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Zápis 
 

z jednání pracovní skupiny „Environmentální účetnictví“ 
které se uskutečnilo dne 12. září 2000 na Ministerstvu životního prostředí 

 
 

Přítomni:  

viz presenční listina 

 

Průběh jednání: 

1. Ustanovení pracovních skupin k řešení otázek spojených s environmentálním účetnictvím.  

Byly ustaveny 2 neoficiální pracovní skupiny – pracovní skupina „Environmentální 

účetnictví na makroekonomické úrovni“ a pracovní skupina „Environmentální 

účetnictví na podnikové úrovni (členové nebudou jmenováni dekretem). Každá 

skupina bude ještě rozdělena podle jednotlivých řešených témat na podskupiny.  

 

Rozšíření databáze subjektů zabývajících se problematikou environmentálního účetnictví. 

Přítomní byli vyzvání k případnému kontaktování dalších lidí zabývajících se 

problematikou environmentálního účetnictví a v případě zájmu jejich zapojení k práci 

v jednotlivých pracovních skupinách.  

 

2. Zhodnocení květnového semináře. 

Květnový seminář ukázal na jaké úrovni jsou jednotlivé studie zpracovány a zároveň 

vytyčil cíl  sjednotit zadávání jednotlivých studií. 

 

3. Shrnutí dosavadních studijních a dalších poznatků. 

V oblasti environmentálního účetnictví na makroekonomické úrovni lze konstatovat, 

že mnohé aktivity a jejich výstupy jsou srovnatelné s výstupy v zemích EU. V oblasti 

environmentálního účetnictví na podnikové úrovni je nutno zajistit postupné zavádění 

sledování environmentálních ukazatelů u stále většího počtu podniků v návaznosti na 

systém EMS/EMAS. 



 

4. Vytyčení cílů jednotlivých pracovních skupin. 

Pracovní skupiny by měly dále pracovat na již rozpracovaných tématech. 

 

5. Stanovení plánu činnosti jednotlivých pracovních skupin. 

V rámci skupiny environmentálního účetnictví na makroekonomické úrovni by měly 

vzniknout tyto pracovní podskupiny: 

- EPEA a NAMEA (Ing. Ritschelová) 

- Hessenská metoda oceňování ekologických funkcí přírody a krajiny (Ing. Seják, 

L. Sovová) 

- Environmentální reporting na makroekonomické úrovni(E. Hájková, Ing. Chyská) 

- Účetnictví užití půdy (Ing. Kolář) 

- Konstrukce nákladových křivek (Ing. Zeman) 

- Metodologické otázky úprav národních účtů a dalších relevantních dat (Mgr. 

Ščasný) 

- Modelová podpora (Ing. Mildeová) 

 

V rámci skupiny environmentálního účetnictví na podnikové úrovni to jsou pracovní 

podskupiny: 

- Metodika sledování dopadu legislativních změn na podnikové úrovni a tvorba 

terminologie ve shodě se světovými standardy.(Ing. Remtová, Prof. Kovanicová))  

- Manažerské environmentální účetnictví (identifikace environmentálních nákladů) 

(Ing. Hyršlová) 

- Environmentální reporting na podnikové úrovni (Ing. Vaněček) 

 

6. Příprava celostátního semináře. 

Bylo konstatováno, že v rámci oblasti environmentálního účetnictví na podnikové 

úrovni by se mělo uskutečnit v průběhu měsíce listopadu celostátní pracovní jednání. 

Toto jednání se uskuteční ve čtvrtek 30.11.2000 v prostorách University Pardubice a 

jeho cílem je seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky z oblasti ochrany životního 

prostředí.  

 

 

 



 

7. Údaje o environmentálním účetnictví na makroekonomické úrovni v Ročence životního 

prostředí. 

Byla podána informace, že na úrovni odborů se rozvíjí spolupráce s Českým 

statistickým úřadem, odborem národních účtů. Environmentální účetnictví zatím není 

prioritou v oblasti národních účtů. Bylo konstatováno, že je nutno zajistit lepší 

využitelnost údajů a stanovit podobu dat pro publikaci v Ročence životního prostředí. 

Další spolupráce mezi MŽP a ČSÚ by měla ve střednědobém horizontu vést 

k rozvíjení tři druhů problémových okruhů:  

i) datová základna k modelům materiálových a energetických toků (ve fyzických 

a peněžních jednotkách),  

ii) input-output tabulky jako zdroj dat pro modelování dopadů legislativních 

úprav, zejména v oblasti energetiky, 

iii) obecnější otázky oceňování a úprav národních účtů (např. „obranné“ výdaje). 

 

8. Vztah podnikového environmentálního účetnictví a EMASu  

Nutno konstatovat, že Česká republika jako jediná z kandidátských zemí pro vstup do 

EU má zaveden systém EMAS. RNDr. Sucharovová informovala přítomné o závěrech 

vyhodnocovací studie na několika podnicích, při které byly zjišťovány náklady a 

přínosy při zavádění EMASu. V souvislosti se zaváděním  certifikovaného EMASu u 

jednotlivých podniků je Ministerstvo životního prostředí v jednání s několika bankami 

a Českou asociací pojišťoven o možném zvýhodňování těchto podniků při udělování 

úvěrů, při státních zakázkách a při pojištění (informace o EMAS viz Agentura EMAS 

ČEÚ :www.ceu.cz/emas) . 

 

Ke spolupráci v  jednotlivých pracovních podskupinách se přihlašte na adrese:  

Ministerstvo životního prostředí ČR 
odbor ekonomiky životního 
Vršovická 65, 110 10 Praha 10 
tel.:  67 12 25 52 /ing. Alena Krejčová/ 
fax:  67 31 02 77 
E-mail: alena_krejcova@env.cz 

 


