
 
Zasedání pracovní podskupiny k problematice manažerského environmentálního účetnictví 

v rámci skupiny podnikového environmentálního účetnictví - 27. 4 2001 - zápis 

 
 
Zápis z pracovního jednání pracovní podskupiny MŽP k podnikovému 

environmentálnímu manažerskému účetnictví 

 
Termín:           27.4.2001 

Místo konání: Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice (DF JP) 
Organizátoři: Odbor ekonomiky MŽP;  Katedra dopravního managementu, marketingu a 

logistiky DF JP, Katedra ekonomiky a managementu chemického průmyslu 
FCHT Univerzity Pardubice 

Přítomni:         dle prezenční listiny 
 
Program: 

1. Diskuse k pracovnímu překladu Směrnice ISAR pro vykazování environmentálních 
nákladů a závazků 

2. Konzultace k vymezení environmentálních nákladů a k jejich kategorizaci 
3. Stanovení dalšího postupu prací v rámci pracovní skupiny  
 
1. Diskuse k pracovnímu překladu Směrnice ISAR pro vykazování environmentálních 

nákladů a závazků 
Ing. J.Hyršlová, Ph.D. provedla pracovní překlad Směrnice ISAR pro vykazování 
environmentálních nákladů a závazků, který byl distribuován mezi účastníky jednání. I když 
je tato směrnice podrobněji zkoumána ve skupině podnikového finančního environmentálního 
účetnictví, považovali účastníci za nutné prodiskutovat základní pojmy ze směrnice.  

a) Diskuse byla velmi podnětná zejména k vymezení pojmu environmentální náklad a výdaj 
Jako složitá kategorií se jevily např. poplatky vyplývající z ustanovení environmentálních 
zákonů. Po delší diskusi se skupina přiklonila k názoru, že poplatky jsou 
environmentálním nákladem. Pro naprosté vyjasnění tohoto  pojmu byl požádán  pan 
ing.M.Hájek, Ph.D. (MŽP) o věcný rozbor současného českého systému vzniku, správy  a 
užití poplatků, aby mohlo být dále provedena účetní analýza a příslušná doporučení. 

b) Během diskuse bylo zřejmé, že ve Směrnici ISAR se pracuje s pojmy, které v českém 
účetnictví doposud nejsou zavedeny, případně nejsou obvyklé (viz např. kapitalizace)  a 
že před zveřejněním Směrnice je zapotřebí dalších odborných účetních diskusí 
k základním definicím např. i za účasti dalších účetních metodiků. Za tuto pracovní 
skupinu byl požádán o odborné účetní stanovisko k základním definicím ze Směrnice 
ISAR doc. A.Valder, Csc. a paní  ing. A. Kocmanová. 

c) Na závěr diskuse vyslovil ing.M.Hájek, Csc. názor,  že v této etapě jde především o 
metodickou pomoc podnikům při vymezení environmentálních nákladů, což by sloužilo 
jako pomoc při rozhodování a při řízení nákladů a teprve následně v budoucnosti půjde o 
tvorbu přesné definice environmentálních nákladů, které by se případně sumarizovaly ve 
statistických výkazech.  

 



2. Konzultace k vymezení environmentálních nákladů a k jejich kategorizaci 
 V této části jednání byla podrobně diskutována klasifikace nákladů dle tabulky č.5, která 

byla součástí materiálu z jednání skupiny EMA OSN. Překlad tabulky připravili ing. 
Brožková, Ph.D. a doc. ing. P. Škapa, Csc. Docent Škapa prezentoval na příkladu Českých 
drah, s.o.,  jak by se dala tato „EMA – klasifikace“ aplikovat v podmínkách ČD, s.o. 
Upozornil zejména na to, že podnikový pohled na environmentální náklady je někdy příliš 
úzký až zavádějící  a nedostatečný, a na příkladu ukázal, že záměny trakčních energií 
vozidel ve prospěch environmentálně šetrnějších (elektřina) u dopravce mohou znamenat 
výraznější zatížení životního prostředí ze strany výrobců elektřiny. Podobné konkrétní 
příklady byly uvedeny i k ostatním pojmům z tabulky. 
 V diskusi k členění nákladů byly navrženy další druhy nákladů, které nebyly v tabulce č.5, 

např. pojištění, které pojišťovny stanovují podle environmentálního chování podniku. 
 Dále byla vedena diskuse o kritériích, podle kterých by se měly environmentální náklady 
členit do skupin. Jako kritéria byly navrhováno přidržet se členění nákladů, které je 
obvyklé v účetnictví  a mít na mysli náklady a efekt ze získané informace, členění podle 
požadavků manažerského systému, nebo zvolit kritéria, která mají protějšek – např. 
přímé-nepřímé náklady, správní – technologické náklady. Z obsáhlé diskuse vyplynulo, že 
všichni členové pracovní skupiny by se měli pokusit zformulovat vlastní návrh na 
klasifikaci environmentálních nákladů do příštího zasedání, případně ve formě článků do 
připravovaného sborníku z jednání. 
 Tabulky č.4 a 5 byly e-mailem rozeslány členům skupiny. 

 
3. Stanovení dalšího postupu prací v rámci pracovní skupiny  
Ing. J. Hyršlová, Ph.D. seznámila členy pracovní skupiny s úkolem MŽP Environmentální 
manažerské účetnictví, kde odborným garantem byla stanovena Univerzita Pardubice. 
Předpokládá se aktivní účast členů pracovní skupiny.  
 
Příští zasedání pracovní skupiny se bude konat 28.5.2001 na MŽP v Praze.  
Na toto jednání je třeba připravit následující podklady: 

 

1. Ing.M.Hájek, Ph.D. (MŽP): 

      Věcný rozbor současného českého systému vzniku, správy  a užití poplatků za  
       znečišťování životního prostředí.  

2.   Doc. A Valder, Csc. a ing. A. Kocmanová. 

      Odborné účetní stanovisko k základním definicím ze Směrnice ISAR. 

3.   Ostatní členové pracovní skupiny 

       Zformulovat vlastní návrh na klasifikaci environmentálních nákladů. 

 

 
 

 

 



Potenciálně skryté náklady 
Požadované Před zahájením aktivity 

(projektu) 
Dobrovolné (nad 

požadovaný rámec) 
hlášení, oznámení studie stanovišť (umístění) vztahy s veřejností v daném 

místě 
ekoznačení 

vykazování příprava stanoviště monitorování, testování 
monitorování, testování, 
zkoušky 

povolovací a schvalovací  
řízení 

výcvik, výchova 

studie, modelování výzkum a vývoj audity 
nápravná opatření engineering, zabezpečení působení na dodavatele, výběr 

dodavatelů 
vedení záznamů 
plány 

instalace zprávy o vlivu podniku na 
životní prostředí  

výcvik, výchova, školení  pojištění 
dozory, dohledy, kontroly 
prokazování 

Standardní (konvenční) 
náklady 

plánování 
studie proveditelnosti 

označování 
připravenost 

výrobní zařízení 
budovy 

výzkum a vývoj 

zařízení na ochranu ŽP materiály nápravná opatření, recyklace 
lékařský dozor práce environmentální studie 
environmentální pojištění dodavatelé ochrana habitatu, vodních 

ploch a mokřadů 
finanční zabezpečení distribuční sítě krajinotvorba a terénní úpravy
regulace znečišťování 
reakce při možných únicích 

služby 
konstrukce 
zůstatková hodnota 

další environmentální 
projekty 

management srážkové vody  
Po zrušení aktivity 

(projektu) 

finanční podpora hnutí  
  „zelených“, popř. různých  
  výzkumů 

management odpadů uzavření a demontáž provozů  
poplatky, popř. daně likvidace (prodej) majetku   
 péče po uzavření  
 dozory stanoviště (průzkumy 

daného místa) 
 

Případné náklady (dohadné položky, nepředvídané náklady příštích období) 
náklady na zabezpečení  
shody v budoucnu 
pokuty, penále 

nápravná opatření soudní výlohy 
náhrada hospodářských škod 

reakce na budoucí požadavky škody na majetku, na zdraví škody na přírodních zdrojích 
Náklady související s image a vzájemnými vztahy 

image podniku vztahy s odbor.pracovníky  
vztahy se zaměstnanci 

vztahy s věřiteli, investory 

vztahy se zákazníky 
vztahy s dodavateli 

vztahy s regulátory  
vztahy s pojišťovateli 

vztahy s okolím (v rámci  
komunity) 

Příklady environmentálních nákladů  

 



Tabulka 5      
Klasifikace environmentálních nákladů 
Skupina nákladů Příklady 
Přímé náklady 1. Náklady na prevenci  znečišťování a poškozování životního 

prostředí způsobené výrobními procesy 
 a) náklady na prevenci znečišťování ovzduší (včetně prevence kyselých 

dešťů) 
 b) náklady na prevenci znečišťování vody 
 c) náklady na prevenci znečišťování půdy 
 d) náklady na prevenci hluku 
 e) náklady na prevenci vibrací 
 f) náklady na prevenci pachů 
 g) náklady na prevenci úbytku půdy (sesouvání půdy) 
 h) ostatní náklady na prevenci znečišťování  
  
 2. Náklady na globální ochranu životního prostředí a  na zachování 

zdrojů (ochranu přírodních zdrojů) 
 a) náklady na předcházení klimatickým změnám (prevenci) 
 b) náklady na ochranu ozonové vrstvy 
 c) náklady na šetrné využívání energetických zdrojů (zachování energ. 

zdrojů) 
 d) náklady na ochranu vody a na využití srážkových vod  
 e) ostatní náklady na globální šetrný přístup k životnímu prostředí 
  
 3. Náklady na snížení (omezování), recyklaci, spalování a úpravu 

 průmyslových nebezpečných odpadů a ostatních tuhých odpadů, jež 
nejsou klasifikovány jako nebezpečné 

 a) náklady na snížení průmyslových nebezpečných odpadů 
 b) náklady na úpravu, spalování a skládkování průmyslových 

nebezpečných odpadů 
 c) náklady na recyklaci průmyslových nebezpečných odpadů 
 d) náklady na snížení  tuhých odpadů, jež nejsou klasifikovány jako 

nebezpečné  
 e) náklady na úpravu, spalování a skládkování tuhých odpadů, jež nejsou 

klasifikovány jako nebezpečné 
 f) náklady na recyklaci tuhých odpadů, jež nejsou klasifikovány jako 

nebezpečné 
  
Správní náklady 1. Náklady na environmentální výchovu a vzdělávání zaměstnanců 
 2. Náklady na zavedení environmentálního manžerského systému, včetně 

nákladů na externí certifikaci manažerského systému 
 3. Náklady na monitorování a měření environmentálních zátěží a 

odpadních proudů (emisí?) 
 4. Dodatečné náklady na získání environmentálně bezpečných výrobků 
 5. Dodatečné náklady na palivo a jiné suroviny, které nahradí 

environmentálně škodlivější paliva a suroviny 
 6. Mzdové náklady související s výše uvedenými 5 položkami   
  
Náklady na navrhování výrobku 
(plánování?) 

1. Náklady na sběr, recyklaci nebo přepracování výrobků 

 2. Náklady na sběr, recyklaci  nebo přepracování nádob a obalů  
 3. Náklady na změnu návrhu výrobku za účelem omezení dopadů na 

životní prostředí 
 4. Náklady na environmentálně šetrné balení a obaly 
 5. Ostatní náklady spojené s předchozími čtyřmi položkami, jako jsou 

obchodní poplatky  
 6. Mzdové náklady související s výše uvedenými 5 položkami 



  
Náklady výzkumu a vývoje 1. Náklady na výzkum a vývoj návrhů výrobků, které jsou šetrnější 

k životnímu prostředí 
 2. Náklady na výzkum a vývoj, návrhy a plánování výrobních postupů, 

které zlepšují environmentální profil 
 3. Náklady na výzkum a vývoj environmentálně šetrných firemních 

distribučních a prodejních systémů  
 4. Mzdové náklady na výše uvedené aktivity 
  
Náklady na environmentální 
projekty 

1. Náklady na zalesňování, zkrášlování, environmentálně prospěšnou 
krajinotvorbu a terénní úpravy a náklady na další zlepšování v rámci 
majetku podniku i jdoucí za hranice majetku (pozemků) podniku 

 2. Náklady na podporu environmentálních aktivit v lokalitě, jako jsou 
zajišťování finančních prostředků (fondy), organizace seminářů a 
poskytování informací 

 3. Příspěvky a podpory environmentálním skupinám 
 4. Náklady na přípravu zveřejňovaných zpráv o životním prostředí 
 5. Náklady na environmentální propagaci 
 6. Mzdové náklady související s výše uvedenými 5 položkami 
  
Ostatní 1. Náklady na opatření k nápravě v souvislosti se způsobenou kontaminací 

půdy a způsobenými škodami na životním prostředí 
 2. Náklady související s environmentálními kompenzacemi, úhradami 

škod a pokutami  
 3. Náklady související s environmentálními zkouškami 
 4. Dary nebo příplatky/výměry související s problematikou životního 

prostředí 
 5. Ostatní environmentální náklady dříve nezúčtované 
Pramen: Sestaveno z Grasping Environmental Cost Accounting: Draft Guidelines for Evaluating Environmental 

Cost and Publicly Disclosing Environmental Accounting Information (Pracovní překlad), publikováno studijní 
skupinou pro pochopení účetnictví environmentálních nákladů, Agentura pro životní prostředí, Japonsko, 
březen 1999.Materiál byl distribuován během zasedání EMA ve Washingtonu D.C. v srpnu 1999.  

 


