekonomickou činností člověka vystihuje 

koeficient, který je kvantitativním vyjádřením toho, jak se určitá ekonomická činnost projevuje 
na velikosti dané kategorie krajinného krytu. Tyto koeficienty bylo třeba stanovit pro všechny 
dvojice vytvořené z definovaných kategorií krajinného krytu (tab.1) a ekonomických aktivit 
(tab.3). Poměrně vysoký stupeň druhové agregace v klasifikační stupnici základního účtu 
(tab.1) a velikost minimální mapované jednotky 25 ha  je důvodem heterogenity 
ekonomického využití kategorií krajinného krytu. Propojení ekonomických kategorií a 
kategoriemi krajinného krytu nelze proto provést ve většině případů jednoznačně. Definice 
kategorií krajinného krytu umožňují přiřazení více ekonomických kategorií a naopak některé 
ekonomické činnosti se váží na více typů krajinného krytu (LC). Aby bylo možné vyjádřit 
plošné nároky ekonomických činností vzhledem k třídám LC, byla navržena matice 
koeficientů, které udávají percentuální podíl  jednotlivých kategorií ekonomických aktivit na 
plošné velikosti dané třídy LC. Protože v současné době neexistuje metodika, která by 
umožňovala exaktní stanovení těchto koeficientů, byl k jejich určení použit expertní odhad 
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s využitím podrobných doplňkových statistik ze zkušeností Německého statistického úřadu. 
Tento problém se nejvíce týká kategorií zástavby (11, 12), které jsou z hlediska 

ekonomického využití velmi heterogenní. Statistiky, které by poskytovaly informaci o 
rozloze zastavěných ploch podle typu jejich využití, nejsou k dispozici. Jejich získání 
ze statistiky půdního fondu, která vychází z evidence katastrů, by bylo finančně i 
časově náročné. Koeficienty pro kategorie 12, 13 a 24 byly stanoveny s využitím 
údajů podrobnějšího členění  databáze krajinného krytu z let 90/91.  

SSeessttaavveenníí  ddooppllňňkkoovvýýcchh  úúččttůů  
Na základě sestavené matice propojovacích koeficientů bylo možné sestavit doplňkové 

účty pro rok 1978 a rok 1990. Doplňkový účet je konstruován tak, že pro každou sledovanou 
ekonomickou aktivitu obsahuje ekonomické ukazatele a pak plošný podíl na jednotlivých 
kategoriích krajinného krytu určený součinem hodnoty základního účtu a příslušného 
propojovacího koeficientu. Z těchto dvou doplňkových účtů byla připraven změnový 
doplňkový účet za období 1978-1990. Údaje ve doplňkových účtech a hlavně jejich změny 
umožňují zkoumat potencionální souvislost ekonomických ukazatelů charakterizujících 
rozsah určité činnosti a ploch jednotlivých kategorií krajinného krytu. Při takovéto analýze se 
musí přihlédnout k tomu, že plošné nároky jednotlivých ekonomických aktivit byly stanoveny 
na základě expertního odhadu a také k nesrovnatelnosti těch ekonomických ukazatelů, které 
jsou v obou obdobích udány finančním vyjádřením (v běžných cenách). 
 
Analýza doplňkových účtů 

Podrobnější rozbor doplňkových účtů presentovaných v přílohách 3-5 je 
proveden jednotlivě pro každou kategorii ekonomické činnosti.  

ZZeemměědděěllssttvvíí  
Zemědělství zaznamenalo v některých ukazatelích nárůst, v jiných zase pokles 

(tab.4) a to za současného mírného snížení rozlohy orné půdy. Ve sledovaném 
období je patrný přechod z extenzivního na intenzivní způsob hospodaření. Vliv 
tohoto odvětví se spíše projevuje v kvalitě zemědělských ploch než ve změně jejich 
rozsahu. 

 
1978 1990 90/78

obiloviny 7289 8947 123 %
cukrovka 2999 4026 134 %
brambory 5512 1755 32 %
obiloviny 4,10 5,46 133 %
cukrovka 34,84 34,01 98 %
brambory 20,71 16,06 78 %
skot 3436 3360 98 %
prasata 4858 4609 95 %
drůbež 30897 33278 108 %

Produkce 
[t]

Výnosy 
[t/ha]

hosp. 
zvířectvo

 
tab.4: vybrané ukazatele zemědělské produkce v letech 1978 a 1990  
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LLeessnniiccttvvíí  

Ve shodě se závěry analýzy základního účtu (kap.2) jsou změny rozloh lesních 
ploch způsobeny změnou kvality lesních porostů. Tyto změny souvisí s rozvojem 
energetického a chemického průmyslu a následným znečištěním ovzduší. 

1978 1990 90/78
Těžba dřeva [tis. m3] 13004 13332 103 %
Zalesnění [ha] 25648 33615 131 %  
tab.5: vybrané ukazatele lesní hospodářské činnosti v letech 1978 a 1990 
 

  RRyybboolloovv  
Porovnání produkce tohoto odvětví se změnou ploch určených pro chov ryb 

nebylo možné provést, protože nebyly k disposici údaje z roku 1978. Vzhledem k 25 
hektarovému limitu minimální mapované jednotky jsou však ve třídě 51 zahrnuty jen 
větší vodní plochy, což by výsledek porovnání zkreslilo. 

DDoobbýývváánníí  nneerroossttnnýýcchh  ssuurroovviinn  
Nárůst rozlohy těžebních areálů koresponduje s nárůstem objemu hnědého uhlí 

(obr.3), které bylo v České republice nejvýznamnější povrchově těženou surovinou. 
S vlastní těžbou úzce souvisí i rekultivační činnost (obr.4), která probíhá po 
ukončené těžbě. Vznikají zemědělské areály a vodní plochy.  

obr.3: vývoj těžby hnědého uhlí ve 20.století 
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obr.4: graf vývoje rekultivace v Severočeské hnědouhelné pánvi 
 

ZZpprraaccoovvaatteellsskkýý  pprrůůmmyyssll  
Pro zhodnocení zpracovatelského průmyslu jsou použity jen základní ekonomické 

ukazatele, protože pro celé odvětví neexistuje jiný jednotný parametr. Zvýšení 
společenského produktu koresponduje s nárůstem průmyslových ploch. Naopak počet 
zaměstnanců klesl. 

Růstu hodnoty hrubého národního produktu (tab.6) odpovídá i zvětšení plochy 
průmyslových a obchodních objektů (třída 12). Tento vztah však nelze prokázat jen 
ze dvou časových hodnot. 

HNP 1980 1985 1988 1989 1990
Stálé ceny roku 1984 -   465,6 487,8 509,9 503,7
Běžné ceny 415,3 473,7 513,4 524,5 567,3  
tab.6: hodnoty hrubého národního produktu v milionech Kč 

 
DDoommááccnnoossttii  

Nárůst zastavěné plochy nekoresponduje se statisticky evidovaným poklesem počtu domů. 
Naopak oficiální statistika využití půd (viz tab.2) vykazuje mnohem větší nárůst zastavěných 
ploch. 

1978 1990 90/78
počet obyvatel 10269012 10304607 100 %
počet domů 1634304 1597075 98 %
počet bytů 3494846 3705681 106 %  
tab.7: statistické údaje o bydlení v České republice 
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OOssttaattnníí  aa  bbeezz  vvyyuužžiittíí  
Do této skupiny jsou klasifikovány zejména přírodní oblasti, které nemají žádné 

ekonomické využití a oblasti poškozeného lesa. 
 

Závěr 
Dosažené výsledky v aplikaci metody účetnictví krajinného krytu poskytují základ pro jeho 

další rozvíjení. 
Základní účet, který vyjadřuje velikost a strukturu změn krajinného krytu, byl sestaven na 

základě národních databází krajinného krytu vztahujících se k letům 1978 a 1990. Z něj 
vyplývá, že v tomto období došlo k výrazným změnám v kvalitě lesa, došlo k nárůstu 
zastavěných ploch (obytných i průmyslových) a ploch souvisejících s těžbou nerostných 
surovin. Došlo ke změnám ve využití zemědělských ploch, přičemž celková zemědělská 
plocha se jen mírně zmenšila. Již tento typ účtu je dostačující pro základní identifikaci 
ekonomických aktivit, které se nejvíce podílejí na změně ve využití krajiny. Doplňkové účty 
se snaží tento vliv kvantifikovat a propojit jej přímo s konkrétní kategorií krajinného krytu.  

Sestavování doplňkových účtů evokuje řešení otázky klasifikace ekonomických aktivit a 
krajinného krytu a definování jejich vzájemných vazeb. Tento problém je tím větší, čím méně 
podrobné jsou informace o LC. Použitá nomenklatura obsahovala jen 13 tříd, což znamenalo 
heterogenitu tříd a obtíže při tvorbě vazeb na ekonomické činnosti. Pro přiřazení kategorií LC 
odpovídajícím ekonomickým aktivitám byla vytvořena matice propojovacích koeficientů.  

Při analýze doplňkového účtu změn 1978-90 je nutné vzít v úvahu skutečnost, že plošné 
podíly jednotlivých ekonomických aktivit jsou stanoveny na základě expertního odhadu. 
Statistické podklady pro jeho zpřesnění nejsou k dispozici. Navíc základní ekonomické 
ukazatele nejsou v oficiálních dokumentech uváděny ve srovnatelných cenách a v plné šíři. 
Zároveň je otázkou, zda tyto finanční ukazatele a jejich změna dostatečně indikuje vliv 
ekonomických aktivit na změnu land coveru. V případě některých ekonomických aktivit se 
pro vyjádření míry ekonomických aktivit použily i další ukazatelé (např. objemy produkce, 
těžby, vývoj populace).  

Na základě doplňkových účtů je možné v budoucnu provádět simulaci vývoje daných 
trendů. Vzhledem ke všem výše jmenovaným omezením je však zatím jakékoli modelování 
předčasné. Pro to je zapotřebí připravit detailnější databázi krajinného krytu, zpřesnit 
koeficienty a rozšířit řadu ekonomických ukazatelů. S těmito závěry je možné chápat 
výsledky tohoto modulu jako první pokus o vytvoření systému základních a doplňkových účtů 
metodou účetnictví krajinného krytu (land cover accounting). Je to příspěvek ke snaze 
dosáhnout objektivnějšího nástroje na posuzování významu zásahů člověka do krajiny, který 
vedle ekonomického přístupu poskytuje podklad i pro jejich environmentální hodnocení. 
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Petr Raab, CEVAtech Praha  
Křivky nákladů na redukci znečišťování 

povrchových vod  
 

Výchozí informace 
Česká republika o rozloze 78 866 km2 je vnitrozemským státem a leží na rozvodí tří moří: 

Severního, Baltského a Černého. Všechny její významnější toky odvádějí vodu na území 
sousedních států. Zdroje vody jsou závislé na atmosférických srážkách a jejich akumulaci a 
znečištění vodních toků ovlivňuje životní prostředí přes hranice státu. 

Spotřeba vody byla do roku 1990 charakterizována plynulým nárůstem, po roce 1990 je 
zaznamenán pokles související jak s cenovou politikou, tak i s útlumem průmyslové a 
zemědělské výroby. Počet obyvatel zásobovaných z veřejných vodovodů činil v roce 1997  
86% obyvatel ČR (mezi roky 1989 a 1997 nárůst o cca 330 tis. obyvatel),  v ukazateli 
specifické potřeby vody pro domácnosti byl zaznamenán mezi roky 1990 a 1997 pokles ze 
174 l/osobu/den na 113 l/osobu/den. 

Mezi roky 1990 a 1997 se podařilo zásadním způsobem zlepšit situaci ve vypouštění 
odpadních vod. Podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci se zvýšil ze 72,3% v roce 
1991 na 73,5% v roce 1997, podíl čištěných odpadních vod odváděných veřejnými 
kanalizacemi vzrostl z  69,3% v roce 1991 na  90,9%  v roce 1997 (viz tab.1). V letech 1990 - 
1997 bylo postaveno 244 čistíren odpadních vod, došlo k poklesu evidovaného znečištění u 
BSK5 o 76%, u nerozpuštěných látek o 61%, u rozpuštěných anorganických solí o 36%, u 
ropných látek o 86% (viz tab.1).  I přes tyto výsledky nesplňuje Česká republika požadavky 
Evropské unie, zejména v kategorii obcí 2000 – 10000 obyvatel, kde z celkového počtu 483 
obcí 104 obcí nemá čistírnu odpadních vod, dalších 107 obcí má napojeno na čistírnu méně 
než 50% obyvatel. U průmyslových zdrojů znečištění je problémem vypouštění 
nebezpečných látek, zejména těžkých kovů a specifických organických látek. Zde je situace 
o to složitější, že tyto látky jsou namnoze odváděny veřejnou kanalizací. 

V souvislosti se snižováním znečištění z bodových zdrojů roste potřeba omezování 
plošných zdrojů znečištění, a to zejména v zemědělství následkem nesprávně založené 
velkovýroby v minulosti a dosud přežívající nevhodné zemědělské praxe. Zde Česká 
republika zaostává za požadavky Evropské unie dané nitrátovou směrnicí. Problémem 
zůstává zejména zatížení vod nutrienty způsobujícími eutrofizaci vodních nádrží.  

Produkované znečištění z bodových zdrojů, vyjádřené v ukazateli BSK5 činí kolem 300 
tis.tun/rok, což odpovídá znečištění od cca 13 milionů ekvivalentních obyvatel (EO). To je 
redukováno před vypuštěním do povrchových vod o 86%. Znečištění produkované bodovými  
zdroji v zemědělství (živočišná výroba), je možno odhadnout ve výši odpovídající cca 3,5 
milionům ekvivalentních obyvatel. Většinou je zapraveno do půdy avšak při vyplavení kejdy 
či silážních šťáv je hrozbou pro drobné toky a rybníky. Silážní šťávy obsahují v ukazateli 
BSK5 znečištění až 80 000 mg/l a velkochov o kapacitě 20 000 prasat produkuje znečištění 
odpovídající městu asi s 50 000 obyvateli. 

 
____________ 
1 EO = populační ekvivalent udaný spotřebou kyslíku na 1 obyvatele = 60 g BSK5/den nebo 22 kg BSK5/rok. 
BSK5  = biologická spotřeba kyslíku za 5 dní. 
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Vyhodnocení disponibility dat 

ZZeemměědděěllssttvvíí  
Monitorování obsahu dusičnanů je roztříštěné, data jsou sice dílčím způsobem 

shromažďována, ale chybí jednotná databáze. Údaje o emisích do povrchových vod jsou 
zcela závislá na empirii a míře přesnosti výpočtů. Výchozím materiálem jsou především 
studie provedené v rámci mezinárodních projektů v povodí Labe, Moravy a Odry. 

PPrrůůmmyyssll  
Monitoring zmíněných emisí je z větší částí podchycen institutem emisních limitů. Ten však 

pokrývá pouze velké průmyslové zdroje a jen některé znečišťující látky. Údaje o emisích 
z průmyslu jsou zcela závislé na poplatkových hlášeních a kontrole jejich správnosti 
autorizovanými laboratořemi. Investiční náklady podnikových čistíren odpadních vod nejsou 
systematicky sledovány a vyhodnocovány. Vodítkem jsou rozpočtové náklady uváděné 
v technické dokumentaci nových a rekonstruovaných zařízení. Provozní náklady jsou 
součástí podnikové ekonomiky a nejsou tudíž zveřejňovány. 

OObbyyvvaatteellssttvvoo  
Monitoring kvality povrchových vod je provozován, výsledky se zpracovávají a publikují. 

Údaje o zdrojích jsou neúplné, neboť poplatková povinnost je založena na sledování 
koncentrace znečištění na výpusti, měření objemu vypouštěných odpadních vod a provozní 
evidenci u jednotlivých znečišťovatelů – provozovatelů ČOV. 

Údaje o investičních a provozních nákladech zařízení pro nakládání s odpadními vodami 
nejsou systematicky sledovány a vyhodnocovány. Dostupné informace bylo proto nutné 
abstrahovat z článků v odborném tisku. 

 

Průměr 
kol. r. 
1995

Maximum 
(stát)

Minimum 
(stát) 1997 Cíl 2005

z toho [%] sekundárně 43,1 68 (NL) 12,2 (D) 49,6 60
terciárně 34,3 77 (SF) 3,3 (E)   - 20

73,5 90

8599 (DK) 27,1 (B) 61,6

ČR

35 57 (PL) 4,0 (A) 33 20

na kanalizaci [%]
Čištěné odpadní 
vody [% všech]

Evropská unie

83,5 98 (NL) 75,4 (B)

84,6

Ukazatel

Toky čistoty III a
horší [% všech]

Obyvatelstvo připojené

 
tab.1: situace v čištění odpadních vod ve srovnání s EU 
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Měrná
jednotka 1992 1995 1997

km 17771,0 18295,0 19073,0
počet 666 783 870

z toho mechanickobiologické počet 562 722 821
mil. m3 886,3 832,7 842,4

z toho splaškových mil. m3 371,3 308,9 300,9
srážkových 249,0 284,9 293,4
průmyslových a ostatních 266,0 238,9 248,1

tis. t sušiny 14,4 146,4 175,9

Množství čištěných odpadních vod

Produkované kaly

RokUkazatel

Délka kanalizační sítě
Čistírny odpadních vod

 
tab.2: veřejné kanalizace a komunální ČOV 

 
Vstupy pro výpočet nákladů na redukci znečišťování 

KKoommuunnáállnníí  ččiissttíírrnnyy  ooddppaaddnníícchh  vvoodd  
Podle ročenky ministerstva životního prostředí bylo v ČR koncem r.1997 celkem 870 ČOV 

o velikosti nad 500 EO, přes 95% všech ČOV pracuje na principu mechanicko-biologického 
čištění odpadních vod, ale pouze necelá třetina je technologicky schopna eliminovat 
sloučeniny dusíku a fosforu. Z 10,3 mil.obyvatel ČR je na kanalizaci napojeno 86,0%. 
Značná část sítí je stará a vyžaduje nákladnou rekonstrukci.  

PPrrůůmmyysslloovvéé  ččiissttíírrnnyy  ooddppaaddnníícchh  vvoodd  
Od roku 1985 a zejména po roce 1990 nastal trvalý pokles vypouštěných odpadních vod u 

všech odvětví průmyslu, který se vlivem hospodářské recese dále prohloubil. Klesající trend 
je v prvé řadě důsledkem modernizace technologií vedoucích k úspoře vody, čištění 
odpadních vod a omezení některých druhů výroby. Největší průmyslové zdroje znečištění 
odpadních vod zachycuje tab.3. 

Z hlediska dalšího vývoje se nepředpokládá rozsáhlá rekonstrukce či výstavba nových 
průmyslových čistíren s výjimkou nově budovaných investic. 

 

Městské zdroje BSK5 
[t/rok] Průmyslové zdroje BSK5 

[t/rok]
Praha - ÚČOV 6910 Spolek pro chem. a hutní výrobu, Ústí n.L. 1012
Ústí n.L. - kanalizace 1983 Synthesia Semtín - retenční nádrž 996
Ostrava - ČOV 1123 Synthesia Semtín - kanál A 912
Děčín - kanalizace 840 ASSIDOMAN-Sepap Štětí 633
Kolín - kanalizace 656 Chemopetrol Litvínov 411
Plzeň - ČOV 599 Biocel Paskov 383
České Budějovice - ČOV 397 Spolana Neratovice - ČOV 319
Brno-Modřice - ČOV 359 Bioferm Kolín - lihovar 233
Liberec - ČOV 260 Aktiva Kaznějov 187
Bohumín - kanalizace 230 Lovochemie Lovosice - CHČOV 136
Přerov - ČOV 223 Královský pivovar Krušovice 114
Zlín - ČOV 221 Papírny Bělá pod Bezdězem 114
Mělník - kanalizace 187 Chemopetrol a.s. Litvínov BČOV II, III 113
Olomouc - ČOV 186 Bioferm Kolín - drožďárna 104
Teplice v Čechách - ČOV 184 Sokolovská uhelná spol. Vřesová 102  

tab.3: největší městské a průmyslové zdroje znečištění podle BSK5 v roce 1997 
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ZZeemměědděěllssttvvíí  
Tento sektor vyznačující se specifickými přístupy k omezování odpadních vod bude 

podrobněji rozebrán v kapitole Nástin metodiky pro konstrukci ACC v zemědělství. 
                                

Vývoj analyticko-metodického rámce 
PPřřeeddppookkllaaddyy  mmaannaaggeemmeennttuu  ooddppaaddnníícchh  vvoodd    

Problémy managementu  odpadních vod  lze řešit pouze na bázi dlouhodobé hospodářské 
strategie.   

Strategické přístupy navrhované v odborné literatuře zahrnují:  

• malá zlepšení stavu zařízení pro nakládání s odpadními vodami, pokud lze očekávat 
nejistý  ekonomický a technický vývoj a nedostatek prostředků na straně 
provozovatelů    

• strategickou optimalizaci závislostí mezi rozpočtem, financováním a sanací 
závažného znečištění s použitím přiměřené technologie (IIASA 1992) 

• trvale udržitelné, postupné zlepšování nakládání s odpadními vodami v souladu se 
změnami právních norem a technologickým pokrokem 

TTeecchhnnoollooggiicckkéé  aa  iinnvveessttiiččnníí  ppřřeeddppookkllaaddyy  
Technologické normy používané pro  výpočty  infrastruktury v oblasti  nakládání 

s odpadními vodami zahrnují: 

• kapacitu čistíren odpadních vod 
1 EO (populační ekvivalent) = 100-150 L/osoba/den, průměrně 130 l/osoba/den; 

• znečištění odpadních vod: 
1 EO (populační ekvivalent) = 22 kg BSK5/osoba/rok. 

Tradičními úvahami a technologiemi nelze vyřešit problém odpadních vod. Z tohoto důvodu 
je třeba všude, kdekoli je to možné, vyhledávat alternativní techniky a metody odpovídající 
místním podmínkám. V případě čištění splašků vyhovují technologie, které: 

• vedou k levným (málo nákladným) řešením  s nejméně 20letou životností a/nebo  

• mohou být postupně rozšiřovány (z hlediska kvality a množství vypouštěných vod) 
podle dlouhodobých požadavků. 

Strategický přístup ke zneškodňování odpadních vod předpokládá větší rozšíření systémů 
splaškové kanalizace, protože tento problém se netýká pouze městských oblastí. Každá 
aplikace alternativní techniky nebo sanační technologie v sobě zahrnuje požadavky na 
kanalizační síť. Kanalizace budou důležitou sanační technologií pro odvádění a zachycování 
vypouštěných vod i v budoucnu.  Zdá se však, že tyto investice budou nezávislé na typu 
použitého procesu čištění odpadních vod.  Zavedení řízeného nakládání s odpadními vodami 
v urbanizovaných oblastech a aplikace chemicky podporované intenzifikace mechanického 
čištění představují možnou koncepci pro dosažení rychlého řešení se střední modernizací 
technologie a nízkými náklady. Realizace biologického čištění a pokročilých metod čištění 
bude důležitá  pro  to, aby se do roku 2010 vyhovělo směrnici EU pro komunální vody. 
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NNáákkllaaddoovvéé  ppřřeeddppookkllaaddyy  
Náklady na kanalizace jakožto hlavní opatření k asanaci odpadních vod jsou 

z dlouhodobého hlediska vysoké. Na úrovni současné technologie jsou kanalizace 
nezbytnou technickou podmínkou pro splnění požadavků na čištění komunálních i 
průmyslových odpadních vod. 

Odhady nákladů na komunální vybavenost jsou založeny na následujících předpokladech:  

• úroveň  v zásobování vodou: 98%; 

• úroveň  v kanalizacích a čištění odpadních vod: 75%; 

• norma čištění : biologický/pokročilý nebo podobný stupeň čištění. Snížení BSK5 na 
40-25 mg/l. 

Jak bylo poznamenáno dříve, není k dispozici žádná statistika o čištění průmyslových 
odpadních vod. Lze vycházet z celkového množství 14 000 t BSK5/rok (oficiální statistiky 
registrují pouze přímé vypouštění z průmyslu do povrchových vod : 8045,7 t BSK5 v roce 
1996, nikoli vypouštění do komunálních kanalizací), které odpovídá 636 000 EO. Požaduje 
se snížení BSK5 na 40-25 mg/l a snížení CHSK na 135-90 mg/l. 

 Úroveň čištění pro obě skupiny zdrojů znečištění byla shrnuta následovně: 
1. Primární stupeň 
2. Sekundární stupeň: 

2.a. Sekundární stupeň bez odstraňování nutrientů 
2.b. Sekundární stupeň s denitrifikací 
2.c. Zlepšený sekundární stupeň (nitrifikace,denitrifikace a defosfatizace) 

3. Terciární stupeň 
Různé úrovně čištění lze použít jako cílové pro dosažení požadované účinnosti.  

Mechanické čištění snižuje zátěž vypouštěných odpadních vod ze 300 mg/l na 175 mg/l.  
Chemicky podporované mechanické čištění vykazuje snížení o 100 mg/l (66%). 
Technologická úroveň (biologický/3. stupeň/pokročilý stupeň) umožňuje snížení až na  20 
nebo 10 mg/l. V Německu jsou cílové požadavky na vypouštěné vody 20 a 15 mg/l. Cílové 
požadavky EU jsou podobné německým.                                                               

V urbanizovaných oblastech s více než 5000 obyvateli se uvažují následující kategorie 
investic: 

• Kanalizace a odvodnění: 

⇒ údržba a/nebo rekonstrukce existujících kanalizačních systémů; 

⇒ výstavba nových kanalizačních systémů pro dosud neodkanalizované a pro 
nově urbanizované oblasti; 

⇒ výstavba nových a/nebo rekonstrukce stávajících kontrolních objektů na 
dešťové kanalizaci. 

• Čištění odpadních vod: 

⇒ výstavba čistících zařízení pro dosud neodkanalizované a nově urbanizované 
oblasti; 

⇒ modernizace existujících komunálních čisticích zařízení (kapacita, úroveň 
čištění); 

⇒ výstavba čisticích zařízení pro nově urbanizovaná území. 



Natural Resources and Environmental Accounting in the CR                                                                                              
Výtah závěrečné zprávy v češtině,duben 2000 

30

Pro získání přehledů o nákladových předpokladech bylo zkoumáno několik zdrojů a 
informace byly standardizovány na velikost ČOV 20 000 EO a větší.  Bylo zjištěno, že 
některé zahraniční studie nadhodnotily skutečné potřeby sanace odpadních vod v ČR a 
jejich prognózy. Proto byla dána přednost výsledkům, tuzemských studií získaných na 
základě široké analýzy dodavatelských cen v období 1989-1996 (tab.4). 

 

Nové ČOV Rekonstrukce
2a 4100-5100  - 
2b 4200-5200 800-1300
2c 4500-5500 1000-1500

Úroveň 
čištění

Investiční náklady [Kč/1EO]

 
tab.4: specifické investiční náklady ČOV o kapacitě 20 000 EO a větší  
 
Více než polovina výše uvedených nákladů bude vyžadovat aplikaci 

nitrifikačních/denitrifikačních systémů, tj. rozšíření sedimentačních nádrží.  
Pro menší ČOV, než jsou uvedeny výše bylo zjištěno, že náklady jsou asi o 10 až 1 % vyšší 

(viz tab.5). 
 

Nové ČOV Rekonstrukce
1 4200-5200  - 

2a 4600-5800  - 
2b 5000-6300 1000-1500
2c 5200-6500 1200-1800

Úroveň 
čištění

Investiční náklady [Kč/1EO]

 
tab.5: specifické investiční náklady ČOV o kapacitě menší než 20 000 EO 

 
Specifické investiční náklady na ČOV o 2000-5000 EO byly stanoveny hodnotou mírně 

převyšující 10 000 Kč/EO (později upřesněnou na 9000 Kč/EO).  Tato velikostní skupina 
bude nejdůležitější pro splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EEC.  Navíc mohou být 
investiční náklady kanalizačních sítí dvoj- až trojnásobné v porovnání s náklady na výstavbu 
ČOV. Cena rekonstrukce 1 m kanalizační stoky může dosáhnout 6000 Kč a cena nové stoky 
9000 Kč/m. 

Nakonec by měly být uváženy specifické investiční náklady pro venkovské obce o velikosti 
200 až 1000 EO.  Jako možné řešení vyhovující lokálním podmínkám byly uvažovány dvě 
čisticí technologie: 

• SBR (čistírna s přerušovaným provozem) 10-30 000 Kč/EO 

• RZP (kořenová čistírna) 10-16 000  Kč/EO 
Porovnání uvedených specifických investičních nákladů  ČOV s náklady, které uvádí 

varšavský IOS pro Polsko vykazuje dobrou shodu až do velikosti 25 000 EO. Od této mezní 
hodnoty ve směru k větším kapacitám specifické investiční náklady v Polsku klesají, zatímco 
v ČR zůstávají relativně stabilní. Nejnovější výzkum prokázal, že výsledky uváděné pro ČR 
jsou ekonomicky přiměřené.  
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Nástin metodiky pro konstrukci ACC v zemědělství 
CCííllee  

Zemědělství je jedním z hlavních oborů národního hospodářství, který má vliv na jakost 
povrchových a podzemních vod. Rozlišují se tři typy zdrojů, které ovlivňují jakost vody: 

• bodové zdroje; 

• nebodové zdroje: zahrnují zemědělský odtok a infiltraci; 

• difúzní zdroje: polutanty vznikají na velkých územích, kterými procházejí dříve než se 
dostanou do recipientu; snížení difúzních zdrojů je možné hlavně opatřeními ve 
způsobu hospodaření. 

Legislativa nepovoluje přímé vypouštění odpadních vod ze zemědělství. Opatření na 
snížení znečištění ze zemědělství navrhovaná v této zprávě se vztahují na difúzní znečištění. 

Všeobecně, činnosti v zemědělství ovlivňují zejména tyto ukazatele jakosti vody: 

• živiny: dusík , fosfor; 

• nerozpuštěné látky; 

• BSK, CHSK; 

• těžké kovy: měď, zinek, kadmium; 

• pesticidy; 

• bakterie a viry. 
Potenciál emisí ze zemědělství může být kvantifikován většinou na empirickém základě. 

Dusík  a fosfor emitovaný ze zemědělství je poznán lépe než ostatní látky charakterizující 
jakost vody. Proto technická opatření navrhovaná na snížení znečištění jsou zaměřena na 
emise dusíku a fosforu, které jsou nejdůležitější. 

Vývoj zemědělství po roce 1989 byl provázen těmito hlavními změnami, které měly 
následně pozitivní vliv na emise polutantů: 

• výrazný pokles spotřeby průmyslových hnojiv jako důsledek velkého zvýšení cen 
těchto výrobků; 

• výrazné snížení stavů skotu a částečné snížení stavů prasat  a také drůbeže. 
 

MMeettooddiikkaa  
Pokud se jedná o zemědělské znečištění, dusík je nejdůležitější a snížení dusíku převažuje 

u všech navrhovaných technických opatření; proto roční náklady jsou vztaženy na dusík; 
fosfor je brán spíše jako vedlejší efekt. 

Byl použit následující postup: 
1. výpočet celkového dusíku v roce 1997 (v organických odpadech ze živočišné                        

výroby + průmyslová hnojiva); 
2.  zvolení technických opatření na snížení; odhad redukce emisí polutantů dusíku a 

fosforu na jednotku; 
3. výpočet ročních nákladů sestávajících z odpisů a provozních nákladů; výpočet 

ročních nákladů na kg dusíku a fosforu; 
4. seřazení navržených technických opatření podle jejich nákladů na kg odstraněného 

dusíku; 
5.  sestavení scénářů: střednědobý program; 
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6.  konstrukce grafu průměrných ročních nákladů pro navrhovaná technická opatření. 
 

VVýýbběěrr  ooppaattřřeenníí  nnaa  ssnníížžeenníí  zznneeččiiššttěěnníí  
Pokud se jedná o emise do vod z různých zdrojů, výsledky monitorování ukázaly, že mezi 

polutanty převažuje dusík hlavně v závislosti na aplikaci hnoje a průmyslových hnojiv zatím 
co fosfor se dostává do recipientů erozní činností, protože fosfor je hlavně vázán v ornici. 
Obecně se má zato, že městské odpadní vody jsou hlavně odpovědné za znečištění vod 
fosforem. 

Byla navržena následující technická opatření na snížení polutantů ze zemědělství: 

• ekologické  zemědělství 
Rozdíl v emisích dusíku a fosforu mezi dřívějším a navrhovaným hospodařením: 
17 kg N/ha a 0,5 kg P/ha. 

• zatravnění 
Rozdíl v emisích dusíku a fosforu mezi dřívějším a navrhovaným způsobem 
využívání se odhaduje 20 kg N/ha a 1,0 kg P/ha. 

• mokřady 
Rozdíl v emisích dusíku a fosforu mezi dřívějším a navrhovaným způsobem 
využívání se odhaduje 30 kg N/ha a 2,0 kg P/ha. 

• zalesnění 
Rozdíl v emisích dusíku a fosforu mezi dřívějším a navrhovaným využíváním se 
odhaduje  30 kg N/ha a 2,0 kg P/ha. 

• správná zemědělská praxe 

Rozdíl v emisích dusíku a fosforu mezi dřívějším a navrhovaným využitím se 
odhaduje 4 kg N/ha a 0,1 kg P/ha. 

• stelivový provoz ve výkrmnách vepřů namísto kejdového provozu 
Rozdíl v emisích dusíku a fosforu mezi dřívějším a navrhovaným způsobem se 
odhaduje 35,7 kg N/ha a 2,6 kg P/ha. 

ZVĚTŠENÍ OBJEMU SKLADOVACÍCH KAPACIT NA KEJDU ZE 3 NA 6 MĚSÍCŮ 
Rozdíl v emisích dusíku a fosforu mezi dřívějším a navrhovaným řešením se 
odhaduje 25 kg N/ha  a 3,3 kg P/ha. 

 
ROČNÍ NÁKLADY 

Roční náklady sestávají z odpisů, údržby a provozních nákladů. Dusík je prvek jehož emise 
vysoko převažují nad ostatními živinami zemědělského původu; roční náklady jako celek 
jsou proto u jednotlivých technických opatření vztaženy na dusík. 
NÁVRH SCÉNÁŘE: STŘEDNĚDOBÝ PROGRAM 

V návrhu střednědobého programu byla odhadnuta efektivní výměra u každého opatření. 
Za předpokladu, že bude respektována proporcionalita tohoto programu ve všech dalších 
scénářích počínaje malou výměrou, nákladová křivka bude lineární a roční náklady na kg 
dusíku budou činit asi 417 Kč/kg dusíku, tj. na každý 1 kg odstraněného dusíku 
pocházejícího ze zemědělství je nutné vynaložit každým rokem  v ČR 417 Kč. 
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V ČR se odhadují celkové emise do vod ze zemědělství na 99 000 tun N/rok a 2 300 tun 
P/rok, tj. redukce emisí navrhovaná ve střednědobém programu činí u dusíku 20%. 
Podrobné výpočty k jednotlivým navrhovaným technickým opatřením jsou uvedeny ve 
zprávě. 

V grafu 1 jsou seřazena technická opatření podle ročních nákladů a jejich účinku na 
odstranění dusíku. 
 

 
GRAF 1: PRŮMĚRNÉ NÁKLADY NA RŮZNÁ OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ ZNEČIŠTĚNÍ 

legenda: vodorovná osa - odstranění dusíku [kg/ha] 
 svislá osa - náklady na navržené technické opatření [Kč]: 

1  - mokřady 
2  - zalesnění 
3  - stelivový provoz ve výkrmnách prasat 
4  - zvětšení kapacity na skladování kejdy 
5  - zatravnění 
6  - správná zemědělská praxe 
7  - ekologické zemědělství   

 
Předběžné závěry  

Hlavním cílem státní politiky životního prostředí v oblasti nakládání s odpadními vodami je 
splnění direktiv EU nejpozději do roku 2010, což znamená přijetí režimu tzv.přechodného 
období, jestliže v roce 2003 je předpokládán vstup do Unie. Tím spíše ocenění finančních 
nákladů  představuje zásadní  rámec pro středně až dlouhodobou strategii. 

Na základě dříve uvedených předpokladů byl proveden odhad celkových investičních 
nákladů pro splnění tohoto úkolu. Při této kalkulaci byla uvažována jako výchozí cenová 
hladina v roce 1997.  Pokusné výstupy jsou shrnuty v tab.6. 
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Městské Průmyslové Městské 
/ venkov. Průmyslové

21,3 18,0 19,4 8,2 26,4 5,1 39,3 59,1

Kanalizační sítě Čistírny odpadních vod Celkové náklady

Rekonstrukce Rozšíření Kanalizační sítě ČOV

Rekonstrukce / 
Intenzifikace Nová výstavba

 
tab.6: celkové investiční náklady na omezování znečištění z odpadních vod v období 1999-
2010 (ceny vyjádřeny v mld. Kč) 

 
Celková suma 98,35 mld.Kč  by měla pokrýt splnění acquis  v této oblasti do roku 2010 a 

tedy zahrnout náklady na splnění směrnic EU o městských a průmyslových odpadních 
vodách., včetně integrované prevence znečišťování průmyslem. 

Ministerstvo životního prostředí ČR uvádí částku 70 mld.Kč  jako přiměřenou patrně pro 
časový horizont 2005 (viz tab.1 ). Některé prameny uvádějí jako zdroj zcela novou studii 
Světové banky, jež však v době zpracování této zprávy nebyla dostupná.  

Prognózy celkových nákladů na snížení znečištění odpadních vod zpracované v minulých 
letech nezávisle renomovanými institucemi udávají odhady vyšší, např. britská WRC 
v částce 112,5 mld.Kč  nebo německá IFO v částce 154,0 mld.Kč. 

Kolem 8,1 mld.Kč ročně by mělo být ročně vynaloženo ve střednědobém horizontu na 
omezování znečištění  povrchových vod z plošných zdrojů. Tento výstup je  prvním 
odborným odhadem předpokládaných nákladů na plnění nitrátové směrnice EU. 

 
Doporučení 

 Provedené analýzy odkryly některé mezery , zejména při získávání statistických dat o 
emisích a  nedostatek pramenů o plošných zdrojích v zemědělství.  Zlepšení je třeba 
směrovat do těchto úseků: 

• založení databáze plošných(difuzních) zdrojů ve venkovských oblastech; 

• sledování a doplnění dat o výpustích průmyslu do kanalizace a povrchových vod; 

• aktualizace  nákladů na omezování pro jednotlivé procesy/technologie; 

• přehodnotit rozsah a zaměření některých ukazatelů enviromentální statistiky; 

• podpora metod ekologického zemědělství jako způsob ochrany přírodních zdrojů; 

• zavedení metodiky pro hodnocení nákladů na snížení znečištění povrchových vod ze 
zemědělství; 

• sledování a hodnocení provozních nákladů kanalizací a ČOV; 

• rozvoj málo nákladných a efektivních metod  čištění odpadních vod ve venkovských 
oblastech. 
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M. Růžičková, I. Svojtková, J. Suk, M. Tichý, SEVEn Praha 
 

Omezování emisí oxidů síry a dusíku 
v České republice – souhrn 

 
 

Omezování emisí oxidů síry a dusíku hraje pravděpodobně největší roli při snižování 
znečištění ovzduší a zátěže na životní prostředí v posledních 20 letech. Znečištění ovzduší 
je v ČR tradičně vysoké v důsledku velkého podílu průmyslu a vysoké energetické 
náročnosti. Tato situace se od roku 1990 rychle mění. Hlavní podíl snížení emisí lze přičíst 
prudkému snížení průmyslové činnosti ( přibližně o 20%). Další příčinou jsou zákonem 
stanovené limity znečištění, jejichž důsledkem byla implementace technologií omezujících 
emise, a to zejména na velkých zdrojích. ZZáákkoonn  oo  oocchhrraanněě  oovvzzdduuššíí z roku 1992 tvoří základ 
pro řadu navazujících vyhlášek; především se jedná o legislativu stanovující emisní limity a  
poplatky za znečišťování ovzduší, která vstoupila v platnost 1. ledna 1999. V průběhu 
devadesátých let přistoupila ČR rovněž ke všem třem úmluvám, které tvoří rámec pro 
omezování emisí, a podepsala většinu protokolů, které stanovují konkrétní limity emisí. 

Po dvou protokolech, které byly podepsány v minulém roce (týkají se těžkých kovů a 
stabilních organických škodlivin), se letos očekává podpis PPrroottookkoolluu  oo  oommeezzeenníí  aacciiddiiffiikkaaccee,,  
eeuuttrrooffiizzaaccee  aa  ppoošškkoozzeenníí  ppřříízzeemmnníímm  oozzóónneemm. V tomto protokolu jsou diferencovány závazky, 
které by měly jednotlivé strany Úmluvy přijmout. Jejich výše se stanovuje na základě 
odsouhlaseného principu, t.j. stejných nákladů na obyvatele nebo na jednotku hrubého 
domácího produktu, pomocí modelů komplexních dopadů (Integrated Assessment Modelling, 
IAM). Metodika modelování a transportní moduly modelů jsou přijímány bez větší diskuse. 
Ta se vede částečně o emisích, ale hlavním předmětem diskuse jsou náklady na omezení 
emisí vyjadřované obvykle ve formě nákladové křivky. 

Finanční zdroje jsou zejména v ČR v současné době omezené, a veškeré investice do 
životního prostředí je nutné posuzovat z finančního hlediska. Náklady na technologie 
omezování znečištění tedy hrají významnou roli a představují  hlavní téma ucelené zprávy, 
z níž je převzat tento souhrn. 

Úvodní kapitola této zprávy mapuje současnou situaci v oblasti znečišťování ovzduší v ČR. 
V následující kapitole je popsán model RAINS, který hraje zásadní roli při vyjednávání o 
novém protokolu o omezování znečištění a jeho databáze obsahuje pravděpodobně 
nejobsáhlejší nákladové křivky pro většinu evropských států. Dále je popsána metodologie 
konstrukce nákladové křivky. Jelikož většina technologií na omezování znečištění je 
implementována v důsledku emisních limitů, zahrnuli jsme do zprávy popis domácí i 
mezinárodní legislativy, která se omezování týká. Další dvě kapitoly obsahují popis 
technologií na omezování emisí, jejich potenciálů a nákladů.  

Technologické možnosti omezování emisí jsou poměrně dobře propracovány, liší se v 
účinnosti a odpovídajících nákladech. Pro současnou situaci v ČR jsme provedli odhad 
potenciálu snížení emisí a nákladů pro období po roce 2000. Studie dochází k následujícím 
závěrům: 

• Po roce 1990 došlo k významnému poklesu emisí oxidů dusíku, a to v důsledku 
útlumu průmyslové výroby a opatření přijatých v důsledku zavedení emisních limitů. 
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• Za stávající výše emisních limitů pro palivo-energetický průmysl se použití 
sekundárních opatření pro snížení emisí oxidů dusíku u stávajících zdrojů nejeví 
jako nezbytné. 

• U primárních opatření existuje zbytkový potenciál snížení emisí, zatímco potenciál 
sekundárních opatření (selektivní katalytická a nekatalytická redukce) zůstává téměř 
nevyužit. 

• U emisí oxidů síry došlo k ještě  vyššímu poklesu než u oxidů dusíku, od roku 1988 
se snížily desetkrát. Příčinou byl částečně rovněž pokles aktivity, avšak především 
rozsáhlý program odsíření, který realizovali hlavní výrobci elektřiny. 

• U středních a malých zdrojů stále existuje potenciál pro snižování emisí SO2.  Hnědé 
uhlí představuje nejlevnější palivo v ČR a tyto zdroje snížily úroveň emisí těsně pod 
současné emisní limity (většinou bez využití velmi účinného odsíření kouřových 
plynů). Jestliže dojde k dalšímu snížení limitů, bude nutné na těchto zdrojích zavést 
odsíření kouřových plynů, využít nízkosirné uhlí a plyn. Tyto možnosti odráží i 
prezentované nákladové křivky. 

 
Popsaný potenciál je možné realizovat jako důsledek nových předpisů implementovaných 

buď Evropskou unií nebo jako součást nového protokolu ÚÚmmlluuvvyy  oo  ddáállkkoovvéémm  zznneeččiiššťťoovváánníí  
oovvzzdduuššíí  ppřřeecchháázzeejjííccíímm  hhrraanniiccee  ssttááttůů (CLRTAP). Jejich implementace bude představovat 
podstatné výdaje. 
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Josef Seják, Český ekologický ústav, Praha 
 

 Ekonomické hodnocení přírody 
 
 

Úvod 
Podle záměrů projektu bylo hlavním cílem pro tento modul potvrdit proveditelnost 

ekonomického oceňování ekosystémů na základě přiřazování ekonomických hodnot (v 
peněžním vyjádření) různým ekosystémům (podle jejich environmentální kvality) a pomocí 
kombinace těchto peněžních hodnot s údaji popisujícími zemský povrch (land cover) 
upozornit na prostorové rozdělení ekonomických hodnot životodárných funkcí ekosystémů.   

Popis kroků výzkumu 
První část projektu byla zaměřena zejména na identifikaci možných metodologických 

přístupů k  oceňování životodárných funkcí environmentálních statků, které byly považovány 
až do současné doby za bezplatné. Tato etapa byla zaměřena výhradně na metodologické 
aspekty modulu, to znamená na:  

• popis a vyhodnocení  vhodných metodologických přístupů k ekonomickému 
oceňování život podporujících funkcí přírodního kapitálu; 

• vývoj jednotné terminologie pro údaje popisující zemský povrch a přiřazování 
ekonomických hodnot ekosystémům/biotopům.  

 
Teoretické pozadí 
Budoucí existence lidské společnosti je podmíněna příznivými životodárnými podmínkami, 

které se v průběhu milionů let vytvořily v tenké slupce zemského povrchu a jeho nejbližšího 
okolí (nazývané odborně bbiioossfféérroouu a zahrnující vedle zemského povrchu také ovzduší a 
vodstvo). Lidstvo, které je jako druh pouze krátkou epizodou v dlouhé historii zemské 
biosféry, “úspěšně” destruovalo biosféru během několika posledních desetiletí. Proto je závěr 
20. století poznamenán nebývalým růstem konfliktů mezi lidskými ekonomickými aktivitami a 
životním prostředím. 

Environmentální ekonomové se v současnosti snaží rozšířit princip, podle něhož je příroda 
a její systémy chápána jako multifunkční aktiva (přírodní kapitál) ve smyslu, že lidstvu 
poskytují široké spektrum ekonomicky cenných funkcí a služeb (z nichž některé jsou 
vzájemně substituční, jiné komplementární). Např. Pearce, Turner [5] a  Turner, Pearce, 
Bateman [11] uvádějí v agregované podobě čtyři základní funkce: 

• jsou zásobárnou přírodních zdrojů, 

• jsou množinou přírodních krajinných statků a přírodních krás, 

• mají schopnost asimilovat odpady z lidských činností, 

• představují systém podpory života na Zemi. 
Z hlediska uvedených čtyř funkcí přírody lze zřetelně rozlišit dvě ffuunnkkccee  eekkoonnoommiicckkéé 

(zásobárna přírodních zdrojů, asimilace odpadů) a dvě ffuunnkkccee  eekkoollooggiicckkéé (životodárná 
funkce, krajinně-estetická funkce). Ekonomické funkce se dostávají do stále vzrůstajícího 
rozporu  (jjssoouu  ssuubbssttiittuuččnníí) s funkcemi   ekologickými. Životodárná funkce přírody je lidmi  a 
jejich zejména ekonomickými aktivitami stále více narušována a poškozována v míře, při níž 
začíná být existenčně ohrožováno zachování života na naší planetě.  
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Lidé tradičně oceňují pouze ekonomické funkce přírody. Makroagregáty výsledků 
ekonomických činností jako např. hrubý domácí produkt nebo hrubý národní produkt zahrnují 
z hlediska přírody pouze ceny použitých přírodních surovin a materiálů, vůbec však 
nezachycují, jak se díky lidským aktivitám ztenčuje zásoba přírodních a environmentálních 
zdrojů.  

Takto volně či bezplatně se příroda využívala zejména v bývalých centrálně plánovaných 
ekonomikách střední a východní Evropy. Marxistická doktrína, zdůrazňující, že “socialistická 
ekonomika má historickou šanci využívat přírodu jako bezplatný dar", umožnila vznik a 
přežívání totalitních systémů, na druhou stranu však nezbytně vedla k enormnímu plýtvání 
přírodními zdroji, neefektivní výrobě a silné degradaci životního prostředí. Bezplatné 
využívání přírody nakonec přispělo k  rozpadu centrálně plánovaného ekonomického 
systému jako nepraktického modelu.  

Též tradiční neoklasická ekonomie hlavního proudu v tržně orientovaných ekonomikách 
oceňuje pouze ekonomické funkce přírody, avšak velkou měrou opomíjí funkce ekologické, 
neboť utilitaristický neoklasický koncept ekonomické hodnoty je poněkud úzký, a také proto, 
že environmentální veřejné statky jsou pokládány za bezplatné. Makroekonomické 
ukazatele, jako např. HDP či HNP, v sobě zahrnují z pohledu přírody pouze spotřebu 
surovin, avšak úplně opomíjí brát v úvahu zmenšování zásoby přírodních a 
environmentálních zdrojů Země a ničení životadárných funkcí.  

Mezi odborníky i obecnou veřejností mnoha zemí světa  převládá dnes shoda v tom, že 
systém vykazování výsledků národních ekonomik pomocí konvenčních národních účtů 
Statistického úřadu OSN nevyjadřuje přiměřeně vztahy mezi ekonomikou a životním 
prostředím. Zejména neodráží vyčerpávání přírody a náklady environmentálních škod 
(znečišťování životního prostředí). 

Ve vztahu k životnímu prostředí je běžný systém  národních účtů kritizován zejména pro 
následující  hlavní  nedostatky: 

• při měření národního bohatství bere v úvahu jen člověkem vytvořený kapitál, 
nikoli však přírodní kapitál. Při vyjadřování čistého národního produktu (národního 
důchodu) jsou odečítány odpisy člověkem vytvořeného kapitálu, nikoli však 
vyčerpávání a degradace zásob (odpisy) přírodních a environmentálních zdrojů 
(přírodního kapitálu); 

• do národního důchodu jsou započítávány náklady na ochranu životního 
prostředí u veřejného sektoru a domácností (zvyšují tedy národní důchod), mnoho 
ekonomů však argumentuje, že by měly být spíše odečítány, případně by měly být 
odečítány ekologické škody způsobované výrobou  a spotřebou. 

Integrovat životní prostředí do ekonomiky a ekonomického rozhodování znamená 
analyzovat problém nejméně ve třech rovinách:  

• v rovině sociálně-ekonomického paradigmatu – etický základ oceňování   
(nové hodnoty, které jdou dále než koncept ochoty platit, tj. dále než koncept 
individuálního užitku); 

• v makroekonomické rovině účetních (informačních) systémů (nový informační 
systém, zelené národní účty); 

• v mikroekonomické rovině praktické politiky (nové ekonomické nástroje pro 
implementaci hodnot). 
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Pojetí hodnoty 
Komplexní pojetí ekonomické hodnoty nemůže zůstávat jednostranně pouze u lidských 

preferencí (poptávkové křivky) nebo výrobních nákladů (křivky nabídky). Jedině vzájemná 
konfrontace obou aspektů může poskytovat informace o reálných ekonomických hodnotách.  

Tento komplexní přístup je nutné uplatňovat i ve vztahu k oceňování přírodních statků, 
které nejsou opakovaně produkovány a není tudíž u nich k dispozici klasická nabídková 
křivka. Přesto ale s ohledem na soustavné poškozování funkcí přírodních statků musí 
společnost vynakládat prostředky na obnovu a revitalizaci těch přírodních funkcí, které byly 
lidmi vážně poškozeny a jejichž poškození lze s vynaložením prostředků napravit (v 
případech, kdy poškození není ireversibilní). V tomto smyslu musí být pod nabídkovou 
křivkou identifikovány náklady na obnovu a revitalizaci funkcí přírodních statků. Takto 
chápaná nákladová křivka by měla být konfrontována s ekologickým užitkem oceňovaného 
přirozeného ekosystému a srovnávána s preferencemi lidí pro tento ekosystém. 

Jako základ pro oceňování přírodních zdrojů by měly sloužit náklady na revitalizaci. Avšak 
samotné náklady nepostačují. Jestliže platí, že ekologicky stabilní ekosystém má nejnižší 
nároky na dodatečné energetické vstupy (přírůstkové náklady), potom by nejkvalitnější 
ekosystémy měly nejnižší hodnotu nákladů. To znamená, že náklady musí být upraveny o 
ekologické (životodárné) užitky oceňovaných přírodních zdrojů. 

Pro ekonomické oceňování přírodního kapitálu a jeho životodárných kvalit byl vyvinut 
přístup, který pracuje s náklady na revitalizaci příslušných biotopů [7]. Použili jsme 
metodologii pro stanovení poplatků za zásahy do přírody a krajiny [12], která byla vyvinuta ve 
spolkové zemi Hessensko a která bere v úvahu kvalitu přírodního kapitálu v kombinaci se 
zjištěnými náklady na skutečně vykonanou revitalizaci a skutečně vykonaná kompenzační 
opatření (kompenzační opatření nemusí funkčně souviset se zásahem).  

Některé  detaily hessenské metody  
Hodnota pro určitý biotop byla získána z hodnocení oossmmii  ffaakkttoorrůů či charakteristik (všechny 

ve vztahu k ekologické situaci  ve státě Hessensko, která je srovnatelná s ekologickými 
podmínkami ČR), každý v rozsahu 1-6 bodů (vyloučeno použití nuly - viz tab.1). 

1 zralost matureness E Entwicklung des Biotoptyps

2 přirozenost naturalness N Natürlichkeit des Biotoptyps

3 diverzita struktur diversity of structures SV Strukturvielfalt des Biotoptyps

4 diverzita druhů diversity of species AV Artenvielfalt des Biotoptyps

5 vzácnost biotopů rareness of biotopes SB Seltenheit des Biotoptyps

6 vzácnost druhů těchto 
biotopů

rareness of species of 
this biotopes SA Seltenheit auf dem Biotoptyp üblicherweise 

vorkommenden Pflanzen- und Tierarten

7 citlivost (zranitelnost) 
biotopů

sensibility (vulnerability) 
of biotopes EB Empfindlichkeit des Biotoptyps

8 ohrožení množství a 
kvality biotopů

threat on number and 
quality of biotopes UE Ungünstige Entwicklungstendenz der Häufigkeit 

und Qualität des Biotoptyps
 
tab.1: faktory použité v Hessenské metodě 
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Součet bodů za prvé čtyři charakteristiky byl násoben součtem bodů za druhé čtyři 
charakteristiky a výsledný počet vztažen k maximálně možnému počtu bodů (576). Získaný 
počet bodů pro každý biotop (3-80 bodů) byl převeden do peněžní podoby násobením bodu 
průměrnými náklady obnovení přírodních struktur (0,62 DM/hodnotový bod je tedy hodnotou 
pprrůůmměěrrnnýýcchh nákladů). Při směnném kurzu 20 CZK/DM můžeme jeden hodnotový bod vyjádřit 
v hodnotě 12,40 Kč (a hodnoty biotopů budou v rozmezí 37 - 992 Kč/m2). 

V Hessensku je tento přístup k hodnocení biotopů využit ve vyhlášce z r. 1992 o platbách 
za zábor území, podle níž je původce záboru povinen  vypočíst kvalitu dotčeného území 
před záborem a po záboru a případný rozdíl v bodové hodnotě ekologických funkcí zaplatit 
státu v podobě platby za újmu na kvalitě ekologických funkcí území. Hessenská metodologie 
nabízí škálu nákladových hodnot všech základních biotopů (lesy, křoviny, zahrady, vodstvo, 
pobřeží, bažiny, louky, travnaté plochy atd.)  vyjádřenou v bodech (v rozmezí od 3 do 80 
bodů) na jeden čtvereční metr oceňované plochy.  

 

LAND COVER 1:100000
min. max. průměr min. max. průměr

1.1.1. Souvislá městská zástavba 3 3 3 37 37 37
1.1.2. Nesouvislá městská zástavba 3 7 5 37 87 62
1.2.1. Průmyslové a obchodní areály 3 3 3 37 37 37
1.2.2. Silniční a železniční síť s okolím 3 7 5 37 87 62
1.2.3. Přístavy 23 23 23 285 285 285
1.2.4. Letiště 3 23 13 37 285 161
1.3.1. Oblasti současné těžby surovin 6 18 12 74 223 149
1.3.2. Haldy a skládky 6 6 6 74 74 74
1.3.3. Staveniště 6 6 6 74 74 74
1.4.1. Městské zelené plochy 14 20 17 174 248 211
1.4.2. Sportovní a rekreační plochy 10 20 15 124 248 186
2.1.1. Nezavlažovaná orná půda 11 13 12 136 161 149
2.1.2. Trvale zavlažovaná orná půda 13 13 13 161 161 161
2.2.1. Vinice 17 17 17 211 211 211
2.2.2. Sady, chmelnice a zahradní plantáže 14 23 18,5 174 285 229
2.3.1. Louky a pastviny 21 59 40 260 732 496
2.4.1. Jednoleté a trvalé kultury 13 23 18 161 285 223
2.4.2. Směsice polí luk a trvalých plodin 20 44 32 248 546 397
2.4.3. Zemědělské oblasti s přiroz.vegetací 31 50 40,5 384 620 502
2.4.4. Zemědělsko-lesní oblast 31 60 45,5 384 744 564
3.1.1. Listnaté lesy 58 72 65 719 893 806
3.1.2. Jehličnaté lesy 26 62 44 322 769 546
3.1.3. Smíšené lesy 44 67 55,5 546 831 688
3.2.1. Přírodní louky 27 59 43 335 732 533
3.2.2. Stepi a křoviny 36 41 38,5 446 508 477
3.2.4. Nízký porost v lese 26 59 42,5 322 732 527
3.3.1. Pláže, duny, písek 14 39 26,5 174 484 329
3.3.2. Skály 23 50 36,5 285 620 453
3.3.3. Řídká vegetace 21 50 35,5 260 620 440
3.3.4. Spálená vegetace 21 21 21 260 260 260
4.1.1. Mokřiny a močály 44 56 50 546 694 620
4.1.2. Rašeliniště 80 80 80 992 992 992
5.1.1. Vodní toky 47 73 60 583 905 744
5.1.2. Vodní plochy 35 79 57 434 980 707

Body Kč/m2

 
tab.2: hodnoty ekologických funkcí biotopů v České republice 
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Tato metoda oceňování byla aplikována v našem projektu pro celé území našeho státu. Na 
setkání s experty GISATu se diskutovaly a byly objasněny některé otázky týkající se 
klasifikace zemského povrchu, agregace tříd a přechodu mezi nomenklaturou CORINE a 
hessenskou klasifikací biotopů. 

Tento metodologický přístup umožnil v další fázi projektu odhad ekonomických hodnot 
ekologických životodárných funkcí biotopů v příslušných zemědělských, lesních a vodních 
ekosystémech, které byly určeny na základě LC/LU map (viz. tab.2).  

Tímto metodologickým přístupem lze metodologii hodnocení ekologických funkcí přírody 
Green Stamp obohatit pomocí zabudování konceptu odpisování tak, že bude brát v úvahu 
přírodní kapitál. Odpisy přírodního kapitálu budou formovat environmentální náklady. Jsou 
definovány jako rozdíl mezi počáteční cenou a konečnou cenou zásoby přírodního kapitálu.  

 
LAND COVER 1:100000

min. max. průměr min. max. průměr ce.e.f.* pozn.
1.1.1. Souvislá městská zástavba 3 3 3 37 37 37 35-1700 dle velik. osady
1.1.2. Nesouvislá městská zástavba 3 7 5 37 87 62 35-1700 dle velik. osady
1.2.1. Průmyslové a obchodní areály 3 3 3 37 37 37 35-1700 dle velik. osady
1.2.2. Silniční a železniční síť s okolím 3 7 5 37 87 62 35-1700 dle velik. osady
1.2.3. Přístavy 23 23 23 285 285 285 35-1700 dle velik. osady
1.2.4. Letiště 3 23 13 37 285 161 35-1700 dle velik. osady
1.3.1. Oblasti současné těžby surovin 6 18 12 74 223 149 35-1700 dle velik. osady
1.3.2. Haldy a skládky 6 6 6 74 74 74 0,5
1.3.3. Staveniště 6 6 6 74 74 74 35-1700 dle velik. osady
1.4.1. Městské zelené plochy 14 20 17 174 248 211 35-1700 dle velik. osady
1.4.2. Sportovní a rekreační plochy 10 20 15 124 248 186 13+0,9-9,5
2.1.1. Nezavlažovaná orná půda 11 13 12 136 161 149 1,85-9,05 dle okresů
2.1.2. Trvale zavlažovaná orná půda 13 13 13 161 161 161 1,85-9,05 dle okresů
2.2.1. Vinice 17 17 17 211 211 211 42
2.2.2. Sady, chmelnice a zahradní plantáže 14 23 18,5 174 285 229 42
2.3.1. Louky a pastviny 21 59 40 260 732 496 0,90-4,50 dle okresů
2.4.1. Jednoleté a trvalé kultury 13 23 18 161 285 223 0,90-4,50 dle okresů
2.4.2. Směsice polí luk a trvalých plodin 20 44 32 248 546 397 21+0,90-9,05 dle okresů
2.4.3. Zemědělské oblasti s přiroz.vegetací 31 50 40,5 384 620 502 0,90-4,50 dle okresů
2.4.4. Zemědělsko-lesní oblast 31 60 45,5 384 744 564 18
3.1.1. Listnaté lesy 58 72 65 719 893 806 30
3.1.2. Jehličnaté lesy 26 62 44 322 769 546 22
3.1.3. Smíšené lesy 44 67 55,5 546 831 688 26
3.2.1. Přírodní louky 27 59 43 335 732 533 2,6
3.2.2. Stepi a křoviny 36 41 38,5 446 508 477 0,5
3.2.4. Nízký porost v lese 26 59 42,5 322 732 527 0,5
3.3.1. Pláže, duny, písek 14 39 26,5 174 484 329 0,5
3.3.2. Skály 23 50 36,5 285 620 453 0,5
3.3.3. Řídká vegetace 21 50 35,5 260 620 440 0,5
3.3.4. Spálená vegetace 21 21 21 260 260 260 0,5
4.1.1. Mokřiny a močály 44 56 50 546 694 620 0,5
4.1.2. Rašeliniště 80 80 80 992 992 992 0,5
5.1.1. Vodní toky 47 73 60 583 905 744 5
5.1.2. Vodní plochy 35 79 57 434 980 707 5

Body Kč/m2

tab.3: hodnoty ekonomických funkcí území České republiky 
(* ce.e.f. – cena ekonomické funkce) 

 
 Z pohledu LC se oblasti tohoto přírodního kapitálu svými podstatnými částmi kryjí 

s oblastmi přírodních zdrojů, které jsou využívány pro svoje přímé ekonomické funkce 
(zemědělské oblasti, oblasti lesů a vod) a částečně též s oblastmi zemského povrchu, které 
přetvořil člověk (oblasti městské zeleně, sportovní a rekreační oblasti). Z pohledu ekologie 
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lze všechny tyto oblasti pokládat za různé druhy biotopů. 
Pomocí zvolené metodiky byla nejen konstruována cenová mapa ekologických funkcí 

území ČR, která je hlavním výstupem v tomto modulu,  ale jako případové studie byly také 
realizovány dva konkrétní projekty ocenění ekologických funkcí území, za prvé kopce Tlustec 
a za druhé území CHKO České Středohoří, které má být zabráno projektovanou dálnicí D8. 
Výsledky ocenění byly předány ministru životního prostředí.  

Mimo výše uvedených cílů jsme se též pokusili vytvořit cenovou mapu ekonomických funkcí 
území České republiky, což zahrnuje tytéž LC položky a kombinuje je s oficiálními cenami 
městských pozemků, zemědělských pozemků, lesů, uhelných dolů, vodních zdrojů a dalších 
oblastí s ekonomickým využitím. Základní informace o cenové mapě ekonomických funkcí 
území České republiky se nacházejí v tabulce (tab.3). 

 

Závěry a doporučení pro další vývoj 
Výsledky výzkumu získané na základě tohoto projektového modulu jsou důležité a 

podnětné z několika důvodů: 

• Jsou důležité v makroekonomické oblasti národního účetnictví. Kombinováním 
oceňování ekologických funkcí životního prostředí a LC přístupem umožňují získané 
výsledky výzkumu vyjádřit a kvantifikovat koncept národního přírodního kapitálu. 
S využitím digitalizovaných map a výpočetní techniky bude snadné vypočítat 
celkovou hodnotu environmentálních (ekologických nebo životodárných) funkcí 
území České republiky. Celková hodnota přírodního kapitálu bude prospěšná při 
přechodu na zelené národní účetnictví.  Pomocí nových satelitních snímků v roce 
2000 a výpočtu rozdílů vzhledem k již existujícím satelitním snímkům bude moci být 
identifikován vývoj zásoby přírodního kapitálu. Takové údaje budou nesmírně 
důležité pro environmentální korekci tradičních makroekonomických ukazatelů jako 
HDP a dalších.  

• Výsledky výzkumu mohou být užitečné pro oblast územního plánování (využívání 
území) a rozhodování. Srovnáním hodnot environmentálních funkcí a ekonomických 
funkcí příslušného území můžeme získat relevantní informace pro politické 
rozhodování. 

• Výsledky výzkumu lze využít na mikroekonomické úrovni pro vytváření 
ekonomických nástrojů korigujících zásahy do přírody a životního prostředí. Tyto 
nové ekonomické nástroje mohou přispět ke změně chování ekonomických činitelů 
vůči trvale udržitelnému rozvoji. 

 
Ze současných výsledků projektu je zřejmé, že by práce s ním spojené měly pokračovat. 

V blízké budoucnosti bude užitečné doplnit a ověřit metodologii i výsledky a zabudovat 
výsledky do národních účtů.  

Bylo by též vhodné a užitečné rozšířit výsledky výzkumu do dalších transformujících se 
ekonomik PHARE a TACIS. 
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S. Mildeová, Vysoká škola ekonomická, Praha 
 SIMULAČNÍ EKONOMICKO – EKOLOGICKÝ 

MODEL SEESM 

 
Heslovitě 

TTyypp  
Simulační ekonomicko - ekologický makro model  

ÚÚččeell,,  pprroo  kktteerrýý  bbyyll  mmooddeell  ssppeecciiffiikkoovváánn  
Model je příspěvkem k užitečné aplikaci Systému národních účtů a k využití zeleného HDP 

v rozhodovacích procesech k dosažení ekonomicko – ekologické stability. 
Cílem modelu je nalézt cestu v situaci, kdy limit přírodních zdrojů a limit kapitálu omezuje 

schopnost ekonomiky růst a dále poukázat na strukturu nákladů, jež souvisí s přechodem k 
filozofii trvale udržitelného rozvoje. 

EEnnvviirroonnmmeennttáállnníí    aassppeekkttyy  mmooddeelluu  
Pro kvantifikaci tlaků ze strany ochrany životního prostředí model zavádí koeficienty 

specifikující požadavky na přírodní zdroje a koeficienty atmosférických emisí spojených s 
energetickým užitím.  

ZZpprraaccoovvaatteelléé  
Autor modelu Patrick Schembri, modifikace české verze Stanislava Mildeová. 
 
Charakteristika modelu 
FFiilloossooffiiee  

Model  SEESM je simulační model francouzského hospodářství, který mapuje vzájemné 
toky mezi sektory energie, jinými ekonomickými sektory a konečnou poptávkou. 

Je založen na konceptu obsažené energie, kterou lze vysvětlit jako požadavky na přímou i 
nepřímou energii. 

Základním filosofickým východiskem modelu je fakt, že současné trendy vyčerpání 
obnovitelných zdrojů a  degradace životního prostředí stále nepolevují. V souladu se 
zjišťováním obsahu energie a uhlíku v jednotlivých formách ekonomického růstu je výchozí 
premisou modelu předpoklad, že vývoj levnější "čisté" energie je základem pro trvalý 
ekonomický růst a současně vede ke zvýšení kvality životního prostředí. 

Model popisuje změnu struktury nákladů ekonomiky při přechodu na koncepci trvale 
udržitelného rozvoje, alokaci zdrojů v národním hospodářství a zkoumá příčiny rozhodování.  

Dále jsou modelovány vazby mezi sektory národního hospodářství a jejich vliv na životní 
prostředí. Zvláštní pozornost je věnována emisím kysličníku uhličitého.  

Jedná se o klasický příklad modelu rozhodování za nejistoty. Modelovou bází je input - 
output analýza a principy dynamického systémového modelování. 

Model může simulovat situaci v dlouhém období a proto je zde zohledňován vliv mnoha 
proměnných a jejich změny v čase.  

Scénářová analýza prováděná v rámci modelace s SEESM rozšiřuje možnosti simulace. 
Konstruované scénáře mohou vzít v úvahu budoucí události, zachytit širokou škálu variant a 
předpovídat budoucí trendy v ČR. 
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SSttrruukkttuurraa  mmooddeelluu 
V modelu je ekonomika popsaná jako souhrn modulů8 spojených do matice. 
Modul populace a životního stylu je založen na rozdělení populace do věkových kategorií, 

které prezentují rozdílný životní styl a různou strukturu spotřeby. 
V modulu se mohou měnit předpoklady o dynamice populace za účelem zjištění,  jak 

různé demografické trendy ovlivní poptávku po zboží a následně přes produkční a spotřební 
řetězce i znečišťující emise z ekonomiky. 

Ekonomická struktura je v produkčním modulu definovaná jako vzájemně propojené 
sektory, které si vyměňují produkty s cílem uspokojit poptávku. Produkce je pojata  jako  
agregátní veličina v rámci šesti definovaných  sektorů: Průmysl, Služby, Doprava, 
Zemědělství, Elektřina a Tepelná energie. 

Sektory domácí produkce jsou rozšířeny o import a export; jedná se tedy o modelové 
pojetí otevřené ekonomiky. 

Posledním krokem modelace je specifikace produkčních sektorů z hlediska zohlednění 
koeficientů průměrného znečištění emisemi. 

ZZáákkllaaddnníí    ookkrruuhhyy    aa  vvzzttaahhyy    
Pojetí input - output multisektorální ekonomiky usnadňuje analýzu vztahů mezi 

ekonomickou strukturou a  přínosy jednotlivých sektorů.  
Ekonomický přínos je vyjádřen produkcí a spotřebou v sektoru, tvorbou kapitálu a podílem 

na mezinárodním obchodu a je specifikován jednak dle míry růstu a také dle strukturálního 
omezení, které zajistí makroekonomické “uzavření“ modelu. Změna toků je oceňována jak v 
peněžních, tak v energetických jednotkách. 

Produkční funkce je pro všechny sektory stejná. Výstup závisí na použitém množství 
vstupů, všechny input - output koeficienty jsou fixní, předpokládaná elasticita substituce 
nulová. 

Celkový výstup je omezen exogenně stanoveným množstvím kapitálu pro jednotlivé 
sektory. Toto omezení  je nápomocno v orientaci na přizpůsobení se nákladům při přechodu 
celé ekonomiky na  trvale udržitelný rozvoj. 

Produkční model počítá z empiricky kalibrovaných počátečních podmínek a specifikací 
scénáře výstupy každého ekonomického sektoru, požadavky na zdroje, technologii a 
informace o znečištění. Síla dynamického simulačního modelu je v tom, že se mohou vytvořit 
změny v předpokladech a vztazích modelu pro testování široké škály hypotéz o 
technologických a sociálních změnách včetně environmentálních norem a spotřebních 
hladin. 

MMaappoovváánníí  eenneerrggeettiicckkýýcchh  ttookkůů 

Investice do energetického sektoru je dána celkovou poptávkou po energii. V tomto 
ohledu se předpokládá, že poptávka po přímé energii v samotném sektoru energetiky závisí 
na celkovém užití energie. Zrychlení ekonomického růstu pak může zvýšit jak požadavky na 
energii, tak i ceny  energetických zdrojů.  

Speciální pozornost byla v modelu věnována výrobě elektřiny. Odpovídající modul dává 
do součinnosti produkci jednotlivých typů elektráren - elektřinu pocházející z tepelných 
                                                           
8  Populační modul, modul domácností, modul konečné spotřeby, produkční modul, modul exportu a importu, 

ekologický modul. 
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elektráren, z jaderných elektráren a z alternativních zdrojů. 9  
V energické spotřebě vlastního sektoru Elektřina se odráží jak aktuální využití 

produkčních kapacit, tak budoucí vývoj. 
Přes energetické vstupně-výstupní analýzy poskytuje model přesnou míru energie 

obsažené v produkci. Analýza přímé a nepřímé poptávky po energii, jež s ohledem na 
zásady trvale udržitelného rozvoje  překračuje tradiční způsoby chápání spotřeby a výroby 
elektrické energie vede k nezbytnosti uvažovat i o tzv. energii pro energii  (energii potřebnou 
pro samotnou výrobu energie). 

Model pracuje s pojmem energetické intenzity - representují je celkové, tj. přímé i nepřímé 
(přes mezispotřebu) požadavky na primární energii vztažené k peněžně oceněné jednotce 
výstupu. 

Simulační kroky modelu propočítávají energetické intenzity celé ekonomiky i jednotlivých 
sektorů, majících diferencované požadavky na spotřebu elektrické energie.  

ZZoobbrraazzeenníí  tteecchhnnoollooggiicckkýýcchh  zzmměěnn 
Pomocí modelu se stanovují technologické požadavky pro ekologicky udržitelný 

ekonomický rozvoj, např. zvýšené užití obnovitelných zdrojů, posun k technologiím a 
produktům s ohledem na čistotu životního prostředí, limity v oblasti ekonomických aktivit.  

Vzhledem ke zvýšené pozornosti, kterou model věnuje otázce energie je technologický 
pokrok chápán především ve směru využívání obnovitelných energetických zdrojů. 

Multisektorální vstupní-výstupní struktura jádra modelu  usnadňuje zobrazení 
technologických změn a jejich zpětných vazeb. V kontextu dynamického modelování je 
možné jednotlivé zpětné efekty oddělit a věnovat jim zvláštní pozornost. Za zmínku stojí  
například: 

a) hypotézy zahrnující rychlost a formy technické inovace, požadavky na 
pracovní sílu a možné dopady a vlivy na výběr budoucích technologií 

b) možné změny v oblasti spotřeby jako výsledek demografických změn nebo 
změn životních stylů s následným  dopadem na životní prostředí  

c) skutečnost, že technologické změny motivované ekologickým uvažováním 
(včetně odklonu od užívání vzácných zdrojů) mění do značné míry vstupní proporce 
jakéhokoliv produkčního sektoru a vyžadují nové kapitálové investice  a nikoliv pouze 
modifikované použití starých fondů. 

SSppeecciiffiikkaaccee  eennvviirroonnmmeennttáállnníícchh  vvaazzeebb 

Ekonomika je rozdělena do sektorů, které ovlivňují životní prostředí buď přímo, jako je 
energetika nebo zemědělství, nebo nepřímo,  kam se v modelových simulacích počítá 
průmysl, služby, doprava a také domácnosti. 

Na životní prostředí má vliv také samotná populace. Pozměněním předpokladů týkajících 
se vývoje počtu populace lze zjistit, jak rozdílné demografické trendy mohou ovlivnit nejen 
poptávku po zboží, ale prostřednictvím výrobního a spotřebního řetězce také znečišťující 
emise, které vystupují z celé ekonomiky. Model také kalkuluje materiální životní standard a  
klade důraz na význam struktury spotřeby pro dosahování trvale udržitelného rozvoje. 

                                                           
9  Jelikož je Francie čistým producentem elektřiny, nespotřebovanou část vyrobené energie vyváží. 
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Metodologie modelu předpokládá, že zpřísnění a důsledná kontrola emisí si vyžádají další 
zvýšení nákladů podniků. Tyto dodatečné zdroje mohou být získány buď ve formě investic či 
dovozů ze zahraničí, nebo realokací domácích zdrojů, která se projeví v dočasném 
zpomalení ekonomického růstu země, protože zdroje byly přesunuty z ostatních odvětví 
ekonomiky. 

S ohledem na sledované emise kysličníku uhličitého je třeba si uvědomit, že Francie má 
jednu z nejnižších hodnot ukazatele energie/GDP ze zemí OECD. Zásluhu na tom má 
skutečnost, že velká část energie je vyrobena v jaderných elektrárnách.10 

Počítačová  realizace  modelu  
Systém dynamického modelování je založen na programovém softwaru Vensim, který 

pracuje pod operačním systémem Windows. Umožňuje široké analytické možnosti, 
přehledné tabulkové a grafické výstupy v pohodlném uživatelském prostředí. 

Základní princip tohoto systému modelování je kalkulace výstupu metodou postupných 
kroků v čase a následné zahrnutí změn hlavních proměnných do konečného výsledku za 
dané období. 

Problémy  informačního  zabezpečení  
Každý sektor je charakterizován souborem výchozích podmínek, týkajících se zásob 

kapitálu, poptávky po primárních zdrojích, inter-sektorálních výměnných toků11 v input-output 
tabulce (tabulka vstupu-výstupu), které postihují strukturu ekonomiky. Z počátečních 
podmínek byly stanoveny kontrolní ukazatele a parametry, zahrnující energetickou 
efektivnost, požadavky na kapitál, toky znečištění, míry růstu jednotlivých sektorů. 

Proces konstrukce scénáře vyžaduje stanovit počáteční úroveň zásob kapitálu a musí být 
odhadnuty všechny scénářové koeficienty. V průběhu scenáře se mohou měnit všechny 
kategorie koeficientů včetně vstupní efektivnosti každého sektoru, kapitálových požadavků a 
koeficientů emisí znečištění. 

Největším datovým zdrojem je pro model SEESM Systém národních účtů. 
Modifikace modelu pro podmínky České republiky 
Aplikace modelu na české podmínky vyžaduje vzít v úvahu specifika našeho státu. Kromě 

samozřejmé změny počátečních podmínek, ze kterých model vychází, bylo nezbytné provést 
dílčí modifikaci modelu. 

Model  dovoluje podle potřeb uživatele modifikovat funkční vztahy mezi proměnnými, 
případně zavádět funkční vztahy nové, aniž by se změnila vypovídací schopnost modelu. 
Této pružnosti modelu bylo využito   při modifikaci modelu  pro ČR. 

Simulace s modelem SEESM 
První simulace, které byly s českou verzí modelu provedeny, poskytly řadu zajímavých 

výsledků. 
V počáteční struktuře modelu se odráží současné problémy - ekonomické aktivity 

průmyslového sektoru vedou k vysokým emisím, energetika založená především na 
elektrických výrobnách na fosilní paliva se významnou měrou podílí na znečištění ovzduší.  

                                                           
10 Podle studie DOE - EIA  bude v r. 2010 vybavení většiny jaderných elektráren Francie zastaralé, což bude 

vyžadovat závažná rozhodnutí týkající se řešení této situace. Východiskem může být zachování a zlepšení 
stávajících jaderných reaktorů, nebo jejich výměna za bezpečnější a efektivnější, nebo vytvoření nové 
energetické strategie vycházející ze snížení podílu energie produkované v jaderných elektrárnách. 

11 výměnné toky oceněny jak peněžně, tak energicky 
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I když se zatím pevná paliva v počátečním roce modelových simulací používají pro více 
než polovinu veškeré produkce energie, z hlediska dlouhodobých trendů  vzrůstá využití 
jiných, z hlediska prostředí šetrnějších druhů energie. 

Pro aproximaci pravděpodobných dlouhodobých trendů budoucí české ekonomiky byly 
konstruovány 4 scénáře: “Sekvenční“, “Extenzivní“, “Technologický“ a “Doporučený“. 

V rámci kalibrace modelu vstupními daty byla provedena strukturní analýza agregovaných 
sektorů. Ze strukturní analýzy je zřejmé, že energetická intenzita v samotných energetických 
sektorech je stále velmi vysoká. Některá odvětví mají vyšší energetickou účinnost, ale je 
zřejmé, že další zlepšení je potřeba ve většině z nich. 

Strukturní analýza také poukazuje na značnou provázanost sektorů a odvětvových 
činností v rámci nich; tento fakt je nezbytné vzít v úvahu v politických strukturálních 
opatřeních. Navrhované zásadní změny energetických proporcí, které byly centrovány v 
“Extenzivním“ scénáři, se promítnou svými důsledky do řady dalších odvětví a oblastí a 
budou mít rozsáhlé sociální důsledky. Obdobně to platí v uvažovaném “Technologickém“ 
scénaři - faktory, které odráží vliv technologického procesu na životní prostředí nejsou jen 
technologické, ekonomické, ekologické, ale i sociální. Aby se podpořilo používání 
energetických technologií vázaných na trvale udržitelný rozvoj je proto potřeba integrované a 
velmi koordinované politiky. 

Na rizika prodloužení negativních trendů v současné ekonomice, tj. ekonomice převážně 
závislé na fosilních palivech,  energeticky náročném průmyslu a deficitní platební bilanci, měl 
pro aproximaci pravděpodobného vývoje české ekonomiky upozornit “Sekvenční“ scénář.  

Vzhledem k současnému  vysokému  stupni energetické intenzity na jednotku hrubého 
GDP a tím vyvolanému vysokému stupni znečištění měl další “Technologický“ scénář 
indukovat výrazné změny v celkové poptávce po energiích a vést tak v simulovaném čase 
jak k méně energetickým, tak následně k méně uhlík obsahujícím tokům. 

Zkušenosti vyspělých ekonomik ukazují, že jestliže dojde k menší spotřebě energetických 
zdrojů, lze očekávat podstatnou změnu výrobního vzoru, a to nejen indukované změny 
technologie, ale i výrazné změny  samotné produkce a spotřebního vzorce obyvatelstva. 

Zde by tradiční řešení přes působení tržních cen, které by reflektovaly environmentální 
náklady a vynucovaly by si tak chování směrem k čisté produkci mohlo selhat ve snaze 
integrovat ekonomiku, která má v sobě obsažené neefektivní technologické vzory.  

Verze změny struktury energetiky ve směru podpory jaderné energetiky,  pro životní 
prostředí méně škodlivé ve srovnání s tepelnými elektrárnami, se zřetelně promítá v  
“Extensivním“ scénáři. 

Tento scénář vychází z předpokladu, že v blízké budoucnosti bude uvedena do provozu 
další jaderná elektrárna Temelín. Scénář upozorňuje na rizika zaměření energetické politiky 
pouze na stranu nabídky,  bez velkých   úspor energie a neměnící tedy podstatným 
způsobem trendy emisí. Modelové simulace ukazují, že bez změny podmínek na straně 
poptávky by výraznějších diferencí ve smyslu snížení emisí  bylo dosaženo v případě, kdyby 
jaderná kapacita vzrostla mnohem více než je uvažováno  v  “Extensivním“ scénáři.  

I když do české elektroenergetiky plynuly v posledních letech obrovské investice 
zavádějící nejmodernější technologie, výsledky simulací přes “Extensivní“ scénář tedy 
dokazují, že pokus snížit razantním způsobem emise nelze redukovat  na pouhé změny 
technolologií v rámci sektoru výroby elektrické energie. Potvrdila se tak opodstatněnost 
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konstrukce “Doporučeného“ scénáře. Tato varianta kombinuje pravděpodobnost uvedení do 
provozu jaderné elektrárny Temelín se současnými technologickými změnami, vycházejícími 
z energetické politiky, průmyslové a dopravní politiky ve smyslu orientace na více 
environmentální fungování bližší standardům západní Evropy a znamenající ve svém 
důsledku energetické úspory. Výsledky simulace dokazují značná  zpoždění při dosahování 
pozitivních výsledků ve snižování emisí. 

Případný přebytek elektrické energie by mohl pak být exportován do zahraničí a 
vylepšovat bilanci ZO. Modelový předpoklad, že přebytečná energie bude vyvezena nemusí 
být ovšem v praxi nasyceného evropského trhu splněn. Pravděpodobnějším výsledkem 
nadbytečné energie bude uzavírání kapacit tepelných elektráren s rozsáhlými ekonomickými 
a sociálními důsledky především v určitých regionech.  

Problém je třeba vidět v širším mezinárodním kontextu - přizpůsobení  české energetické 
politiky podmínkám politiky EU bude znamenat snížení závislosti na pevných fosilních 
palivech a může přispět k otevřenějšímu trhu elektrické energie. Navíc v souvislosti 
s globálním oteplením mohou být vzneseny požadavky na efektivnost produkce elektrické 
energie a tím způsobem vytvořeny nové trhy na elektřinu produkovanou ve vazbě na nízké 
emise. 

 
Poznatky  z  aplikace  a  celková doporučení  pro  možnosti  aplikace v ČR 
Energeticko – emisní orientace modelu  je nesmírně přínosná v podmínkách stále velmi 

energeticky náročné české ekonomiky. Modelové sledování návaznosti emisí na spotřebu 
jednotlivých druhů energetických zdrojů je při špatné situaci životního prostředí v ČR a 
vzhledem k problémům tepelné energetiky významné pro potřeby analýz. 

Model může přispět k nezbytné analýze uzlově strategických prostorů, prvků a vazeb 
národohospodářského systému, kde každé ekonomicky pozitivní opatření přináší 
dlouhodobý efekt.  Je excelentním nástrojem pro simulování důsledků různých opatření 
hospodářské politiky a pro prognózování vývoje kvality životního prostředí s cílem 
prozkoumat “potencionální budoucnost“ i při vyhledávání v dané situaci optimálních způsobů 
řešení přetrvávajících problémů nebo prevence potencionálních rizik. 

Výhodou modelu pro aplikaci v ČR je, že jádro modelu vychází z input – output 
metodologie, která má v ČR dlouholetou tradici. 

Nelze také pominout, že model lze i při neexistenci či nekonzistenci dlouhodobých 
časových řad a nestabilitě makroekonomických dat v ČR datově naplnit. 
 
 
Literatura: 

[1] Schembri, P.: Adaptation Costs for Sustainable Development and Ecological 
Transitions. A presentation of the structural model M3ED with reference to French 
energy-economy-carbon dioxide emission prospects. Centre d'Economie et d'Ethique 
pour l'Environnement et le Développement, Université de Versailles St Quentin-en-
Yvelines 
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Environmentální účetnictví versus podnikový informační systém 
 
                                         Prof. Ing. Dana Kovanicová, CSc. 

Vysoká škola ekonomická Praha, Fakulta financí a účetnictví 
 
 

     Splnění ekologických  požadavků Evropské unie i požadavků vyplývajících 
z koncepce udržitelného rozvoje není ani zdaleka  problémem primárně 
účetním, ale problémem investování do naturálních procesů, ať už jde o 
procesy výroby, dopravy, zemědělství, či jiné. Omezení emisí síry či dusíku,  
šetrnější  využívání půdy a energií, vhodnější struktura dopravních 
prostředků, lepší využívání odpadů aj. – to jsou problémy, jejichž řešení je v 
konečné fázi v kompetenci  manažerů. Ti musí být o těchto problémech  
dostatečně informovováni a k jejich řešení dostatečně motivováni.  První 
požadavek je splnitelný snáze: vyžaduje trvalou a hlubokou osvětu. Vlastní 
motivace je problémem obtížnějším: musí vyplývat z určité danosti, před níž 
lze ztěží uniknout, pokud se podnik nemá dostat do vážných potíží. Takovou 
daností mohou být např. směrnice EU, nutnost dosažení či alespoň zachování 
konkurenceschopnosti, tlak dodavatelského řetězce,  úvěrové a investiční 
podmínky respektující ekologická hlediska, orientace odběratelů na výrobky a 
zboží vyrobené šetrně, popř. šetřící životní prostředí atd.     
      
     Předpokládejme, že se manažeři začnou  při své řídící činnosti zajímat o 
ekologická hlediska, a že dojdou k poznání, že je třeba provést určité (přesně 
vymezené) investice zlepšující životní prostředí. Předpokládejme dále, že pro 
takové investice budou mít k dispozici (nebo budou schopni opatřit) potřebné 
finanční zdroje. Celý proces pak bude  na podnikové úrovni probíhat (při 
určitém přípustném zjednodušení)  ve třech časových horizontech, 
zahrnujících tři fáze: 
∗ budoucnost: plánování ekologických investic a jejich předpokládané 

dopady,  
∗ přítomnost: implementace investice,  
∗ minulosti: informace o investici a její skutečné dopady. 
 
Všechny časové horizonty budou zobrazeny hmotně (naturálně) i hodnotově  
v podnikovém informačním systému, a to  ve dvou rovinách,:  
• na úrovni vnitropodnikové 
• na úrovni celopodnikové. 
 
Tak v časovém horizontu plánování bude vypracován investiční záměr, který 
se promítne na vnitropodnikové úrovni do rozpočetnictví a do předběžných 
kalkulací, na podnikové úrovni do rozpočetních (pro-forma) výkazů: do 
rozpočetní rozvahy, rozpočetního výkazu zisků  ztrát a do rozpočetního 
přehledu peněžních toků.  Přitomnost (vlastní provádění  investičního záměru) 
bude  předmětem operativního řízení. Údaje o jejím průběhu bude (po 
hmotné i hodnotové stránce) sbírat a zpracovávat  časový horizont minulost. 
Na vnitropodnikové úrovni budou tyto údaje zpracovávány v manažerském 
účetnictví, na celopodnikové úrovni ve finančním účetnictví.  
       Pokud jde o možnosti aplikace ekologických hledisek do manažerského 
účetnictví, není zde žádných překážek ani ze strany ČR, ani ze strany EU či 



celosvětových účetních standardů. Na tomto místě je ale třeba připomenout, 
že v anglosaském pojetí (odkud jsme výraz “manažerské účetnictví” převzali) 
zahrnuje tato oblast informací  nejen vlastní účtování ve vztahu k 
vnitropodnikovým útvarům a výkonům, ale i rozpočetnictví, soustavu 
předběžných a výsledných kalkulací a v neposlední řadě celou  škálu 
rozhodovacích úloh,   které daleko přesahují rámec nejen účetních, ale 
mnohdy i podnikových  údajů. Jak patrno, v tomto pojetí slouží manažerské 
účetnictví v plném rozsahu   potřebám vnitropodnikového řízení,  a proto není 
regulováno žádnými vnějšími institucemi. Předpokládá se tedy, že si podnik 
vytvoří svůj vlastní model  informací pro vnitropodnikové řízení – takový, který 
je adekvátní zaměření a potřebám podniku.  To ovšem není na překážku 
tomu, aby se pro určité typy podniků či činností nevytvářely  “typové modely” 
manažerského účetnictví či alespoň jeho částí (zejména v oblasti nákladových 
modelů), jak jsme toho již dnes svědky. 
 
     Zcela jinak je tomu s finančním účetnictvím,  které má  externím 
uživatelům poskytovat informace o finanční pozici podniku, o jeho výkonnosti 
a o schopnosti vytvářet peněžní prostředky. Tato oblast účetních informací (a 
zejména pak účetního výkaznictví) je regulována jak v naší zemi, tak v 
Evropské unii (čtvrtou a sedmou direktivou) i ve světovém měřítku.  Zde hrají 
roli dvě regulační centra: Mezinárodní účetní standardy (International 
Accounting Standards - IAS) a americké všeobecně uznávané účetní zásady 
(Generally Accepted Accounting Principles – US GAAP).  Žádný z uvedených 
regulačních nástrojů nevěnuje pozornost ekologickým aspektům, ani se v 
blízké budoucnosti obdobné zaměření těchto norem nepředpokládá. Na druhé 
straně ale uvedené regulační nástroje  nikterak nebrání zveřejňovat další  
informace nad požadovaný minimální rozsah, a to buď  přímo ve výkazech, 
nebo formou poznámek k výkazům. 
      Problém je v tom, že elementy  rozvahy (tj. aktiva, dluhy) a výkazu zisků a 
ztrát (tj. náklady, výnosy) jsou nadnárodními standardy přesně definovány, a 
že ekologická aktiva, dluhy, výnosy a náklady těmto definicím  mnohdy 
nevyhovují, takže nemohou být jako takové vykázány. Tím  ovšem dochází ke 
zkreslení věrného obrazu o finanční pozici a výkonnosti podniku z hlediska 
koncepce udržitelného rozvoje a tím ke zkreslení ukazatelů finanční analýzy.  
Nic však nebrání tomu, aby ekologické aktivity podniku a jejich důsledky byly 
podrobně popsány alespoň v příloze k účetním  výkazům.    
  
Závěrem terminologickou poznámku: 
      Doslovný překlad termínu Environmental Accountancy z prostředí, kde se  
Accountancy  těší  co nejvyšší úctě a vážnosti manažerů (a celé veřejnosti),  
do naprosto odlišného českého prostředí je nešťastným počinem. Vysloví-li se 
u nás před manažery pojem environmentální účetnictví, domnívají se mnozí, 
že se jich  to vůbec netýká a že je to záležitost výhradně účetních pracovníků. 
Jaký to osudový  omyl!  O to obtížnější  bude možno naše manažery  
přesvědčit, že otázky životního prostředí jsou především jejich záležitostí, a 
teprve poté že je na účetních, aby ekologické počiny manažerů vhodným 
způsobem zabudovali do  účetního výkaznictví.    
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PODNIKOVÉ ENVIRONMENTÁLNÍ ÚČETNICTVÍ – JEHO STAV  
A MOŽNOSTI U NÁS 

Ing. Vojtěch Vaněček, CSc., Ústí nad Labem 
 

Podnikové environmentální účetnictví 

Neexistuje obecně přijímaná definice podnikového environmentálního účetnictví a 
podniky – pokud tento pojem znají – mu přisuzují různý obsah.  To není na závadu; podle 
výborné informativní publikace o environmentálním účetnictví1 vydané EPA záleží na 
přístupu a potřebách managementu co všechno do této agendy zahrne. 

Svou definici a představy o podnikovém environmentálním účetnictví, o možnostech 
jeho využití a upozornění na mně známé projekty jsem publikoval jinde2,3,4. Jde o nástroj 
podniky dosud nedostatečně využívaný. Příčinu vidím v tom, že environmentální náklady jsou 
pojímány velice úzce (srovnej naproti tomu výčet možných environmentálních nákladů 
v publikaci EPA1) a jejich podíl na výrobních nákladech tak je v řádu desetin nebo nejvýše 
několika málo procent, a přínosy plynoucí z environmentálních opatření nebývají jako takové 
vůbec vyhodnoceny. Nemuselo by to tak být, protože náklady na kontrolní (koncová, aditivní) 
zařízení, k nimž se průmysl zatím většinou uchyloval, a na jejich provoz jsou dobře 
vyčíslitelné. Preventivní (integrovaná) opatření, kterým jest z mnoha důvodů dát přednost (viz 
též směrnice Evropského společenství o integrované prevenci a omezování znečištění, IPPC), 
se vyhodnocují méně snadno.  

Současný stav environmentálního účetnictví v našich podnicích 

Autoři z Univerzity Pardubice a z TU Ostrava publikovali (viz odkazy3) podnětné 
pionýrské práce, ukazující aktuální stav a možnosti v několika vybraných podnicích či 
provozech, majících pro tyto záležitosti pochopení.  

Představu o celkové situaci v celém českém zpracovatelském průmyslu (OKEČ 15 až 
37) poskytl mezinárodní projekt GEMS – Global Environmental Management Survey, jehož 
českou část5 organizoval CEMC – České ekologické manažerské centrum, Praha, v letech 
1998/99. V průběhu projektu jsme provedli 304 řízených interview (s dotazníky) v podnicích 
vybraných kvótním výběrem tak, aby reprezentovaly český zpracovatelský průmysl co do 
odvětví, velikosti měřené počtem zaměstnanců a co do zeměpisné polohy, vyjádřené 
příslušností do některého z dřívějších krajů. Složení výběru podle velikosti podniků, která – 
jak se průzkumem potvrdilo – je pro environmentální chování významnější než příslušnost 
odvětví, udává tabulka SLOŽENÍ VZORKU. 
SLOŽENÍ VZORKU podniků zpracovatelského průmyslu 

Velikost podniku Počet zaměstnanců Počet interview 
Velký do 50                       45 
Střední 51 – 500                     128 
Malý nad 500                     131 

    CELKEM  304 
 
Nešlo tedy o podniky zabývající se environmentálním účetnictvím, některé ani ten pojem 
neužívaly. Stačilo, když naší prosbě o informace o svém environmentálním řízení byli ochotni 
vyhovět. Z více než 100 otázek jsme nyní vybrali odpovědi ty, které vypovídají o současném 
stavu environmentálního účetnictví. Tabulka EVIDENCE ukazuje, nakolik je nvironmentální 
problematika předmětem finančního a manažerského podnikového účetnictví. 
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EVIDENCE v podnicích zpracovatelského průmyslu 

% ANO v podnicích… Otázka % ANO 
v celém vzorku velkých středních malých

Sleduje váš podnik samostatně 
náklady a výnosy související 
s environmentální problematikou? 
(Otázka 8) 

 
38,6 

 
64,6 

 
43,8 

 
24,4 

Existují ve vašem podniku nějaká 
oficiální vodítka pro to, jak 
zahrnovat environmentální 
náklady do rozpočtování 
investic/projektů ? (Otázka 9) 

 
22,7 

 
48,9 

 
23,4 

 
12,4 

Zavedli jste nějaká opatření 
k ochraně životního prostředí 
v oblasti účetnictví ? (Otázka 29) 

 
21,8 

 
34,1 

 
22,0 

 
1,5 

Pramen: Projekt GEMS, organizovaný CEMC Praha  v letech 1998/99 

 

Další tabulka ŘÍZENÍ A PROVOZ ukazuje environmentální chování v těchto 
oblastech. 
ŘÍZENÍ A PROVOZ  v podnicích zpracovatelského průmyslu 

% ANO v podnicích… Otázka % ANO 
v celém vzorku velkých středních malých

Má podnik kvantifikované cíle co 
do omezení odpadů a emisí 
(Otázka 17) 

22,2  
(34,1)* 

47,7 
(38,6)* 

26,0 
(38,6)* 

9,9 
(28,2)* 

Má podnik kvantifikované cíle 
v omezení spotřeby energií ? 
(Otázka 18) 

19,9 
(46,0)* 

28,9 
(48,9)* 

28,6 
(41,3)* 

8,3 
(49,6)* 

Používáte indikátory 
environmentálního chování ? 
(Otázka 46) 

 
18,6 

 
36,4 

 
27,0 

 
4,5 

Investoval váš podnik 
v posledních 3 letech do zařízení 
pro koncové omezení znečištění 
životního prostředí ? (Otázka 48) 

 
 

47,4 

 
 

88,9 

 
 

50,0 

 
 

0,5 

Kupujete zboží a služby pro 
ochranu životního prostředí 
(Otázka 49) 

 
68,3 

 
86,7 

 
73,2 

 
57,2 

Dodáváte jiným podnikům zboží a 
služby pro ochranu životního 
prostředí ? (Otázka 50) 

 
22,3 

 
33,3 

 
16,4 

 
24,4 

Vyčleňujete peněžní prostředky 
adresně pro výzkum a vývoj 
k ochraně životního prostředí ? 
(Otázka 58) 

 
13,4 

 
28,9 

 
12,8 

 
8,5 

* Cíl není vyhlášen písemně, jenom neformálně 
Pramen: Projekt GEMS, organizovaný CEMC Praha  v letech 1998/99 
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Pravidlo „čím menší, tím lepší“ překvapivě platí jen v jedné položce, totiž prodeji 
„zelených“ výrobků, jak vyplývá z následující tabulky VÝSLEDKY, která ukazuje 
zhodnocení podnikového environmentálního úsilí.. 

 

VÝSLEDKY v podnicích zpracovatelského průmyslu 

% ANO v podnicích… Otázka % ANO 
v celém vzorku velkých středních malých

Platili jste v posledních třech 
letech pokutu za znečištění 
životního prostředí?  (Otázka 47) 

 
11,2 

 
30,2 

 
11,5 

 
4,6 

Zaznamenali jste úsporu 
v nákladech v důsledku úspor 
energií a dalších zdrojů? (Otázka 
63)     

 
46,6 

 
65,1 

 
49,2 

 
37,8 

Zaznamenali jste úsporu vydání 
v důsledku menších poplatků a 
pokut ? (Otázka 64) 

 
32,4 

 
65,9 

 
37,3 

 
15,9 

Zaznamenali jste úsporu 
v nákladech v důsledku zmenšení 
nákladů na zneškodňování odpadů 
? (Otázka 65) 

 
30,3 

 
56,8 

 
33,6 

 
18,0 

Zaznamenali jste vyšší výnosy 
díky většímu prodeji „zelených“ 
výrobků ? (Otázka 66) 

 
9,2 

 
6,8 

 
8.9 

 
10,3 

Pramen: Projekt GEMS, organizovaný CEMC Praha  v letech 1998/99 

 
Některé podniky prokazují značné porozumění pro environmentální účetnictví, jak lze 

vidět i z jejich výročních zpráv. Jako kladný případ uvádíme zprávy SPOLCHEMIE, Ústí n.L.  

Při průzkumu jsme nikde nenarazili ani na náznak úsilí o dobrovolnou internalizaci 
společenských nákladů, tedy něco jako je iniciativa TSA – Total Systém Approach, ačkoliv 
10,7% podniků vzorku se stará o životní cyklus svých výrobků.  

Tabelované výsledky zasluhují diskusi, která přesahuje rámec tohoto psaného textu.  

 
Možnosti a doporučení 

Z výpovědí respondentů projektu GEMS a z dalších zdrojů vyvozuji tyto možná 
trochu subjektivní závěry: 

• Vůdčí firmy v ochraně životního prostředí si samy iniciativně vypracovaly své vlastní 
systémy environmentálního účetnictví, bez významné metodické pomoci zvenčí. Přivedl 
je k tomu velký podíl environmentálních investic a značné provozní environmentální 
náklady. Mezipodnikové srovnání je obtížné.  

• Mnoho menších firem ani nezná pojem environmentálního účetnictví (stejně jako další 
pojmy z environmentální problematiky), natož aby se tomu věnovaly. Pracují tak, aby 
právě vyhověly předepsaným limitům, a aby náklady na ochranu životního prostředí 
nevybočovaly z jejich možností. 
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• Doporučuji založit a z centra finančně podpořit několik vzorových projektů 
environmentálního účetnictví v zainteresovaných podnicích (takové jsou), které by 
 demonstrovaly výhody takového přístupu, a 
 poskytly doporučení (návod), jak v našich podmínkách environmentální účetnictví 

zavést a provozovat. 

 

Odkazy 
1 An Introduction to Environmental Accounting As A Business Tool: Key Concepts and Terms.   Publikace 

United States Environmental Protection Agency č. EPA 742-R-95-001 z června 1995 
2 Vaněček, V.: Environmentální podnikové účetnictví. Ekonomické nástroje pro trvale udržitelný rozvoj České 

republiky, svazek 13. Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy,  Praha 1996 
3 Vaněček, V.: Podnikové environmentální účetnictví. Environmentální aspekty podnikání, č. 1/2000, České 

ekologické manažerské centrum, Praha 
4 Vaněček, V.;  Remtová, K.; Mikulová, V.; Šindel, Č.: Studie o nástrojích pro podporu minimalizace 

odpadů. Edice Českého ekologického manažerského centra, Praha 1994 
5 Vaněček, V., Suchánek, Z.: Environmentální management ve zpracovatelském průmyslu – projekt 

GEMS. Environmentální aspekty podnikání, Speciál `99, str. 30, České ekologické manažerské centrum, Praha 
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Ing. Alena Brožková 

Zobrazení environmentálních problémů ve finančním účetnictví podniku 
V současné době jsme svědky zvýšeného zájmu české účetní veřejnosti o environmentální 

účetnictví. Domnívám se, že tento zájem má následující příčiny: 

(1) Zhoršování životního prostředí na Zemi vyvolalo postupně zájem veřejnosti 

a podnikatelské sféry o ochranu a tvorbu životního prostředí. Byla zformulována 

koncepce trvale udržitelného rozvoje. Objevily se první snahy o zavedení manažerských 

systémů, jejichž podstatou je zařazení požadavků na ochranu životního prostředí do systému 

řízení podniku tak, aby byl zajištěn trvalý ekonomický růst a minimální dopad činnosti 

podniku na životní prostředí. Jde o dobrovolné aktivity, přičemž podniky se řídí buď 

mezinárodními normami ISO řady 14 000  nebo Nařízením Rady (EHS) č. 1836/93. 

Během let, kdy se začaly rozvíjet environmentálně orientované manažerské systémy, začalo 

být postupně jasné, že takové systémy potřebují informační podporu. Informace pro 

management podniku zajišťuje především tradiční informační systém podniku, kterým je 

účetnictví. Tradiční účetnictví dnes plní mnoho úkolů. Především poskytuje hodnotové 

informace pro finanční řízení firmy a podklady pro výpočet daňových povinností.  

Účetnictví ve svojí současné podobě ovšem netvoří dostatečnou informační bázi 

pro získání údajů o environmentálním profilu firmy. Avšak z historického hlediska je  

účetnictví velmi starou disciplínou a vždy dokázalo reagovat na nově formulované 

společenské potřeby a rozvíjet další potřebné funkce. Reakcí na novou potřebu informací o 

dopadech činnosti podniku na životní prostředí byly vědecké práce v oblasti podnikového 

environmentálního účetnictví – např. švýcarských autorů S. Schalteggera, K. Müllera, A. 

Sturma, z dalších pak např. práce skupiny ISAR (UNCTAD). 

V zahraniční literatuře je možno pozorovat podle mého názoru postupné  rozšiřování 

předmětu zkoumání od účetnictví ekologického, které pracuje s ekologickými bilancemi 

a jevy vyjádřenými v nepeněžních jednotkách, k účetnictví environmentálnímu, které sleduje 

environmentálně vyvolané finanční dopady do hospodaření podniku. Jelikož však jde o velmi 

mladou disciplínu, která se rozvíjí poměrně krátkou dobu, nejsou ani zdaleka konstituovány 

základní definice a panuje značná nejednotnost a neujasněnost terminologická.  

(2) Dalším popudem pro rozvíjení environmentálního účetnictví v ČR budou podle mého 

názoru ustanovení tzv. Aarhuské úmluvy (Úmluva o přístupu k informacím, účasti 
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veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí), 

kterou ČR podepsala v r. 1998. Konkrétně si dovoluji upozornit na: 

Článek 2 
 

Definice 
3. „Environmentální informace" či „informace o životním prostředí" znamená jakékoli informace v písemné, 
obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné podobě, o:  
 
(a) stavu složek životního prostředí, jako je ovzduší a atmosféra, voda, půda, krajina a přírodní stanoviště, 

biodiverzita a její složky, včetně geneticky modifikovaných organismů, a o interakcích mezi těmito 
složkami;  

(b)  faktorech, které ovlivňují nebo pravděpodobně ovlivní složky životního prostředí uvedené v pododstavci (a), 
jako např. jsou látky, energie, hluk a radiace, a činnosti nebo opatření, včetně opatření administrativních, smluv, 
politik, legislativy, plánů a programů týkajících se životního prostředí, a o analýze nákladů a přínosů a o 
jiných ekonomických analýzách a předpokladech, z nichž se vychází při rozhodování v oblasti životního 
prostředí;  

Článek 5  
 

Sbírání a rozšiřování informací o životním prostředí 
 

1. Strany zajistí, aby:  
 
(a) státní orgány měly k dispozici informace o životním prostředí vztahující se k výkonu jejich funkcí a aby je 

aktualizovaly,  
(b) byly zřízeny povinné systémy, které zajistí přiměřený tok informací ke státním orgánům 

o navrhovaných a stávajících činnostech, které mohou významně ovlivnit životní prostředí,  
3. Strany zajistí, aby environmentální informace byly postupně zpřístupňovány v elektronických 

databázích snadno přístupných veřejnosti prostřednictvím veřejných telekomunikačních sítí. Informace 
v této formě by měly zahrnovat:  

(a) zprávy o stavu životního prostředí, uvedené v odstavci 4 níže,  
(b) texty legislativy o životním prostředí, nebo se k němu vztahující,  
(c) podle vhodnosti politiky, plány a programy týkající se životního prostředí a environmentálních smluv,  
(d) další informace, jejichž dostupnost v této formě by mohla usnadnit aplikaci vnitrostátního práva 

naplňujícího tuto úmluvu,  za předpokladu, že tyto informace jsou již dostupné v elektronické formě.  
 

Hodnotově vyjádřené informace o dopadech činnosti podniku na životní prostředí lze získat 

mj. z environmentálního finančního účetnictví. Toto účetnictví je pouze určitou částí 

environmentálního informačního systému, který se skládá především z environmentálního 

finančního účetnictví, environmentálního manažerského účetnictví a ekologického 

informačního systému, které společně poskytují podklady pro environmentální zpravodajství. 

 
Dle mého názoru lze definovat environmentální finanční účetnictví následujícím způsobem: 

 Environmentální finanční účetnictví je součástí tradičního účetního systému, ze kterého 

vyčleňuje a zdůrazňuje oblast životního prostředí, aby odpovědělo na společenskou 

poptávku po těchto informacích. Jeho předmětem je zachycení environmentálních 

finančních dopadů, které jsou vyvolány působením podnikových činností, výrobků 

a služeb na životní prostředí. 
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Pokusila jsem se najít prvky z tradičního finančního účetnictví, které jsou  využitelné pro 

environmentální finanční účetnictví. Tyto styčné prvky se daly uspořádat do následující 

tabulky: 

REGISTR SPOLEČNÝCH PRVKŮ TRADIČNÍHO FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ  

A ENVIRONMENTÁLNÍHO FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ 

Tradiční finanční účetnictví Environmentální finanční účetnictví  

Metodické prvky účetnictví  

Princip věrného  zobrazení skutečnosti. Bez zobrazení finančních dopadů environmentálních skutečností 

nebude dosaženo věrného obrazu skutečnosti. 

Ocenění majetku a závazků v účetnictví a v účetní závěrce se 

upravuje o položky vyjadřující rizika, ztráty a znehodnocení např. 

pomocí tvorby rezerv. 

Jde např. o tvorbu rezerv nebo opravných položek na: 

•   ekologické škody, které znehodnotily majetek,  

    (např. staré ekologické zátěže),  

• na rekultivaci skládek, 

• vyjádření předpokládaných ztrát na produkci v důsledku 

znečištění životního prostředí. 

Archivace účetních záznamů. Archivace dokumentace pro EMS. 

Majetkové účty a účty závazků a pohledávek  

Na účtech majetku a pořízení majetku lze získat přehledy o 

investicích, o pozemcích, o majetku. 

Výstupem environmentálního finančního účetnictví by měly být 

• podklady o investicích do životního prostředí, 

• přehledy o majetku, s jehož užíváním je zvlášť výrazně 

spojeno znečišťování nebo poškozování životního 

prostředí. 

Informace o zásobách na skladě. Odděleně sledovat na účtech skladování a úschovu látek, které 

mohou způsobit znečištění a poškození životního prostředí. 

Přehled o odběratelích. V analytické evidenci sledovat informace o „zelených odběratelích„ 

kteří preferují služby šetrné vůči životnímu prostředí. 

Peněžní účty. Peněžní toky z environmentálně podmíněných skutečností. 

Rezervy. Zobrazení environmentálního rizika s finančními dopady. 

Přehled o závazcích vůči dodavatelům. Evidence „zelených“ dodavatelů, od kterých  požadujeme výrobky a 

služby šetrné k životnímu prostředí. 
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Tradiční finanční účetnictví Finanční účetnictví environmentální 

Hospodářský výsledek  

V současné právní úpravě účetnictví není environmentální klasifikace 

nákladů zabudována, ale dá se dosáhnout vhodným tříděním na 

analytických účtech.  

 

Náklady na životní prostředí se sledují minimálně v členění: 

• spotřeba vstupů  

• poplatky, pokuty, platby, 

• provozní náklady zařízení na ochranu životního prostředí 

• zachycení rizika (tvorba rezerv) 

• odstranění znečištění 

Klasifikace výnosů dle environmentálního hlediska není požadována. Klasifikace výnosů dle environmentálního hlediska by mohla sloužit 

jako podklad pro ekonomické zhodnocení přínosů z EMS. 

Podklady pro zjištění daní:  

Sledování skutečností podstatných pro zjištění daňových povinností. Zvláštní sledování environmentálně podmíněných daňových dopadů 

umožní získat informace o environmentálně podmíněných finančních 

dopadech. 

Financování ochrany a tvorby životního prostředí:  

Úvěry na investice. 

Cenné papíry  

Různé druhy finančních podpor. 

Jde o zajištění finančních zdrojů na akce a činnosti, které povedou k 

eliminaci rizika z nevhodného chování vůči životnímu prostředí. 

Pro získání údajů k vyjádření finanční náročnosti ochrany životního 

prostředí by bylo vhodné sledovat tyto údaje odděleně. 

 

Domnívám se, že o jednotlivých prvcích z tabulky je nutno  diskutovat, protože jsou spojeny 

s dalšími metodickými účetními problémy, jako jsou způsoby oceňování, tvorby rezerv a 

opravných položek, identifikace environmentálních nákladů atd..  

Podle mého názoru však dnes už nelze zužovat předmět environmentálního podnikového 

účetnictví pouze na sledování environmentálních nákladů, ale je nutné zabývat se i dalšími 

ekonomickými souvislostmi – např. financováním environmentálních aktivit, evidencí 

majetku atd.. 

Tyto informace by měly být zahrnuty nejen ve výročních zprávách podniků, ale i ve zprávách 

o životním prostředí, aby veřejnost byla informována o všech podstatných skutečnostech, 

které se vážou k podnikovým aktivitám na ochranu životního prostředí. Informační zázemí 

pro vypracování těchto zpráv by mělo a mohlo tvořit účetnictví. 
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Ve svém příspěvku bych chtěla zdůraznit ještě jednu skutečnost. Týká se komunikace 

mezi účetními pracovníky a ekology. 

V ČR dnes existuje povědomí o  účetnictví životního prostředí spíše mezi ekology a 

pracovníky, kteří zavádějí environmentální manažerské systémy.  Mezi účetními pracovníky 

toto povědomí dodnes v převážné míře schází. Situace není ovšem ve všech odvětvích stejná.  

V minulém roce jsme se na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity v Pardubicích pokusili 

zjistit, jaký je stav v oblasti environmentálního účetnictví ve čtyřech vybraných dopravních 

firmách na území ČR. Šlo o České dráhy, leteckou společnost a dva podniky městské 

hromadné dopravy. S výjimkou Českých drah byly zjištěné skutečnosti (co se týče systému 

sledování) dosti tristní. 

V účetnictví analyzovaných podniků se sledují odděleně jen některé environmentálně 

podmíněné náklady – zejména náklady na hospodaření s odpady a spotřeby energií. Podíl 

těchto nákladů na celkových nákladech podniku je velmi nízký, a tak podnikový management 

není ekonomicky zainteresován na řešení problémů s ochranou životního prostředí. 

Trochu jiná je situace v s.o. České dráhy. Tato firma disponuje velmi podrobným sledováním 

environmentálních nákladů na jednotlivé složky životního prostředí. Sledování na 

rozvahových účtech však zatím dopracováno není.  

Na závěr se dá konstatovat, že určitý nezájem o environmentální účetnictví ze strany 

ekonomických a účetních pracovníků plyne z: 

• celkově nízké úrovně znalostí o životním prostředí a účincích dopravy na životní  

prostředí, 

• malé znalosti  principů trvale udržitelného rozvoje, 

• nízké úrovně znalostí environmentální ekonomie, 

• neochoty překročit tradiční rámec účetnictví a reagovat na nové informační potřeby 

podniku a společnosti, 

• a z  toho, že dosud neexistuje účinný tlak, podpora a zájem podnikového vedení  na 

zavedení environmentálního managementu a environmentálního účetnictví v podniku, 

protože v dopravě, na rozdíl od některých jiných odvětvích, existuje malá znalost 

principů environmentálního managementu na všech úrovních řízení. 
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Sledování nákladů na životní prostředí na ČD - téze. 
Petr Škapa1 

Na ČD je vybudován základní informační systém v oblasti ochrany jednotlivých složek životního prostředí 
založený na SW EISPRO. Plně a dlouhodobě je využíván tento systém v oblasti odpadového hospodářství, začíná 
se uplatňovat v oblasti ochrany ovzduší a v současné době se zkušebně připravuje oblast hospodaření s vodou. 

Služební rukověť SR 79 je základním článkem sběru účetních informací vnitropodnikového účetnictví ČD. 
Analytické účty (výkonová čísla) umožňují podrobné členění nákladů podle potřeb organizačních a výkonných 
jednotek jednotlivých divizí a GŘ. Výkonová čísla slouží vnitropodnikovému systému kontrolingu a zpracování 
výsledných kalkulací ČD.  
Ekologické informace 

Ekologické informace lze charakterizovat jako data, statistiky a jiné kvantitativní a kvalitativní údaje, které 
rozhodovací orgány (na úrovni podniku, organizace, státní správy) vyžadují k hodnocení stavu a trendů změn 
prostředí, k formulaci a upřesňování ekologické politiky a k účelnému využívání prostředků na kvalitu prostředí. 

Informace s ekologickým obsahem se odlišují od ostatních informací. Ekologické problémy často 
poukazují na množství aspektů existujících procesů a jevů, které dávají vznik odlišným potřebám. Ekologické 
informace využívají totiž velkého množství dat z pozorování i měření. V oblasti ekologie existují komplikované 
vazby mezi ekologickými a jinými proměnnými veličinami (dodržování platných právních předpisů, rozvoj podniku 
nebo organizace, rozvoj výroby, ekonomika apod.). 

Požadavky na kvalitu ekologických informací lze obecně vyjádřit 
• věcná správnost, 
• dostupnost, 
• spolehlivost, 
• časové vymezení, 
• možnost provedení analýzy. 

Riziko nesprávného zacházení s ekologickými informacemi je vysoké a správná interpretace v mnoha 
případech vyžaduje specialisty. Ekologické informace lze také zneužívat v obchodním styku. 

Informace o stavu, vývoji a ovlivňujících prvcích znečišťování jednotlivých složek životního prostředí jsou 
důležité pro zajištění následujících oblastí: 

• sledování trendů znečišťování a na základě jejich znalosti provádění kvalifikovaných prognóz dalšího 
vývoje podniku (organizace), 

• stanovení potřebných opatření k  hodnocení znečišťování jednotlivých složek životního prostředí 
(omezení čerpání primárních zdrojů, snížení poplatků apod.) 

• poskytnutí podkladů pro uplatňování stimulačních ekonomických nástrojů (daňové úlevy apod.), 
• plnění platných právních předpisů, 
• usnadnění rozhodování v oblasti ekonomiky podniku, organizace. 

Pro vlastní řešení problematiky nákladů na životní prostředí je důležité nejen přesné vedení nákladů, ale i 
správná interpretace výsledků, zejména pak vývoj environmentálních nákladů organizace. Vlastní hodnocení a 
analýza poskytuje základní informace o vnitřním prostředí organizace a vztahu k vnějšímu prostředí. 

Základní struktura číselníku pro sledování nákladů na životní prostředí. 
1 Náklady na provoz vlastních zařízení v oblasti životního prostředí 
♦  na provoz ČOV, lapolů, septiků, žump 
♦  na provoz studní 
♦  na provoz úpraven vod 
♦  na provoz čistících zařízení a k zachycování emisí tepelných zdrojů znečišťování ovzduší 
♦  na provoz zařízení k zachycování emisí technologických zdrojů znečišťování ovzduší 
♦  na provoz skládek odpadů 
♦  na provoz skladů a/nebo míst shromažďování odpadů 
♦  na provoz spaloven odpadů 
♦  na provoz zařízení na úpravu a/nebo recyklaci odpadů 
  
  
  

                                                           
1 Doc. Ing. Petr Škapa, CSc., ekolog, GŘ ČD, tel.: (02) 514 32004, fax: (02) 514 33662, E-mail: skapa@dop.pha.cdrail.cz  
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2 Náklady na poplatky 
♦  vodné a stočné (celkem) 
♦  poplatky (úplaty) za odběry povrchových a podzemních vod a vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových 
♦  poplatky za znečišťování ovzduší malými tepelnými zdroji 
♦  poplatky za znečišťování ovzduší středními tepelnými zdroji 
♦  poplatky za znečišťování ovzduší velkými tepelnými zdroji 
♦  poplatky za znečišťování ovzduší malými technologickými zdroji 
♦  poplatky za znečišťování ovzduší středními technologickými zdroji 
♦  poplatky za znečišťování ovzduší velkými technologickými zdroji 
♦  základní a rizikový poplatek za ukládání odpadů na vlastní skládce (příloha č. 3 k zákonu č. 125/1997 Sb.,  

o odpadech) 
3 Náklady na asanaci starých ekologických zátěží 
♦  na odstranění starých skládek odpadů 
♦  na odstranění nově zjištěných nepovolených skládek odpadů (§ 3, odstavec 7 zákona č. 125/1997 Sb.,          

o odpadech) 
♦  na odstranění ostatní staré ekologické zátěže 
4 Náklady na zneškodňování odpadů 
♦  odpadů kategorie O ( vyhl. MŽP č. 337/1997 Sb.) 
♦  odpadů kategorie N podléhajících zpřísněnému režimu nakládání ( vyhl. MŽP č. 337/1997 Sb., příloha č. 5 

) 
♦  odpadů kategorie N vyjma odpadů uvedených podléhajících zpřísněnému režimu nakládání 
5 Náklady na asanace po ekologických haváriích  
♦  zavinění OJ, VJ ČD 
♦  zavinění jiným právním subjektem 
♦  viník nezjištěn  
6 Sankce - pokuty 
♦  v oblasti vodního hospodářství 
♦  v oblasti znečišťování ovzduší 
♦  v oblasti odpadového hospodářství 
♦  v oblasti přírody, krajiny a půdy 
♦  v oblasti hlučnosti a/nebo vibrací 
7 Ostatní náklady v oblasti životního prostředí 
♦  fyzikálně chemické rozbory odpadů (ve smyslu zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, a prováděcích 

předpisů k tomuto zákonu) 
♦  fyzikálně chemické rozbory při řešení starých ekologických zátěží 
♦  autorizované měření středních zdrojů znečišťování ovzduší 
♦  autorizované měření velkých zdrojů znečišťování ovzduší 
♦  náklady na měření a vyhodnocování hlučnosti a/nebo vibrací 
♦  ekologický audit a/nebo supervize prováděná jinou organizací 
♦  na vytvoření rezervy na rekultivaci, zajištění péče o vlastní skládku a asanaci po ukončení jejího provozu 

(vyhl. MŽP č. 340/1997 Sb.) 
♦  ostatní nespecifikované náklady 

 
Náplň jednotlivých položek. 

1.Náklady na provoz vlastních zařízení v oblasti životního prostředí 
♦ provoz ČOV, lapolů, septiků, žump 

• spotřeba materiálu (včetně chemikálií) a náhradních dílů při údržbě a opravách pracovníky VJ, 
• opravy (stavební, technologie) provedené dodavatelským způsobem, 
• fyzikálně chemické rozbory odpadních vod z ČOV, lapolů, septiků, kanalizačních přípojek provedené 

dodavatelským způsobem, 
• fyzikálně chemické rozbory odpadních vod z ČOV, lapolů, septiků, kanalizačních přípojek provedené 

pracovníky VJ, 
• mzdové náklady na rozbory prováděné VJ, 
• mzdové náklady na údržbu a opravy prováděné pracovníky VJ, 
• mzdové náklady na obsluhu, 
• zákonné sociální pojištění 
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• spotřeba elektrické energie, 
• odpisy objektů a technologických zařízení, 
• podíl provozní režie VJ. 

♦ provoz studní 
• čištění prováděná pracovníky VJ nebo dodavatelským způsobem, 
• desinfekce prováděná pracovníky VJ nebo dodavatelským způsobem, 
• údržba a oprava stavební části prováděná pracovníky VJ nebo dodavatelským způsobem 
• údržba a oprava čerpacího zařízení prováděná pracovníky VJ  
• údržba a oprava čerpacího zařízení prováděná dodavatelským způsobem, 
• fyzikálně chemické rozbory prováděné dodavatelským způsobem, 
• fyzikálně chemické rozbory prováděné pracovníky VJ, 
• mzdové náklady na činnosti prováděné pracovníky VJ, 
• odpisy objektů a technických zařízení, 
• zákonné sociální pojištění,. 
• podíl provozní režie VJ 

♦ provoz úpraven vod 
• spotřeba materiálu (včetně chemikálií) a náhradních dílů při údržbě a opravách pracovníky VJ, 
• opravy (stavební, technologie) provedené dodavatelským způsobem, 
• fyzikálně chemické rozbory vod provedené dodavatelským způsobem, 
• fyzikálně chemické rozbory vod provedené pracovníky VJ, 
• mzdové náklady na rozbory prováděné VJ, 
• mzdové náklady na údržbu a opravy prováděné pracovníky VJ, 
• mzdové náklady na obsluhu, 
• zákonné sociální pojištění 
• spotřeba elektrické energie, 
• odpisy objektů a technologických zařízení, 
• podíl provozní režie VJ. 

♦ provoz čistících zařízení k zachycování emisí tepelných zdrojů znečišťování ovzduší 
• spotřeba el. energie 
• spotřeba materiálu na provoz, údržbu a opravy, 
• mzdové náklady na údržbu a opravy prováděné pracovníky VJ, 
• mzdové náklady na obsluhu, 
• zákonné sociální pojištění 
• spotřeba elektrické energie, 
• odpisy objektů a technologických zařízení, 
• podíl provozní režie VJ. 

♦ provoz zařízení k zachycování emisí technologických zdrojů znečišťování ovzduší 
• spotřeba el. energie, 
• spotřeba materiálu na provoz, údržbu a opravy, 
• mzdové náklady na údržbu a opravy prováděné pracovníky VJ, 
• mzdové náklady na obsluhu, 
• zákonné sociální pojištění 
• odpisy objektů a technologických zařízení, 
• podíl provozní režie VJ. 

♦ provoz skládek odpadů 
• spotřeba el. energie 
• spotřeba paliva 
• spotřeba materiálu na provoz, údržbu a opravy, 
• mzdové náklady na údržbu a opravy prováděné pracovníky VJ, 
• mzdové náklady na obsluhu, 
• zákonné sociální pojištění 
• odpisy objektů a technologických zařízení, 
• podíl provozní režie VJ. 
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♦ provoz skladů a/nebo míst shromažďování odpadů 
• spotřeba el. energie 
• spotřeba materiálu na provoz, údržbu a opravy, 
• mzdové náklady na údržbu a opravy prováděné pracovníky VJ, 
• mzdové náklady na obsluhu, 
• zákonné sociální pojištění 
• odpisy objektů a technologických zařízení, 
• podíl provozní režie VJ. 

♦ provoz spaloven odpadů 
• spotřeba el. energie 
• spotřeba materiálu na provoz, údržbu a opravy, 
• mzdové náklady na údržbu a opravy prováděné pracovníky VJ, 
• mzdové náklady na obsluhu, 
• zákonné sociální pojištění 
• odpisy objektů a technologických zařízení, 
• podíl provozní režie VJ. 

♦ provoz zařízení na úpravu a/nebo recyklaci odpadů 
• spotřeba el. energie 
• spotřeba paliva 
• spotřeba materiálu na provoz, údržbu a opravy, 
• mzdové náklady na údržbu a opravy prováděné pracovníky VJ, 
• mzdové náklady na obsluhu, 
• zákonné sociální pojištění 
• odpisy objektů a technologických zařízení, 
• podíl provozní režie VJ. 

2.Náklady na poplatky 
♦ vodné a stočné 

• vodné a stočné (celkem), účtované  na základě hospodářských smluv uzavřených se správci 
vodovodů a kanalizací na dodání vody a odkanalizování odpadní vody, 

♦ poplatky (úplaty) za odběry povrchových a podzemních vod a vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových 

• úplaty  za odběry povrchových a podzemních vod a vypouštění odpadních vod podle 
nařízení č.35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, v platném znění 

• poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových vod podle zákona č. 58/1998 Sb., 
o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, v platném znění 

♦ poplatky za znečišťování ovzduší malými tepelnými zdroji 
• náklady ve smyslu zákona MŽP č.389/1991 Sb. a návazných doplnění - úplné znění 

č.212/1994 Sb.,     § 8 odstavec 1 
♦ poplatky za znečišťování ovzduší středními tepelnými zdroji 

• náklady ve smyslu zákona MŽP č.389/1991 Sb. a návazných doplnění - úplné znění 
č.212/1994 Sb.,§ 8 odstavec 1 

♦ poplatky za znečišťování ovzduší velkými tepelnými zdroji 
• náklady ve smyslu zákona MŽP č.389/1991 Sb. a návazných doplnění - úplné znění 

č.212/1994 Sb.,§ 8 odstavec 1 
♦ poplatky za znečišťování ovzduší malými technologickými zdroji 

• náklady ve smyslu zákona MŽP č.389/1991 Sb. a návazných doplnění - úplné znění 
č.212/1994 Sb.,§ 8 odstavec 1 

♦ poplatky za znečišťování ovzduší středními technologickými zdroji 
• náklady ve smyslu zákona MŽP č.389/1991 Sb. a návazných doplnění - úplné znění 

č.212/1994 Sb.,§ 8 odstavec 1 
♦ poplatky za znečišťování ovzduší velkými technologickými zdroji 

• náklady ve smyslu zákona MŽP č.389/1991 Sb. a návazných doplnění - úplné znění 
č.212/1994 Sb.,§ 8 odstavec 1 
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• základní a rizikový poplatek za ukládání odpadů na vlastní skládce, základní poplatek za 
ukládání odpadů ( příloha č. 3 k zákonu č. 125/1997 Sb.), rizikový poplatek za ukládání 
nebezpečných odpadů (příloha č. 3 k zákonu č. 125/1997 Sb.) 

3.Náklady na asanaci starých ekologických zátěží 
♦ odstranění starých skládek odpadů 

• náklady na fyzikálně chemické rozbory starých skládek 
• spotřeba paliva 
• náklady na vlastní odtěžení skládky 
• náklady na přepravu materiálu z odtěžené skládky 
• náklady na úpravu a/nebo rekultivaci 

♦ odstranění nově zjištěných nepovolených skládek odpadů 
• náklady na fyzikálně chemické rozbory skládek 
• spotřeba paliva 
• náklady na vlastní odtěžení skládky 
• náklady na přepravu materiálu z odtěžené skládky 
• náklady na úpravu a/nebo rekultivaci 

♦ odstranění staré ekologické zátěže 
• náklady na rušení nevyhovujících skladů ropných produktů, včetně sanačního čerpání, 

(pokud toto není součástí opatření po ekologické havárii), fyzikálně chemických rozborů. 
• náklady na  sanace starých ekologických zátěží týkajících se jedné i obou divizí 

(kontaminované prostory v místech stáčení a zbrojení  ropných produktů, v místech stání 
hnacích kolejových vozidel, pantografových jednotek, bývalých havárií, ap.) 
zahrnuje:hydrogeologický průzkum,sledování a vyhodnocení, sanační technologii, fyzikálně 
chemické rozbory. 

• náklady na nákup ochranné textilie (Fibroil apod.) absorbující  úkapy ropných produktů,  
• včetně nákladů na její zneškodnění, 
• náklady na položení ochranné absorbční textilie do kolejiště. 

4.Náklady na zneškodňování odpadů. 
♦ odpady kategorie O  

• náklady na přepravu odpadu, pokud přepravu provádí VJ 
• náklady na zneškodnění fakturované firmou, které byl odpad předán  

♦  odpady kategorie N podléhajících zpřísněnému režimu nakládání 
• náklady na přepravu odpadu, pokud přepravu provádí VJ 
• náklady na zneškodnění fakturované firmou, které byl odpad předán 

♦ odpady kategorie N vyjma odpadů podléhajících zpřísněnému režimu nakládání 
• náklady na přepravu odpadu, pokud přepravu provádí VJ 
• náklady na zneškodnění fakturované firmou, které byl odpad předán 

5.Náklady na sanace po ekologických haváriích. 
♦ zavinění OJ, VJ ČD 

• náklady na prvotní zásah 
• náklady na hydrogeologický průzkum a hydrogeologické práce 
• náklady na fyzikálně chemické rozbory 
• náklady na sanační čerpání 
• náklady na odtěžení, přepravu odtěženého kontaminovaného materiálu 
• náklady na materiál spotřebovaný při prvotním zásahu 
• náklady na znalecké posudky 
• ostatní náklady, které vznikly při asanaci ekologické havárie 

♦ zavinění jiným právním subjektem 
• náklady na prvotní zásah 
• náklady na hydrogeologický průzkum a hydrogeologické práce 
• náklady na fyzikálně chemické rozbory 
• náklady na sanační čerpání 
• náklady na odtěžení, přepravu odtěženého kontaminovaného materiálu  
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• náklady na materiál spotřebovaný při prvotním zásahu 
• náklady na znalecké posudky 
• ostatní náklady, které vznikly při asanaci ekologické havárie 

♦ viník nezjištěn 
• náklady na prvotní zásah 
• náklady na hydrogeologický průzkum a hydrogeologické práce 
• náklady na fyzikálně chemické rozbory 
• náklady na sanační čerpání 
• náklady na odtěžení, přepravu odtěženého kontaminátu 
• náklady na materiál spotřebovaný při prvotním zásahu 
• náklady na znalecké posudky 
• ostatní náklady, které vznikly při asanaci ekologické havárie 

6.Sankce-pokuty 
♦ v oblasti vodního hospodářství 

• pokuty a sankce za porušení a neplnění právních předpisů v oblasti vodního  hospodářství 
• pokuty a sankce za nesplnění správních rozhodnutí 

♦ v oblasti znečišťování ovzduší 
• pokuty a sankce za porušení a neplnění právních předpisů 
• pokuty a sankce za nesplnění správních rozhodnutí 

♦ v oblasti odpadového hospodářství 
• pokuty a sankce za porušení a neplnění právních předpisů 
• pokuty a sankce za nesplnění správních rozhodnutí 

♦ v oblasti přírody, krajiny a půdy 
• pokuty a sankce za porušení a neplnění právních předpisů 
• pokuty a sankce za nesplnění správních rozhodnutí 

♦ v oblasti hlučnosti a/nebo vibrací 
• pokuty a sankce za porušení a neplnění právních předpisů 
• pokuty a sankce za nesplnění správních rozhodnutí 

7.Ostatní náklady v oblasti životního prostředí 
♦ fyzikálně chemické rozbory odpadů 

• náklady na provedení fyzikálně chemických rozborů odpadů ve smyslu zákona č. 125/1997 
Sb.,           o odpadech a prováděcích předpisů k tomuto zákonu)  

♦ fyzikálně chemické rozbory při řešení starých ekologických zátěží 
• fyzikálně chemické rozbory vod a zemin (včetně odběrů vzorků) zaměřené na vnitřní kontrolu 

vůči dodavateli sanačních prací, nebo jinde nezařazené, 
♦ autorizované měření středních zdrojů znečišťování ovzduší 

• náklady ve smyslu zákona MŽP č. 309/1991 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 117/1997 Sb 
♦   autorizované měření velkých zdrojů znečišťování ovzduší 

• náklady ve smyslu zákona MŽP č. 309/1991 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 117/1997 Sb 
♦ náklady na měření a vyhodnocování hlučnosti a/nebo vibrací 

• náklady na měření a vyhodnocování hlučnosti a/nebo vibrací 
♦ ekologický audit a/nebo supervize prováděná jinou organizací 

• náklady na vyhodnocení závazků organizace při privatizaci VJ nebo jejich pracovišť, 
• náklady na zpracování rizikové analýzy, 
• náklady  na ověření-supervize zaměřené na kontrolu dlouhodobě prováděných sanačních 

prací 
♦ na vytvoření rezervy na rekultivaci 

• náklady na vytvoření rezervy na rekultivaci, zajištění péče o vlastní skládku a asanaci po 
ukončení jejího provozu (vyhl. MŽP č. 340/1997 Sb.) 
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♦ ostatní nespecifikované náklady 

• náklady na správní poplatky podle zákona. č. 305/1997 Sb., o správních poplatcích, 
• náklady na správní poplatky v oblasti ochrany přírody, krajiny a půdy (náklady  na náhradní 

výsadbu  dřevin s následným ošetřením, odvod do rozpočtu obce  na   zlepšení  životního 
prostředí), mimo pokuty a sankce, 

• ostatní platby v oblasti životního prostředí, které nebylo možno zařadit jinak  
Příklady využití informačního systému odpadového hospodářství ve výkonné jednotce. 
 K následujícím grafům je nutno uvést, že i když uvedená data jsou z konkrétní výkonné jednotky ČD, 

záměrně jsou změněny názvy firem, které odpady odebírají a to z hlediska ochrany dat. Přesné názvy firem a to 
včetně IČO jsou k dispozici na  o28 GŘ i od jiných VJ, které tento systém včetně environmentálního sledování 
nákladů plně využívají. 
 

Měrné náklady (zisk) za odpady podle středisek (Kč/měsíc). 
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které zneškodnění odpadů provádějí ((Kč/t) 
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Sledování a vyhodnocování environmentálních nákladů v podnicích chemického 
průmyslu 

Jaroslava Hyršlová 

Univerzita Pardubice, fakulta chemicko-technologická, katedra ekonomiky a managementu 
chemického a potravinářského průmyslu 

 

Vize trvale udržitelného rozvoje, tzn. vývoje společnosti podmíněného udržením 
popř. zlepšováním životního prostředí na Zemi, je jedinou možnou alternativou další 
existence lidstva. Velmi významnou roli v ochraně životního prostředí hrají především 
průmyslové podniky, jejichž úloha při ochraně životního prostředí je prioritní 
a nezastupitelná.  

Vedoucí představitelé podniků a jejich vlastníci si jsou velice dobře vědomi, že pokud 
mají jejich podniky a výrobky obstát v konkurenčním prostředí, pak musí do svých 
podnikatelských strategií a do svého plánování zahrnout také otázky ochrany životního 
prostředí. Výsledkem odpovědného přístupu k životnímu prostředí je na jedné straně 
příspěvek k trvalému ekonomickému růstu a prosperitě podniku, na druhé straně postupné 
snižování negativních dopadů podnikových činností, výrobků a služeb na životní prostředí.  

Pro začlenění ochrany životního prostředí do podnikové praxe je třeba, aby došlo 
k implementaci environmentálního přístupu do celého systému managementu podniku. 
Východiskem pro rozhodovací procesy v rámci environmentálně orientovaného managementu 
by měl být informační systém, který bude vytvářen pro potřeby environmentálně 
orientovaného managementu. V rámci informačního systému má nesporně význam i sběr, 
zaznamenávání, hodnocení a předávání informací o finančních dopadech, které jsou 
vyvolány působením podnikových činností, výrobků a služeb na životní prostředí - především 
informací o environmentálních nákladech a závazcích. V podnicích, jejichž aktivity, výrobky 
a služby mají negativní dopady na životního prostředí (což platí i pro podniky chemického 
průmyslu), navrhujeme vytvořit a využívat podrobný a dynamický systém evidence a 
zpracovávání údajů, které jsou nutné k získání obrazu o chování environmentálních nákladů.  

Nejprve je třeba věnovat pozornost vymezení pojmu „environmentální náklady”, jejich 
podstatě a pojetí, problémům jejich specifikace v konkrétních podmínkách chemických 
podniků a v neposlední řadě i významu informací o environmentálních nákladech a závazcích 
pro environmentálně orientovaný management. Je třeba provést úpravy stávajícího účetního 
systému podniku (finančního a manažerského účetnictví), které by umožnily odlišit a 
vyčlenit informace o environmentálních nákladech. V současnosti roste význam ochrany 
životního prostředí, proto vedle managementu mají zájem o informace týkající se 
environmentálních záležitostí i subjekty stojící vně podniku. Aby mohl účetní systém tyto 
informace poskytovat, musí být pro splnění tohoto úkolu uzpůsoben. Mezi hlavní výhody 
zabudování environmentálního hlediska do účetního systému patří: 

- možnost přesně zvážit aktuální a potenciální ekonomické důsledky příslušných 
environmentálních problémů na podnik, 

- možnost zachytit ekonomické efekty nových environmentálních opatření 
(v předstihu), 

- zaznamenat ekonomické účinky opatření na ochranu životního prostředí. 

Pro oblast řízení dopadů podnikových činností na životní prostředí nejsou zatím (až na 
výjimky) typické analýzy vybraných druhů nákladů a analýzy ztrát způsobených 



environmentálními dopady podnikových aktivit, které by byly určeny managementu. Většina 
informací, potřebných pro uvedené analýzy, je však v podniku v rámci účetního systému 
evidována a účetně zpracována. Stávající účetní systémy průmyslových podniků umožňují 
však přímo získat informace pouze o některých environmentálních nákladech (např. o 
poplatcích za znečišťování životního prostředí). Větší část environmentálních nákladů zůstává 
součástí souhrnných nákladových položek. V rámci účetního systému je třeba vyhledávat, 
sledovat a vyhodnocovat rozhodující environmentální náklady.  

Environmentální účetnictví má pro podniky stále větší význam a důležitost, protože 
problémy s nedostatkem přírodních zdrojů a zvyšující se znečištění životního prostředí jsou 
předmětem ekonomických, sociálních a politických diskusí na celém světě. Důsledkem toho 
jsou v současné době snahy zveřejňovat důležité údaje o environmentální politice, 
environmentálním managementu a o vlivu environmentálního profilu na finanční situaci 
podniků. O environmentální účetnictví a výkaznictví se stále více zajímají i ostatní 
zainteresované skupiny. Investoři a věřitelé, vláda i veřejnost potřebují informace o 
environmentálním chování podniku. Environmentální profil má vliv i na finanční zdraví 
firmy. Zveřejněné informace o dopadech podniku na životní prostředí mohou zainteresované 
skupiny využít pro ohodnocení finančních a environmentálních rizik. Podnik, který uzná svoji 
odpovědnost za životní prostředí a který zavádí odpovídající a efektivní systémy 
environmentálního managementu k zajištění konkurenceschopnosti a souladu 
s environmentálními zásadami, minimalizuje dopady environmentálních problémů na finanční 
situaci podniku a snižuje tím finanční rizika a ztráty v budoucnu. 

Pro potřeby managementu je možné (a plně v kompetenci podniku) navrhnout 
specifikaci environmentálních nákladů tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro rozvoj 
environmentálně orientovaného managementu uvnitř podniku a neustálé zlepšování 
environmentálního profilu podniku.  

Na základě zkušeností získaných řešením pilotních projektů ve společnosti Synthesia 
Pardubice a na základě poznatků publikovaných v odborné literatuře navrhujeme pro potřeby 
managementu podniku roztřídit environmentální náklady na investiční náklady vynakládané 
v souvislosti s ochranou životního prostředí a na běžné environmentální náklady. Za 
environmentální investiční náklady považujeme prostředky na obnovu, rozšiřování a 
zkvalitňování výrobního i nevýrobního majetku, které jsou vynakládány s cílem zmenšení 
negativního působení podnikových činností, výrobků a služeb na životní prostředí (např. 
náklady na výstavbu čistíren odpadních vod, spaloven tuhých odpadů, odlučovačů apod.). 
Environmentální náklady běžného charakteru představují prostředky vynakládané 
v souvislosti s aktivitami v rámci běžné činnosti podniku, které jsou uskutečňovány s cílem 
snížení negativního působení na životní prostředí (např. provozní náklady čistíren odpadních 
vod, spaloven, náklady na provoz recyklačních zařízení apod.).  

Běžné environmentální náklady lze soustřeďovat do skupin, které mají určitou 
vypovídací schopnost pro management:  

- provozní náklady environmentálních zařízení,  

- náklady na odpady - zde máme na mysli náklady na případnou manipulaci 
s odpady, popř. náklady na úpravu odpadů nebo jejich zneškodnění, ztráty 
výchozích surovin a materiálů, které přecházejí do nevyužitelných ztrát a odpadů,  

- náklady, které je podnik nucen vynakládat, protože jím produkované znečištění 
přesahuje zákonem nebo jiným nařízením stanovený práh, popř. zapříčinil svým 
působením škodu jiným subjektům (škoda je vyčíslitelná a je prokazatelně 
způsobena podnikem), 



- ostatní náklady - např. laboratorní zkoušky, analýzy, náklady útvaru životního 
prostředí apod. Jejich součástí mohou být i náklady související se zaváděním 
systémů environmentálního managementu (EMS) - v případě potřeby je účelné 
tyto náklady vyčlenit z ostatních nákladů a sledovat je samostatně.  

V rámci environmentálně orientovaného managementu je samozřejmě třeba věnovat 
pozornost nákladům na spotřebovaný materiál a nákladům na spotřebovanou energii. 
Spotřebu materiálu a energie lze považovat za environmentální náklad v plné výši. Snížením 
spotřeby surovin, materiálů a energií dochází k menšímu poškozování životního prostředí a 
snižuje se spotřeba neobnovitelných přírodních zdrojů. 

Pro environmentálně orientovaný management podniku a v rámci zavádění EMS 
považujeme za velmi přínosné členění environmentálních nákladů, které uvádí J. Veber:  

- náklady na prevenci - sem patří např. náklady na vybudování a udržování EMS, 
náklady na poradenské a konzultační služby, náklady související s interními audity 
a certifikací systému, náklady na zvyšování kvalifikace v oblasti environmentálně 
orientovaného managementu, náklady na různé environmentální rozbory, náklady 
spojené s realizací projektů trvalého zlepšování environmentálního profilu 
organizace apod., 

- náklady na environmentální ověřování - do této skupiny lze zařadit náklady na 
interní a externí zkoušky a kontroly, schválení vývoje nových výrobků apod.,  

- náklady na odstraňování a likvidaci environmentálních dopadů - mezi tyto náklady 
patří náklady na likvidaci odpadů, náklady na provoz čistíren odpadních vod, 
ztráty výchozích surovin, materiálů a energií, které přecházejí do nevyužitelných 
ztrát a odpadů apod. a  

- vnější environmentální náklady představované poplatky a pokutami, které obvykle 
vyplývají z nedodržování legislativy na ochranu životního prostředí - J. Veber do 
této skupiny řadí i náklady související s řešením případů vyvolaných 
nedodržováním legislativy (např. náklady na vyřízení, cestovné, soudní poplatky 
apod.).  

Podle našeho názoru má uvedené členění environmentálních nákladů velký význam 
pro management podniku. Celkové environmentální náklady za sledované období mají vždy 
určitou strukturu. Porovnáváme-li vývoj environmentálních nákladů v čase, pak pro 
management má rozhodně význam porovnat vývoj struktury, např. po zavedení EMS by 
měly prokazatelně klesat vnější environmentální náklady, vzrůstat náklady na prevenci apod. 
Vzrůst nákladů na prevenci by se měl dříve či později projevit poklesem nákladů na 
odstraňování a likvidaci environmentálních dopadů atd. Z výše uvedených skutečností je tedy 
zřejmé, že pro management podniku nestačí znát pouze environmentální náklady celkem, ale 
je potřeba se zabývat jejich vnitřní strukturou.  

Vzhledem k významu systémů environmentálního managementu je třeba upozornit 
ještě na jeden pohled na environmentální náklady. Budování a udržování EMS je časově 
náročný a nákladný proces. Rozhodně by však neměl být posuzovaný jako proces zbytečný 
(nepohodlný) a drahý. Pro potřeby propočtů efektivnosti EMS je třeba definovat strukturu a 
rozsah nároků budování a využívání EMS, tedy strukturu nákladových položek. Náklady na 
budování a udržování EMS lze rozdělit do dvou skupin: 

- náklady na budování a certifikaci EMS - do této skupiny patří např. náklady na 
zpracování analýzy současného stavu ochrany životního prostředí, poradenské 



služby, školení, náklady na technické vybavení monitoringu, náklady na certifikaci 
apod. 

- náklady na udržování EMS - sem patří např. náklady na prověrky (audity) EMS, 
náklady na realizaci nápravných opatření, náklady na realizaci preventivních 
opatření, náklady na rozvoj EMS apod. 

Hodnota (výše) jednotlivých nákladových položek bude záviset na velikosti podniku, 
jeho environmentálním profilu, rozsahu poradenských služeb a rozsahu už zavedených a 
fungujících prvků ochrany životního prostředí. 

Informace o environmentálních nákladech považujeme za součást informačního 
systému pro environmentálně orientovaný management podniku. Tyto informace jsou 
východiskem rozhodování v rámci environmentálně orientovaného managementu v rovině 
strategické, taktické i operativní.  

V rovině strategické a taktické jsou využívány informace o environmentálních 
nákladech především v souvislosti s výzkumem a vývojem nových technologií a produktů a 
s rozhodováním o investicích. Jedná se o informace, které jsou zaměřeny na delší časový 
horizont a jsou zpracovávány většinou pro různé varianty. V rovině strategické a taktické je 
podle našeho názoru třeba začlenit do rozhodování i informace o externalitách.   

V rovině operativní jsou využívány především informace získané sledováním 
a vyhodnocováním environmentálních nákladů, na základě kterých jsou navrhována nápravná 
opatření. Velice potřebné jsou informace o environmentálních nákladech, které jsou 
vynakládány v souvislosti s jednotlivými výrobky a vnitropodnikovými útvary. 

 


