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PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI SE ZAVÁDĚNÍM 
ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ  

V PODMÍNKÁCH PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU 
 

Ing. Leo Beran  

 

Úvodem je možné říci, že zkušenosti jsou převážně negativní. Tedy především v tom smyslu, 
že top management většinou vůbec netuší o co jde a k čemu to je. Nezbývá tedy než člověku 
trochu poučenému nésti svou kůži na trh samotnému. 

Z hlediska teoretického je tu ještě jedna potíž. Environmentální účetnictví je dosud 
definováno pouze jako princip, než aby bylo podobně jako je účetnictví finanční striktně 
popsáno pravidly publikovanými ve vyhláškách a zákonech.  

Na druhou stranu tato situace skýtá nebývalé možnosti systémové výstavby přizpůsobené 
konkrétním podmínkám toho kterého podniku a jeho Činnosti. 

Jako jakákoliv technická činnost , tak i bádání v ekonomicko-environmentální oblasti je 
podřízena kýženému cíli - výstupu, produktu. Cíle (výstupy) environmentálního účetnictví 
však mohou být různé, resp. mohou mít z hlediska podniku různé priority. Někde bude 
zkoumána především návratnost investic, jinde rizikovost, vlivy na výnosy apod. 

Z uvedeného plyne, že nejlepší je komplexní pohled na věc a tedy takový výstup, který 
odpovídá na pokud možno nejvíce otázek, které je schopno vedení firmy položit. 

Podnik Transgas a.s. se zabývá především přepravou, dopravou a uskladňováním zemního 
plynu. Tuto činnost zabezpečuje soustava šesti kompresních stanic, šesti podzemních 
zásobníků a šesti provozů liniové části (údržbářské základny). Všechny tyto provozy nějakým 
způsobem svojí činností ovlivňují životní prostředí - odebírají, používají a vypouštějí vodu, 
produkují odpady, emise, zasahují do krajiny, mají vliv na stabilitu souvisejících ekosystémů; 
liniová část (vlastní potrubí) protíná biokoridoru nejrůznější úrovně. 

Pro minimalizaci míry škodlivosti zmíněných vlivů existuje jistě spousta nástrojů. Pokud však 
máme postupovat systematicky, je nutné nejdříve všechny škodlivé aspekty identifikovat, 
přiřadit je jednotlivým činnostem a pokud je to možné také kvantifikovat. 

Kvantifikace vlivu činnosti na životní prostředí může být také poměrně složitá. Zcela 
přirozeně jsou v první řadě použity fyzikální jednotky - tuny za rok, kubické metry za 
sekundu apod. Valnou většinou je také možné tyto jednotky přímo převést na peníze. Odráží 
však tento převod správnou skutečnost?  Pokud půjde o kratší časové období a navíc mám to 
štěstí, že jsem aspekt mohl kvantifikovat více či méně přesně ve fyzikálních jednotkách, tak 
ano. Pokud však půjde o vliv nekvantifikovatelný (za použití standardních metod) a nebo o 
delší časový horizont, bude situace obtížnější. Převod fyzikálních jednotek na peníze je totiž v 
podstatě založen na uzanci (ceny jsou buď tržní a nebo jsou dány fiskálním opatřením státu). 
Jak rychle se mění tržní ceny není třeba zdůrazňovat, jak rychle resp. pomalu se mění sazby 
dirigované státem rovněž ne. 

Jsou-li identifikovány aspekty, přiřazeny činnostem a kvantifikovány, je možné dále hodnotit 
jejich závažnost. Mámě několik možností - buď sestavíme obrovskou tabulku kritérií 
vycházejících např. z limitů daných obecně závaznými právními předpisy nebo technickými 
normami a posouzením (např. z kolika procent) jak moc se realita liší od kritéria určíme váhu. 
Další možností je používat subjektivní hodnocení založené např. na použití fuzzy logiky. To 
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má svoji výhodu především v tom, že je schopné do určité míry zachytit i synergické efekty 
případně vliv místních podmínek vztažených k určité lokalitě. 

Pro environmentální hodnocení v peněžních jednotkách je proto třeba být maximálně 
skeptický a vědět, že prognózy jsou zatíženy velkou chybou. Pokud však o této chybě vím a 
umím ji správně interpretovat, stává se z této nevýhody výhoda. 

V praxi je nutné pro realizaci našeho záměru nutné nejprve zajistit solidní monitoring 
fyzických toků. V první řadě vstupy a výstupy. Ty jsou stejně jako ve financích omezeny 
virtuálními hranicemi podniku1, kdy si podnik představujeme jako „black box“ a v této fázi 
nás nezajímá, co se děje uvnitř. Tento princip se týká všech složek životního prostředí, kdy je 
nutné vytvořit ucelený informační systém, resp. v případě již zavedeného IS environmentální 
informační subsystém. Další etapou je zmapování vnitřních toků (materiálů, energií, médií 
apod.) až do nějaké ještě srozumitelné úrovně. Teprve po vytvoření „virtuálního modelu 
podniku“ se může pustit do jeho interpretace a následné analýzy2. Zde si neodpustím jednu 
poznámku: velkou módou se stalo používání cizích poradenských organizací pro popis 
podniku a jeho eventuální přizpůsobení k větší efektivitě. Faktem je, že podle mne jedinou 
výhodou cizího „experta“ je, že netrpí „provozní slepotou“3 eventuálně sentimentem, 
vyvolaných dlouhým působením ve firmě. Poradenské firmy jsou však také velmi často a 
striktně vázány zněním zadání zakázky (a také osobou zadavatele trpícího provozní slepotou). 
Tím ale nechci snižovat význam poradenských firem, neboť je nesporné, že nezaujatý pohled 
na věc je vždycky důležitý. 

A jsme u postavení státu. Představte si příklad, že poradenská firma odevzdá zadavateli 
perfektně sofistikovaný projekt podniku. (V praxi se to také dělá tak, že se objedná několik 
poradenských firem a vedení si pak může vybrat „sofistikovanější“ řešení). 

Bohužel - a tady se opět projevuje teze o provozní slepotě v rámci státu - vedení si téměř vždy 
vybere variantu, která je jako vejce vejci podobná současnému stavu, protože konec konců jde 
o zažitý systém a navíc jakž takž fungující. 

Ale zpátky k účetnictví. Tím že jsme identifikovali a kvantifikovali toky materiálů, energií 
atd., potom konstituovali model podniku vytvořili jsme si zázemí pro jeho interpretaci a 
analýzu. Máme přehled o např. produkci odpadů a vytipovaná místa, kde je tato produkce 
nejvyšší. Rovněž víme, kolik nás stojí jejich zneškodnění. Dále je také jasné z jaké činnosti 
odpady pocházejí. Z modelu podniku pak můžeme jednoznačně určit je-li ekonomicky 
výhodné omezit nebo zrušit tuto činnost, případně ji modifikovat. Také můžeme změnit 
systém sběru těchto odpadů, případně jejich zneškodňování (změnit firmu). Důležité je, že 
všechna tato technicky možná opatření - varianty dalšího postupu musíme prověřit po stránce 
nákladů a ekonomických dopadů. Výsledkem je potom ucelený přehled možností řešení z 
kterých může vybírat - pravděpodobně optimální variantu.  

Je zajímavé, jakým způsobem by se mohly započítávat do eventuálních výnosů tzv. neudělené 
pokuty např. k účelu vyhodnocení návratnosti nové investice před její realizací. Je možné – 
pokud člověk pokoutně nasbírá sdostatek příkladů (státní správa sice uveřejňuje statistiku 
pokut, ale bez podrobností jednotlivých případů) vytvořit si jakýs takýs statistický model : při 
takovém a takovém překročení nějakého limitu bude pokuta pravděpodobně v nějakém 
procentním rozmezí mezi dolní a horní sazbou. Je zde ovšem nutné započítat „bulharský 
                                                 
1 Virtuální hranicí podniku může být např. bankovní účet 
2 Ideální je matematický model, ale v jednodušších případech postačí grafické znázornění - např. Sankeyovy diagramy 
apod. 
3 provozní slepota nejen v rámci užšího prostředí, ale i v rámci státu (zažité stereotypy atd.) 
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koeficient“, spočívající ve špatném rodinném zázemí konkrétního inspektora ČIŽP, nebo 
naopak jeho skvělé výsledky v regionálním šampionátu v gorodkách. Tímto způsobem se 
„dohrabeme“ k naprosto nepodloženému, ale přesnému výsledku. Druhou možností je použít 
„vědeckou“ metodu – stanovit uzančně že pravděpodobná výše neudělené pokuty je přímo 
(nebo složitěji) úměrná míře překročení daného limitu, či jinak kvantifikovaného kritéria. Zde 
se dostaneme opačně k velmi podloženému (pět stránek výpočtů), ale velmi nepřesnému 
výsledku.  

Proto se přimlouvám, aby věda zvítězila i ve státní správě a aby pokuty byly předem 
odhadnutelné, třeba podle nějakého vzorce. A pozor – dávám důraz na slovo „odhadnutelné“, 
neboť prvek nejistoty samozřejmě musí pro hříšníky existovat. Toto vše pak říkám především 
z toho důvodu, že neudělená pokuta ve více – či méně přesně definované výši je jedním 
z důležitých kritérií – vstupů environmentálního účetnictví, pokud by mělo doznat většího 
uplatnění v podnikové praxi. 

Jak to funguje v Transgasu: 

V podniku Transgas je informační systém v současné době založen na sítích WAN a LAN. 
Jednotlivé provozy provozují sítě LAN a ty jsou propojeny do sítě WAN. Postupně se 
přechází na systém s centrální databází, neboť díky světlovodným kabelům se rychlost 
komunikace několikařádově zrychlila a je tedy možné připojit se prakticky odkudkoliv přímo 
k databázovému serveru.  

Na všech provozech je monitorován vznik odpadů. To je umožněno jednak systémem jejich 
důsledného třídění zavedeném v r. 1992. Každá plocha v areálu provozu má určeného 
odpovědného pracovníka (většinou mistra). Tento pracovník odpovídá za nakládání s odpady 
na této ploše a za sběrné nádoby. Nádoby mají stanovenu hranici - tzv. odvozní množství a 
tato hranice určuje, kdy musí být nádoba odvezena do sběrného místa. Sběrné místo je pod 
uzavřením a je osazeno speciálními kontejnery určenými pro všechny produkované odpady. 
Odpovědnost za sběrné místo je v kompetenci ekologa provozu, který v rámci „úředních 
hodin“ (je osobně přítomen na sběrném místě) eviduje množství a druhy odpadů dodávaných 
ze zmíněných ploch. Další zpracování je pak plně v rukou ekologa provozu, který opět po 
dosažení odvozného množství odpadu v kontejneru zajistí přepravu ke smluvně vázané firmě. 
Zároveň vytiskne všechny požadované dokumenty - přepravní listy apod. Stejně jako na 
všech provozech je systematicky tříděn a evidován i odpad na podnikovém ředitelství. 

Kompresní stanice jsou z hlediska zákona o ovzduší velkým zdrojem znečišťování a také v 
kategorii, kde je nutné kontinuální měření emisí. Proto je na každé plynové turbíně 
instalována měřící aparatura - emisní monitorovací systém - s kontinuálním přenosem dat 
jednak na velín kompresní stanice, ekologovi provozu, na dispečink Transgasu a hlavnímu 
ekologovi. Pro velké zdroje jsou zpracovány i imisní – rozptylové studie, které informují 
uživatele o předpokládaných imisních koncentracích v přilehlé krajině a obcích.  

Pro střední a malé zdroje je předepsána evidence zpravidla v týdenním intervalu. Všechny 
předepsané zdroje jsou v pravidelných intervalech měřeny autorizovanými skupinami s tím, 
že výsledky těchto měření se opět používají pro statistická vyhodnocení v rámci celého 
Transgasu. Navíc oproti právním předpisům předepisujeme provedení jednoho měření i u 
zdrojů malých a to až do úrovně motorových pil, křovinořezů a dalších agregátů jako jsou 
např. elektrocentrály apod. s tím, že každý tento přístroj musí být za dobu své životnosti 
alespoň jednou proměřen – není to samoúčelné, uvědomíme-li si, že s křovinořezem pracuje 
pracovník třeba celý den a je nucen dýchat, byť zředěné jeho spaliny. 

Z hlediska vodního hospodářství jsou měřeny vody odebírané, ať už se jedná o vodu od 
dodavatelů (vodovody a kanalizace, obce apod.), povrchovou vodu nebo vodu podzemní. 
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Postupně přecházíme na elektronické vodoměry opět s kontinuálním přenosem do počítačové 
sítě. Stejně jako odebíraná voda, je měřeno množství vody vypouštěné – pomocí 
Parshallových žlabů s elektronickým vyhodnocováním a přenosem do sítě. 

Ochrana přírody a krajiny je přiznám se trochu na chvostu – ale jen co se týče zatím 
technických prostředků na její monitorování. Všechny nové projekty jsou podrobeny procesu 
posuzování vlivů stavby na životní prostředí, ať se jich to ze zákona týká, nebo ne. Pokud 
jsme nuceni stavět plynovod přes environmentálně exponované území, financujeme ve 
spolupráci s odbornými pracovišti zcela samozřejmě přenosy chráněných rostlin a živočichů.  
V současné době je ve stádiu předrealizačních úprav projekt geografického informačního 
subsystému zaměřeného na ekologické komodity (hydrogeologie, ochrana podzemních vod, 
ekosystémy, biokoridory apod.). Kromě toho jsou všechny pozemky ve vlastnictví Transgasu 
pravidelně monitorovány regionálně příslušnými rostlinolékaři z hlediska možných výskytů 
fyto i zooparazitů, nemocí, plísní a hub. 

Transgas a.s. (dříve Transgas, s.p.) byl několikrát auditován externími firmami – na všech 
provozech proběhly technicko – ekologické audity (Ekosystém Praha, Plynoprojekt Praha), 
kdy byly zkoumány staré zátěže, vodní hospodářství, nakládání s odpady a všechny další 
složky životního prostředí. Dále byly provedeny systémové audity – podnik je od května r. 
2000 certifikován podle normy ČSN EN ISO 14001 společností  RW TÜV. Velmi si ceníme i 
tzv. Evropského ekologického auditu, který pro nás vypracovala společnost DHV CR 
začátkem letošního roku a který monitoroval soulad naší praxe s evropskou legislativou. 

Všechny výše popsané složky životního prostředí (nezmínil jsem se o evidenci chemických 
látek, energetickém hospodářství, havarijním plánování, ochraně před hlukem, teplem a 
dalších), jsou evidovány v předepsaných intervalech ve fyzických jednotkách a zároveň 
v jednotkách finančních. Tato rozsáhlá databáze pak tvoří pouhý podklad pro samotné 
vyhodnocování, kdy např. je testováno, zda-li se ekonomicky vyplatí investovat do 
rekonstrukce vodního hospodářství tak, aby bylo např. možné pro sociální účely využívat 
srážkovou vodu, recyklovat vodu používanou pro mytí vozidel apod. 

Faktem je, že dosud jsme se nedostali na abstraktnější úroveň a nemáme zavedeny např. 
analytické environmentální účty. Tedy přesnější by bylo říci, že téměř všechny 
environmentální náklady jsou vysledovatelné – ať už díky tomu, že jsou vedeny zvlášť 
pomocí výše popsaných softwarových evidenčních prostředků a nebo jsou s určitým 
příznakem zaváděny do centrální ekonomické databáze. Nicméně se s nimi nepracuje na 
úrovni skutečně účetnického vyhodnocování. Rovněž není používáno mimotržní oceňování – 
ale to spíš z toho důvodu, že v podmínkách podniku se prakticky nevyskytují investice do 
krajinného rázu, památek apod., resp. část nákladů vyvolaných potřebou např. zachovat 
krajinný ráz je striktně nařízena orgánem státní správy v rámci stavebního nebo jiného řízení. 

Závěrem bych jen krátce rekapituloval: základním podkladem pro jakékoliv, tedy i 
environmentální účetnictví je důsledný monitoring hmotných a informačních toků. Dále pak v 
systému managementu podniku musí pro tuto aktivitu zbýt alespoň malé místečko s co 
nejrozsáhlejšími pravomocemi a odpovědností a úplným základem je snažit se dobrat poznání 
„jak to vlastně funguje“. 
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ANALÝZA MOŽNOSTÍ SLEDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH 
INFORMACÍ NA ROZVAHOVÝCH ÚČTECH V ÚČETNICTVÍ 

DOPRAVNÍ FIRMY 
 

Ing. Alena BROŽKOVÁ, Ph.D.  
 

 

1. Environmentální účetnictví – definice a východiska 
Environmentální účetnictví, které zachycuje environmentálně vyvolané finanční dopady, je 
součástí tradičního účetního systému, ze kterého vyčleňuje a zdůrazňuje oblast životního 
prostředí, aby odpovědělo na společenskou poptávku po těchto informacích. Jeho předmětem 
je „sběr, zaznamenávání, hodnocení a předávání informací o finančních dopadech, které jsou 
vyvolány působením podnikových činností, výrobků a služeb na životní prostředí“ [1]. 

Zájem o vedení environmentálního účetnictví v ČR dostal v roce 2000 mohutný impuls. 
V únoru 2000 se totiž konal seminář expertní skupiny ISAR při UNCTAD OSN, na němž 
odborníci ze skupiny ISAR zprostředkovali svoje zkušenosti a doporučení k vedení 
podnikového environmentálního účetnictví. Seminář se týkal environmentálního účetnictví a 
finančního výkaznictví environmentálních nákladů a závazků. Následně se konalo několik 
pracovních jednání pracovní skupiny Ministerstva životního prostředí k environmentálnímu 
účetnictví. Je velmi potěšující, že jako podnik s fungujícím environmentálním účetnictvím 
byly jmenovány na jednom z prvních míst České dráhy, s.o..  

Vedení finančního environmentálního účetnictví v dopravních firmách má jistá specifika ve 
srovnání s vedením tradičního účetnictví. Existuje zde totiž několik skupin požadavků na 
informace, které je nutno sledovat. Tyto požadavky vyplývají: 

• z předpisů účetních, daňových a environmentálních, 

• z informačních potřeb environmentálních manažerských systémů, 

• z potřeb environmentálního zpravodajství a komunikace s veřejností a médii, 

• z potřeb finančního řízení, 

• z ustanovení mezinárodních úmluv a směrnic,  k jejichž plnění se Česká republika 
zavázala. 

Běžně se sledují skutečnosti významné z hlediska daňového. Z výše zmíněných skupin je dále 
poměrně detailně propracována metodika sledování internalizovaných nákladů spojených 
s ochranou a tvorbou životního prostředí. V této souvislosti je považována za vzorovou 
konstrukce účtového rozvrhu Českých drah. Na základě spolupráce ekologů a účetních se 
podařilo do účtového rozvrhu Českých drah zahrnout oddělené sledování informací 
vyžadovaných různými subjekty na základě ustanovení českých environmentálních zákonů.  

Bohužel se jedná o příklad v dopravě ojedinělý, jak jsme zjistili v roce 1998 průzkumem u 
vybraných dopravních firem. Vybrané dopravní firmy detailně nesledovaly a nevykazovaly 
environmentálně podmíněné finanční dopady. Náklady na ochranu životního prostředí 
zahrnuly do ostatních  nákladových položek a v podstatě neměly přesnou představu o výši 
environmentálních nákladů a tedy ani o dopadu svojí činnosti na životní prostředí.  
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V současné době však již není nutné omezovat environmentální účetnictví na sledování 
environmentálních nákladů. Je možné postoupit dále a sledovat environmentálně podmíněné 
skutečnosti i na rozvahových účtech.  

Rozvahové účty v účetnictví – stručná charakteristika 

Rozvahové účty vznikají rozkladem rozvahy na „soustavu tabulek – účtů, které jsou 
specializovány na jednotlivé složky aktiv a pasiv. Účet (konto) je základním třídícím znakem 
účetnictví. Zřízením účtů otvíráme možnost odděleného zachycování údajů o hospodářských 
jevech týkajících se právě jedné položky aktiv nebo pasiv“[2]. Na účtech aktiv se zachycuje 
majetek z hlediska jeho formy, na účtech pasiv jde o zachycení zdrojů, ze kterých byl majetek 
pořízen. Na účtech se dá zjistit počáteční stav, přírůstky nebo úbytky a konečný stav. Tyto 
skutečnosti se zachycují na příslušných stranách rozvahových účtů podle toho, zda se jedná o 
účty pasivní či aktivní. Počáteční a konečné stavy syntetických rozvahových účtů se vykazují 
v rozvaze, v základním účetním výkaze podniku. V pravomoci účetní jednotky je rozšířit svůj 
účtový rozvrh o tzv. analytické účty, na nichž se dají sledovat detailní informace. 

Ze stávajících českých účetních předpisů nevyplývá povinnost sledovat na syntetických 
účtech environmentální charakteristiky podnikatelské činnosti.. Směrnice skupiny ISAR při 
UNCTAD OSN však obsahuje jistá doporučení v tomto směru týkající se hlavně vykazování 
závazků a pohledávek. Následující text je pokusem o aplikaci některých doporučení ISAR a 
našich vlastních námětů do konstrukce účtového rozvrhu dopravní firmy. 

 

2. Návrh možnosti sledování environmentálních informací na rozvahových účtech 

Návrh je vytvořen tak, že po stručné charakteristice třídy a účtové skupiny následují 
vytipované věcné okruhy problémů, které je v této skupině možno sledovat na samostatných 
účtech. Dopravní firma však sama musí uvážit, zda navržená klasifikace je pro ni relevantní.  

Třída 0 – Dlouhodobý majetek 

Ve třídě 0 Dlouhodobý majetek mohou dopravní firmy využít prakticky všechny účetní 
skupiny. Jako významná se jeví skupina 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek, kde se dá 
zachytit speciální software pro potřeby sledování environmentálně podmíněných skutečností. 
Ve skupině 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný – jde zejména o samostatná 
zařízení na ochranu životního prostředí, která byla uvedena do provozu (čistírny odpadních 
vod, kotelny, spalovny). V tomto případě by šlo o tzv. koncové technologie, které umožňují 
zachytit vypouštěné škodliviny a zmírnit znečištění životního prostředí. Sledovat lze i zařízení 
instalovaná dodatečně (např. filtry), která vystupují při splnění dalších kritérií jako technické 
zhodnocení dosavadního majetku. ,  Na samostatném účtě v účetnictví ale nemohou být 
vedena zařízení, která jsou instalována v rámci příslušného výrobního zařízení, neplní 
samostatnou funkci a nejsou odlišena pořizovací cenou. Ve skupině 03 – Dlouhodobý hmotný 
majetek neodpisovaný by se daly sledovat informace o pozemcích, které zasluhují zvýšenou 
pozornost, jako jsou pozemky znečištěné např. úkapy ropných látek, skládky odpadu, 
pozemky se starou ekologickou zátěží. 

Ve skupině 04 – Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jde o zachycení 
složek pořizovací ceny dlouhodobého majetku. Celá řada výdajů spojených s pořízením 
dlouhodobého majetku je spjata se životním prostředím, patří sem např.: 

• trvalé či dočasné odvody za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě,  

• poplatky za dočasné či trvalé odnětí lesní půdy, 

• platby za smýcený porost a ekologickou újmu v souvislosti s výstavbou. 
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V dopravních firmách se tyto vedlejší pořizovací výdaje mohou samozřejmě vyskytnout 
v souvislosti s výstavbou budov, zařízení, ale hlavně v souvislosti s výstavbou dopravní cesty, 
pokud jsou jejím vlastníkem. Výdaje na biologickou rekultivaci se do této skupiny zařadit 
nemohou, patří do provozních nákladů. Použití účtové skupiny 05 nepovažuji v této 
souvislosti za významné.  

Ve skupině 06 – Dlouhodobý finanční majetek by z environmentálního hlediska mohlo jít o 
nakoupené dlouhodobé cenné papíry, které byly vydány emitentem za účelem získání 
finančních zdrojů na ochranu životního prostředí a případně o obchodovatelná emisní 
povolení v podobě cenného papíru (dosud však nejsou v ČR zavedena). 

Ve skupinách 07 a 08 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku lze 
získat informace o oprávkách zařízení na ochranu životního prostředí, což je suma doposud 
provedených odpisů. Porovnáním pořizovacích cen ze skupin 01 a 02 a oprávek ze skupin 07 
a 08 získáme informaci o zůstatkové ceně environmentálních zařízení. Ve svém důsledku jsou 
to informace o míře odepsanosti majetku a jsou důležité pro rozhodování o obnově 
dlouhodobého hmotného majetku. 

Třída 1 – Zásoby 

V této třídě budou pro dopravní firmy důležité informace ze skupiny 11-
Materiál o skladovaném materiálu, zejména o provozovacích látkách  (mazadla, paliva, čistící 
prostředky) a o náhradních dílech. Dle účetních předpisů se tyto informace v analytické 
evidenci člení podle druhů či skupin zásob. Údaje z analytické evidence slouží k identifikaci 
zásob a obsahují zejména označení zásob, datum pořízení, datum vyskladnění, ocenění a 
údaje o množství. Takové údaje jsou důležité pro potřeby environmentálního managementu, 
dále  pro sledování pohybu nebezpečných látek  (pokud se v organizaci vyskytují), pro 
zabránění možností úniků těchto látek do životního prostředí, případně zmenšení rizika 
plynoucího ze špatného způsobu skladování. Další účetní skupiny v této třídě nemají pro 
dopravní firmy příliš velký význam. Zpravidla zde totiž nevznikají zásoby vlastní výroby. 

Třída 2 – Finanční účty 

Tato účetní třída obsahuje informace hlavně o peněžních prostředcích, bankovních 
vkladových účtech, krátkodobých úvěrech, krátkodobém finančním majetku, o opravných 
položkách ke krátkodobému finančnímu majetku. Pro naše účely bychom zde měli sledovat 
informace např. o úvěrech na pořízení zařízení na ochranu životního prostředí, pokud by 
takový úvěr byl poskytnut.  

Daly by se též klíčovat i příjmy a výdaje spojené s environmentálními platbami (zjištění cash 
flow přímou metodou), což by sice byla velmi pracná operace, ale ve svém důsledku by 
umožňovala přesně sledovat  a kontrolovat peněžní toky vztahující se k environmentálním 
záležitostem. Teoreticky by  se tak položil základ k jakémusi cash flow z environmentální 
oblasti. Relevantní by takové údaje byly ovšem jen ve firmě, kde by peněžní toky se vztahem 
k environmentální oblasti byly mimořádně objemné, či mimořádně kolísavé. Jde o případ, kdy 
platby např. poplatků za znečišťování životního prostředí významně ovlivňují peněžní tok 
firmy v určitých obdobích.  

Třída 3 – Zúčtovací vztahy 

Jde o komplikovanou třídu, která zobrazuje na účtech aktiv i pasiv různé typy vztahů, např. 
k obchodním partnerům, ke státním orgánům, ke společníkům. Kromě toho zde najdeme 
i účty časového rozlišení, dohadných a opravných položek. Strukturování informací z 
environmentálního hlediska lze zavést v některých účtových skupinách této třídy. 
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V účtové skupině 32 – Závazky by mělo smysl zavést analytickou evidenci  pro tzv. „zelené 
dodavatele“. Zelení dodavatelé jsou ti, jejichž výrobky jsou šetrné, resp. šetrnější, vůči 
životnímu prostředí (v případě dopravní firmy by šlo o hlavně o dodavatele pohonných hmot, 
mazadel, olejů atd.) nebo to jsou dodavatelé služeb spojených s ochranou a tvorbou životního 
prostředí. Údaje o zelených dodavatelích by se daly využít v reklamních kampaních 
ke zdůraznění šetrného přístupu firmy k ochraně životního prostředí. Analytické členění na 
„zelené odběratele“ v účtové skupině 31 – Pohledávky by asi mělo opodstatnění pouze u 
Českých drah, jakožto představitele environmentálně šetrného způsobu dopravy, neboť 
„zelený“ odběratel asi nebude využívat služby silničních dopravců kvůli vlivu jejich činnosti 
na životní prostředí. 

V účtových skupinách 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi,  35 – Pohledávky 
ke společníkům a sdružení, 36 – Závazky ke společníkům a sdružení, 37 – Jiné pohledávky 
a závazky, 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování nemá zavedení 
environmentální analytické evidence logické opodstatnění. 

Naproti tomu účtová skupina 34 – Zúčtování daní a dotací je z našeho hlediska zajímavá. Při 
účtování daňových povinností organizace dochází ke vzniku nákladů (5.tř.) na jedné straně a 
ke vzniku závazku (ú.sk.34) na straně druhé. Není nutné v analytické evidenci k těmto účtům 
zavádět environmentální hledisko, protože se potřebné informace zjistí z nákladových účtů.  

V účtové skupině 34 se však účtují kromě závazků z daní i závazky z případných poplatků a 
dotace. Zde považuji za nutné upozornit na čl. XVIII. Úvodních ustanovení, odst.4 (Dotace ze 
státního rozpočtu a ostatní dotace) v dokumentu Postupy účtování pro podnikatele: 
„Umožňuje-li právní předpis prominout část poplatků (např. zákon č.58/1998 Sb., 
o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových), může příslušný orgán 
prominutou část poplatků prohlásit za dotaci.“  

Dotací se z hlediska českých účetních předpisů rozumí bezúplatné plnění přímo nebo 
zprostředkovaně poskytované ze státního rozpočtu, z rozpočtu vyššího územního celku, města 
nebo obce, ze státního fondu, z rozpočtových prostředků Grantové agentury, z veřejného 
rozpočtu cizího státu a z programu PHARE nebo programu obdobného.  

Dopravní podniky jsou hlavně příjemci dotací na úhradu nákladů vynaložených na výkony ve 
veřejném zájmu, dotací na pořízení dlouhodobého hmotného majetku a dotací na kapitálové 
dovybavení. Za dotace na environmentální účely by se tyto dotace daly považovat 
zprostředkovaně, pokud bychom pořízení dopravních prostředků pro městskou hromadnou 
dopravu a výstavbu dopravní cesty pro ně a následné poskytování výkonů ve veřejném zájmu 
považovali za environmentální skutečnosti.  

Dotace ze Státního fondu životního prostředí, případně z Fondu národního majetku na 
odstranění starých ekologických zátěží by označení environmentální jistě splňovaly. Dotace 
z FNM jsou určeny na odstranění starých ekologických zátěží nabyvatelům privatizovaného 
majetku podle § 6a) zákona č.92/1992 Sb. o podmínkách převodu majetku  státu na jiné 
osoby. Usneseními vlády ČR č.455/92 Sb., 123/93 Sb., 393/94Sb. a 810/97 Sb. byl upřesněn 
administrativní postup při řešení odpovědnosti za staré závazky a způsob úhrady nákladů na 
jejich vyrovnání. Sledování těchto dotací v analytické evidenci by připadalo v úvahu 
u dopravních firem, které se staly po privatizaci právními nástupci dřívějších organizací.  

Státní fond životního prostředí však poskytuje i další druhy podpor, které se sledují 
v účetnictví podle svého určení. Na analytických účtech v této účtové skupině by mohly být 
rovněž sledovány další druhy dotací na pořízení či úhradu nákladů zařízení na ochranu 
životního prostředí. Rozhodující pro detailní analytické členění by byla nejenom relevantnost 
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environmentální informace pro uživatele, ale i snaha prokázat řádné zúčtování dotací 
kontrolním orgánům. 

Složitější je účtová skupina 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv. Správné vykázání 
hospodářského výsledku za určité účetní období znamená zahrnout do účetního období 
všechny náklady a výnosy, které do něho časově a věcně patří, i když z různých důvodů 
nebyly v běžném období zúčtovány. Naopak je zapotřebí vyloučit z nákladů a výnosů 
položky, které sice byly zúčtovány, ale týkají se příštích účetních období. K tomu je možné 
použít podle podmínek účtů dohadných položek nebo účtů časového rozlišení. Pokud však 
bude environmentální hledisko důsledně respektováno u klasifikace nákladů a výnosů,  není 
nutné používat ho i v analytickém členění účtů 383 (Výdaje příštích období) a 385 (Příjmy 
příštího období), protože požadovanou informací o environmentálních nákladech a výnosech 
získáme z účtů 5. a 6. účtové třídy. Účty časového rozlišení a dohadných položek však 
uživatele účetních informací upozorňují také na případné náklady (ú.381) a výnosy (ú.384), 
závazky (ú.389) či pohledávky (ú.388) v budoucnosti. Z tohoto hlediska by zabudování 
environmentálního hlediska do analytické evidence umožňovalo získat informace 
o předpokládaných environmentálně vyvolaných budoucích finančních  dopadech.  

Třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 

V této třídě se účtuje o vlastních zdrojích a dlouhodobých závazcích účetní jednotky. 
Environmentální hledisko by mělo být uplatněno zejména v účtové skupině 45 – Rezervy a 46 
– Bankovní úvěry. 

Podle českých účetních předpisů „účetní jednotky vytvářejí rezervy na rizika či ztráty 
z podnikání v okamžiku, kdy jsou jim budoucí rizika či ztráty z podnikání známa na základě 
současných skutečností, podle jednotlivých případů, kde tato rizika a ztráty lze očekávat.“[3] 
Rezervy se tvoří předem na velké jednorázové náklady, které by v budoucnosti nepříznivě 
ovlivnily hospodářský výsledek.  

Ze zákonných rezerv by mohlo jít o rezervu na opravu zařízení s environmentálním určením, 
což by se  mělo projevit v analytické evidenci u účtů rezerv. Mezi ostatní zákonné rezervy 
patří např. rezerva na pěstební činnost (obnova a ochrana lesa) a rezerva na sanaci pozemků 
dotčených těžbou, rezerva na vypořádání důlních škod a rezerva na odbahnění dna rybníků. 
Tyto rezervy  mají zajisté vztah k životnímu prostředí, ale pro dopravní firmy jsou netypické. 
Na analytickém účtu by se měla sledovat rezerva na rekultivaci, zajištění péče o skládku 
a asanaci po ukončení jejího provozu  dle vyhl. MŽP č. 340/1997 Sb. . 

Jak již bylo uvedeno, kromě zákonných rezerv (daňový dopad) vytvářejí podniky rezervy na 
rizika a ztráty z podnikání v okamžiku, kdy jsou jim budoucí rizika či ztráty z podnikání 
známy na základě současných skutečností. Tvorba rezervy se odvíjí od známých současných 
skutečností na základě již uskutečněných účetních případů či skutečností, o kterých se sice 
neúčtovalo, ale dají se na jejich základě odvodit budoucí případy (rizika či ztráty), dále se 
tvoří rezerva na předpokládaná rizika a ztráty, jejichž uskutečnění je reálné a pravděpodobné 
vzhledem k okolnostem a poznatkům známým ke dni tvorby rezervy. Na události velmi 
nejisté se netvoří rezervy na vrub nákladů, nýbrž se tyto nejisté skutečnosti uvedou v 
podrozvaze nebo v příloze k účetní závěrce s příslušným popisem a případným odhadem 
ztráty, Účetní jednotka si sama stanoví tituly pro tvorbu ostatních rezerv, jejich výši, režim 
vytváření a způsob jejich používání.  

Pokud by dopravní firmě byla environmentálně podmíněná  rizika a případné ztráty známa, 
měla by na ně vytvářet účetní rezervy a na zvláštních analytických účtech je sledovat. Dle 
mého názoru by přicházely v úvahu rezervy na sanaci pozemků znečištěných úkapy ropných 
produktů, znečištění staveb (analogicky dle věcného vymezení závad v usnesení vlády 
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č. 810/97 Sb.) apod.. Účetní jednotka by tak nejen dodržela princip věrného zobrazení 
skutečnosti, ale dala by najevo jistou komunikační otevřenost a poctivost vůči uživatelům 
účetních informací.  Což se dá vyjádřit jako „Svoje rizika a případně ztráty vzhledem 
k životnímu prostředí známe, umíme je ocenit a vyjádřit v účetnictví“. Podotýkám, že ocenění 
podnikových ekologických rizik je velmi složitou problematikou, která musí být především 
řešena v týmové spolupráci technických pracovníků a podnikových ekologů. Účetní řešení se 
řídí výše uvedenými zásadami a musí poskytnout informaci o povaze, termínu a rozsahu 
závazku.  

Výše zmíněná doporučení vycházejí ze současných metodických postupů českého účetnictví. 
Dopravní firmy mohou jít i dále a mohou vzít v úvahu materiály specialistů ISAR, kteří 
doporučují v rámci zjišťování environmentálních rizik zaměřit šetření na to: 

• jaká je možná kontaminace lokality (informace důležitá pro případného budoucího 
majitele), 

• jaký vliv by tato skutečnost měla  na renomé společnosti,  

• jaká jsou rizika v příslušném sektoru, do něhož účetní jednotka patří,  

• jaké jsou problémy v okolní komunitě. 

 

Screening problémů a rizik tak může dojít až k environmentálně etickým problémům, které se 
sice dají účetně těžko vyjádřit, ale účetní jednotka  může tyto informace využít ve svém 
environmentálním zpravodajství pro veřejnost.  

Environmentální informační systém tak nabývá dalších dimenzí a skýtá nepřeberné možnosti 
teoretického výzkumu. 

 

Literatura: 

[1] Hyršlová, J.: Řízení environmentálních nákladů v podnicích chemického průmyslu, 
disertační práce, Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského 
průmyslu, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, 1999, celkem 176 s., 
zde s.66 

[2] Kovanicová, D.: Nová abeceda účetních znalostí pro každého, nakl. POLYGON, II. 
aktualizované vydání, celkem 330 s., zde s. 25, Praha 1995, ISBN 80-85967-00-6 

[3] Účetnictví 2001, aktuální soubor předpisů pro jednoduché a podvojné účetnictví 
podnikatelů podle stavu k 15.1.2001, UZ č. 257, nakl. Sagit, Ostrava 2001, čl.XI, odst.2, 
s.57, ISBN 80-7208-215-9 

[4] Brožková, A.: Environmentální účetnictví v dopravní firmě, disertační práce, Katedra 
dopravního managementu, marketingu a logistiky, Dopravní fakulta Jana Pernera, 
Univerzita Pardubice, 2000, celkem 206s. 
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dopravního managementu, marketingu a logistiky, Studentská 95, 532 10 Pardubice,  
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PRAKTICKY ORIENTOVANÉ AKTIVITY V OBLASTI 
ENVIRONMENTÁLNÍHO NÁKLADOVÉHO ÚČETNICTVÍ   

V NĚMECKU 
 

Dipl.-Ing. (FH) Peggy Eifler; Dipl.-Kfm., Ing. Tomáš Křivánek 

 

 

Po všeobecném úvodu týkajícím se teorií environmentálního nákladového účetnictví (definice 
aj.)  informuje následující příspěvek především o výzkumném projektu probíhajícím 
v Německu (cíle, účastníci projektu, postup zavádění). 

Cílem tohoto projektu je zavedení environmentálního nákladového účetnictví v praxi u 
vybraných malých a středních podniků.  

 

1. Důvody vzniku environmentálního nákladového účetnictví a jeho definice 

Jaké důvody vedou podniky k zavedení environmentálního nákladového účetnictví? Na jedné 
straně je to stále se zesilující konkurenční tlak na podniky, na straně druhé hledají podniky 
cestu k vylepšení svého image. Environmentální nákladové účetnictví představuje spolu s 
 pojmy „Udržitelnost“ a „Úspěšný budoucí vývoj“ důležitý nástroj ochrany životního 
prostředí. Význam ochrany životního prostředí od počátku 70tých let stále stoupá. Tomuto 
trendu odpovídá i zavedení environmentálního nákladového účetnictví, které může 
v budoucnu znamenat schopnost přežití podniku na trhu.  

Environmentální nákladové účetnictví lze definovat jako nástroj, který slouží ke stanovení a 
posouzení všech nákladů souvisejících  s činnostmi resp. produkty podniku  ve smyslu jejich 
dopadu na životní prostředí.  

(viz. Bundesministerium; Umweltbundesamt: Umweltkostenrechnung, Vahlen, München, 
1996, str. 16) 

 

2. Vybrané přístupy k  využití environmentálního nákladového účetnictví 

Již několik let existují různé přístupy k pojmu environmentálního nákladového účetnictví (viz. 
Fichter, Loew, Seidel: Betriebliche Umweltkostenrechung, Springer Berlin, 1997): 

• Nákladové účetnictví zaměřené na ochranu životního prostředí: zohledňuje náklady 
související s opatřeními na ochranu životního prostředí; 

• Environmentální projektové/investiční nákladové účetnictví: posuzuje opatření k ochraně 
životního prostředí z ekonomického hlediska (doplňující využití); 

• Externí environmentální nákladové účetnictví: stanovuje environmentální náklady vzniklé 
v souvislosti s externím prostředím; 

• Nákladové účetnictví zaměřené na odpadní (zbytkový) materiál: stanovení a analýza 
nákladu souvisejících s odpadním (zbytkovým) materiálem (dopravní náklady, náklady na 
zpracování, zneškodnění aj.); 
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• Nákladové účetnictví toků: posouzení všech environmentálních (tokových) nákladů, které 
souvisí s materiálovými a energetickými toky v podniku. Důraz je kladen na přidanou 
hodnotu ve výrobě. 

 

3. Informace o projektu 

Tento projekt probíhá v Německu pod názvem: „Zavádění environmentálního nákladového 
účetnictví do podnikového systému environmentálního managementu – modelový vývojový 
projekt pro malé a střední podniky ve vybraných odvětvích“. Projekt je v časovém horizontu 
3 let (leden 2000 – prosinec 2002)  podporován Deutsche Bundesstiftung Umwelt Osnabrueck 
(Německou spolkovou nadací pro životní prostředí). Zpracovatelé projektu jsou jednak 
 Internationales Hochschulinstitut Zittau (IHI) z nových spolkových zemí a dále také  Institut 
für ökologische Betriebswirtschaft der Universität Siegen ze starých spolkových zemí. 

 

4. Cíl projektu  

Cílem projektu je představit na příkladu vybraných firem, jak z nových, tak i starých 
spolkových zemí, dále firem z  České Republiky a Polska jak ekologické výhody tak i 
překážky v zavedení environmentálního nákladového účetnictví. Na základě již existujících 
teoretických poznatků by měl být v praxi vypracován koncept environmentálního 
nákladového účetnictví. V pozadí celého projektu stojí iniciativa resp. prohloubení 
podnikových aktivit ochrany životního prostředí, přičemž environmentální nákladové 
účetnictví  je integrováno do již stávajícícho systému podnikového environmentálního 
managementu. Současně s tímto projektem může být stávající nákladové účetnictví 
přezkoušeno z hlediska jeho efektivity a přípradně může být i přepracováno. Získané 
zkušenosti se zaváděním environmentálního nákladového účetnictví  lze později zobecnit 
jednak na dané odvětví, tak také i na jednotlivé regiony.  

 

5. Účastníci projektu dle odvětví  
Na samém počátku projektu bylo třeba vybrat jednotlivé účastníky projetku. Výběr probíhal 
dle odvětví, která jsou ekonomicky reprezentativní, a ve kterých hrají malé a střední podniky 
důležitou roli. Za ekonomicky dominatní a ekologicky citlivé odvětví je považován např. 
potravinářský, textilní, kovozpracující průmysl aj.  

Vybráno bylo celkem 32 podniků, které reprezentují 12 odvětví, a sice : 

• Kovoobráběcí a zpracovatelský průmysl –  8 německých podniků; 

• Strojírenství – 4 německé a 1 polský podnik; 

• Zemědělství – 2 německé a 2 české podniky; 

• Potravinářský, textilní průmysl – po 3 německých podnicích; 

• Řemeslná výroba, zpracování nerostů  a rud  – po 2 německých podnicích; 

• Chemický průmysl, prodej automobilů, sociální služby, nábytkářský průmysl, 
dřevozpracující průmysl – po 1 německém podniku. 

 

IHI Zittau se stalo partnerem 2 podniků vyrábějících nápoje, 3 podniků z kovoobráběcícho a 
zpracujícícho průmyslu, dále 3 podniků z  textilního průmyslu a 3 zemědělských podniků. 
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6. Postup při zavádění nákladového účetnictví toků v podnicích 

Zavedení nákladového účetnictví toků bylo v rámci projektu na IHI Zittau rozděleno do pěti 
fází : 

1. Sestavení modelového toku 

− nejdříve musí být definovány hranice systému (jednotlivé toky, množství atd.). Dále jde o 
stanovení předcházejících a následujících procesů a hlavních procesů a o grafické 
vyjádření  vztahů mezi těmito procesy resp. místy (např. sklad pomocného materiálu, 
budovy, sběrny odpadu). Zde je třeba se zaměřit na podnikové oblasti s největšími 
vykazovanými náklady resp. množstvím. 

2. Input – Output – analýza ohraničených systémových částí 

− v této fázi se jedná o vypracování materiálového a energetického toku v celém podniku, 
resp. jeho částech. Zde je smysluplné zaměřit se pouze na ty toky, které mohou 
v budoucnu přinést velkou úsporu nákladů. 

3. Přiřazení nákladů k množstvím  

− v této fázi dochází k finančnímu vyhodnocení vstupů a výstupů, tzn. přiřazení cenového 
vyjádření - cena/náklad - k jednotlivým tokům. Vynásobením specifických materiálových 
nákladů množstvím materiálu dostaneme materiálové náklady toku. 

4. Stanovení a přidělení nákladů souvisejících se zacházením s materiálem 

− v této fázi jsou nejprve stanoveny náklady související s pohybem materiálu (např. sběr 
odpadu), poté jsou tyto náklady přiděleny k jednotlivým tokům. 

5. Stanovení celkových nákladů toků 

− celkové náklady toků za jednotlivé časové období dostaneme vynásobením všech nákladů 
vstupů a výstupů s náklady souvisejícími s pohybem materiálu. Získané údaje lze využít 
pro sestavení různých ukazatelů nebo k dalším podrobnějším analýzám. 

 

Od nákladového účetnictví toků k managementu nákladových toků 

Dle přání lze z nákladového účetnictví toků vytvořit vyšší stupeň, a sice management 
nákladových toků. Pro jeho výstavbu je nutné vzít v úvahu organizační a informační strukturu 
daného podniku. V této souvislosti je nutné zřídit nákladové účetnictví toků jako stále se 
opakující nástroj.  
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CHARAKTERISTIKA POPLATKŮ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 

 

Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. 

 

 

Pro environmentální manažerské účetnictví má zásadní význam, jak se zařadí environmentální 
poplatky do klasifikace environmentálních nákladů. Je proto důležité podrobněji  popsat 
charakter těchto poplatků a jeho funkce v rámci ekonomiky podniku. Vzhledem k tomu, že 
v mezinárodním kontextu má tato charakteristika velmi široké souvislosti, je příspěvek 
zaměřen pouze na stav v České republice. 

Definice poplatků 

V prvé řadě je potřebné definovat samotný pojem „poplatky k ochraně životního prostředí“. 
V úvodu je možno konstatovat, že zahraniční výrazy jako charges, fees, taxes nekorespondují 
přímo s terminologií využívanou v České republice (Hájek 1997). Lze například připomenout 
termín „Environmental related taxes“, v rámci kterého jsou pro účely databáze OECD 
vykazovány vlastně všechny platby související s ochranou životního prostředí (OECD 2000). 

V České republice existuje v současné době řada pojmů, které lze charakterizovat jako 
environmentální poplatky (poplatek, úhrada, odvod, dříve i úplata). Lze však předpokládat, že 
se tyto pojmy do budoucna ustálí na výrazu „poplatek“. V tomto smyslu jsou již nové zákony 
upravovány. Byly například změněny úplaty (platby ve vodním hospodářství) na poplatky a u 
nově zaváděných poplatků již je tento pojem užíván bez větších problémů (poplatek za odnětí 
lesní půdy). 

Environmentální poplatky však nelze zaměňovat se správními poplatky, které jsou stanoveny 
zvláštním zákonem a jsou zpravidla požadovány za zákonem stanovené administrativní úkony 
ze strany orgánu státní správy. Jiná situace je v případě místních poplatků (byla již navržena a 
zatím Parlamentem odmítnuta změna na obecní daně), které mají skutečně spíše charakter 
daně a kde zatím není žádný environmentální poplatek, i když návrhy na zavedení těchto 
poplatků byly předloženy (např. daň z odpadů). 

Environmentální poplatky lze tedy definovat jako platby, které jsou upraveny zákony 
k ochraně životního prostředí a jsou tedy vždy specifické pro konkrétní případ. Nelze tedy 
používat výraz „poplatky“ samostatně, ale vždy plným názvem dle konkrétního zákona (např. 
poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, poplatky za ukládání odpadů 
atd.).  

Podstata poplatků 

Poplatky jsou nástrojem regulace znečišťování, jejichž sazba by se měla rovnat externím  
nákladům vznikajícím v důsledku znečištění. Došlo by tak k plné internacionalizaci externalit, 
znečišťovatel by tedy nesl ve svých (interních) nákladech výši externích nákladů. Tato 
internacionalizace je teoreticky známa a konkrétně navrhována například formou daní s emisí 
(Samuelson 1991). V podmínkách ČR odpovídá tato platba různým druhům poplatků. 

Jestliže  posuzujeme environmentální poplatky z hlediska jejich funkce, převažuje na prvém 
místě funkce stimulační, vedle řady dalších funkcí (Kovář 1993), neboť vedou ve svém 
důsledku k omezení produkovaného znečištění i když tím i ke snížení finančního výnosu. 
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V důsledku této funkce dochází v praxi k tomu, že příjmy Státního fondu životního prostředí 
klesají se zvyšující se kvalitou životního prostředí.   

Mluvíme-li o stimulační funkci, je zřejmé, že poplatky jsou neopomenutelnou položkou 
v rámci metodiky environmentálním manažerském účetnictví. Zároveň mají-li stimulovat, 
měly by být zahrnuty do nákladů a v případě provedení opatření ke snížení vypouštěného 
znečištění, se tyto náklady sníží.  

Z uvedeného vyplývá, že environmentální poplatky slouží k internalizaci externích nákladů a 
proto je možno je považovat za náklady (interní náklady související se znečišťováním 
životního prostředí).  

Charakteristika jednotlivých poplatků 

Ještě lépe můžeme environmentální poplatky charakterizovat, posuzujeme-li konstrukci 
jednotlivých druhů poplatků. Vycházíme-li ze současného stavu environmentálních poplatků 
v ČR, existují následující tyto poplatky. 

Poplatky za znečišťování ovzduší částečně internalizují externality vznikající vypouštěním 
znečišťujících látek do ovzduší. Je však známo, že internalizace je skutečně částečná, resp., že 
poplatek zcela  neodpovídá výši vznikajících  externích nákladů (uvádí se, že by bylo 
potřebné zvýšit sazby poplatků až desetkrát). Znamená to, že plní především funkci fiskální 
(jsou příjmem Státního fondu životního prostředí ČR). Nicméně mají jednoznačně charakter 
nákladů. 

Sazby poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových jsou odvozeny od nákladů 
souvisejících s provozováním příslušných zařízení na zamezení vypouštění odpadních vod. 
Mají tedy opět charakter nákladů. Jeho funkce spočívá v tom, že ten, kdo realizuje opatření 
k zamezení vypouštěného znečištění nebude v nevýhodě oproti znečišťovatelům, resp. pro 
znečišťovatele by mělo být výhodnější realizovat opatření k omezení znečištění než platit 
poplatky. 

Poplatky, které jsou hrazeny za odběr podzemních vod mají charakter platby za čerpání 
přírodního zdroje. Vyjadřuje tedy vlastně cenu přírodního zdroje a sazba by měla vycházet 
z jeho ocenění. S tímto postupem se však počítá do budoucna, v současné době je sazba 
stanovena bez podrobnějších kalkulací. V každém případě má poplatek charakter nákladu, 
neboť je přírodní zdroj nakupován. 

Poplatky za výrobu a dovoz látek poškozujících ozónovou vrstvu Země náleží do skupiny tzv. 
výrobkových poplatků, které jsou v jiných státech velmi rozšířeny. Jejich cíl je cenově 
znevýhodnit výrobky, které mají nepříznivý vliv na životní prostředí. Je to opět forma 
internalizace externalit vznikajících spotřebou výrobku. A lze tedy tento druh poplatků 
považovat za náklady. S ohledem na tento jeden titul nemají tyto poplatky větší význam, ale 
do budoucna je uvažováno s jejich rozšířením (např. poplatek z hnojiv). 

K úhradám z dobývacího prostoru je třeba v prvé řadě komentovat vlastní pojem úhrady, 
který byl kompromisem při projednávání novely horního zákona ve vládě ČR, kdy ještě 
nebyla dohoda o používání  výrazu poplatky. Hledal se tedy název co nejvíce neutrální. 
Úhrada z dobývacího prostoru je opět nástrojem internalizace externalit, neboť těžba 
nerostných surovin má poměrně velký dopad na životní prostředí, zejména v dané lokalitě. 
Proto je také tato úhrada příjmem obcí, na jejichž katastru se dobývací prostor nachází. 

Úhrady z vydobytých vyhrazených nerostů lze charakterizovat obdobně jako poplatky za 
odběr podzemní vody, tj. poplatky za čerpání přírodního zdroje. V současné době sice nemají 
tak úplně charakter těchto poplatků (s ohledem na rozsah- tzn. pouze vyhrazené nerosty i na 
výši sazby). Lze předpokládat že tato kategorie plateb (poplatky nebo daně) bude v budoucnu 
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zavedena, neboť je mezi jiným významným nástrojem podporujícím recyklaci a využití 
druhotných surovinových zdrojů.  

Prostřednictvím poplatků za ukládání odpadů dochází k internalizaci externalit vznikajících 
skládkováním, ale také do určité míry k vyrovnávání cen mezi skládkováním a spalováním, 
což by ale ve skutečnosti vyžadovalo sazby daleko vyšší. Obecně řečeno jde opět o 
internalizaci nákladů, které jsou identifikovány v rámci procesu nakládání s odpady.   

Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu mají opět název ještě z minulosti, který by se 
měl změnit na poplatky. Jedná se o nástroj, který není v zahraničí často využíván. Má 
charakter čerpání přírodního zdroje - půdy a měl by teoreticky odrážet hodnotu této půdy (kde 
záleží na přístupu k ocenění této půdy). 

Poplatek za odnětí lesní půdy je obdobný jako předchozí s tím, že je obecně zdůvodňován 
jako poplatek za ztrátu mimoprodukčních funkcí lesa, tzn., že vlastně vyjadřuje úhradu škody 
způsobenou odnětím lesní půdy. Nelze to však chápat jako sankci, neboť jde o postup, který 
není v rozporu se zákonem. 

Pro úplnost je možno ještě uvést poplatek za svoz, třídění a zneškodnění komunálního 
odpadu, který hradí fyzické osoby obci a v případě vzájemné dohody mohou hradit podniky 
obci. Jedná se však o poplatek, který vychází z kalkulace nákladů na nakládání s odpady a 
proto by měl být i v rámci podnikového účetnictví zahrnut do nákladů. 

Kromě uvedených stručných charakteristik existují odklady úplat při zahájení výstavby 
opatření k odstranění znečištění, nebo na druhé straně přirážky k poplatkům. Tyto úpravy 
poplatků bych však nepovažoval za důležité a navrhuji sledovat až výslednou částku 
poplatku. 

Vedle poplatků jsou sankční platby, které se hradí za způsobenou škodu, nebo při porušení 
zákona v ochraně životního prostředí. Tyto platby lze také vykazovat, ale pouze ve 
skutečnosti (nelze je uvádět do plánu). Sankční platby lze považovat za důležitý stimul, který 
souvisí i s uplatněním administrativních nástrojů. Je-li zákonem stanovený emisní limit, je 
jeho překročení pokutováno (a následně je možné použít v rámci zákona i tvrdší restrikce), 
což je signálem  pro provedení odpovídajících opatření. 

Samostatným okruhem pro úvahu jsou environmentální daně, resp. v našich podmínkách 
systém daní a jejich sledování v rámci environmentálního účetnictví. Především jsou zde 
některé daňové úlevy související s ochranou životního prostředí. Bylo by proto vhodné zvážit, 
do jaké míry tyto daňové úlevy zahrnout do environmentálního účetnictví, protože jsou 
samozřejmě obsaženy v souhrnu celkových daní. Otázka sledování environmentálních daní 
bude aktuální až po zavedení tohoto druhu daně. Zatím není koncenzus v tom, zda zahrnout 
mezi environmentální daně stávající spotřební daně z paliv, či alespoň jejich část, jak to mají 
například v Nizozemí. 

Závěr 

Na základě uvedeného zhodnocení poplatků je zřejmé, že by měly být zahrnuty mezi 
nákladové položky s ohledem na jejich charakter, neboť většinou jsou nástrojem internalizace 
externalit, tzn. že vyjadřují prostřednictvím interních nákladů náklady způsobované 
znečišťováním životního prostředí nebo čerpáním přírodních zdrojů.  

Zároveň však třeba jasně rozlišovat poplatky podle zákonů k ochraně životního prostředí a 
jiné druhy poplatků (správní poplatky, místní poplatky), které s ochranou životního prostředí 
nesouvisí a neměly by se sledovat v rámci environmentálního účetnictví. 
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Důležitý pohled na poplatky je i z hlediska sankčního postihu. Uváděné poplatky nelze 
v žádném případě považovat za sankce. Sankce lze, jak je výše uvedeno, charakterizovat tím, 
že jde o platby, které je povinen daný subjekt hradit v případě způsobení škody, nebo 
porušení zákona k ochraně životního prostředí. 
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MANAŽÉRSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ENVIRONMENTÁLNÍ 
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ÚVOD 

V posledních letech se středem zájmu managementu organizací stává zavádění systémů řízení 
jakosti (QMS) podle norem ISO 9000:2000 a environmentálního managementu (EMS) podle 
norem ISO 14001, či Program EMAS, včetně efektivní kontroly a analýzy finančního řízení 
podniku. K tomu slouží manažerské informační systémy (MIS), viz [6], které poskytují 
manažerům strategické informace pro finanční řízení podniku i z pohledu nákladů na tvorbu a 
ochranu životního prostředí. V příspěvku je stručně popsána problematika MIS ve vztahu k 
environmentálnímu účetnictví, viz [7]. Na následujícím obrázku pyramidální struktury 
architektury podnikových informačních systémů (IS) je jasně patrná úloha manažerských 
informačních systémů (MIS), kde jednotlivé bloky (EIS - IS pro podporu vrcholového vedení, 
TPS - provozní IS, EDI - IS pro elektronickou komunikaci a OIS - kancelářský IS) představují 
aplikace (skupiny aplikací) a současně reprezentují funkce aplikace, datovou základnu 
aplikace, aplikační software a jeho základní technologické prostředí. Šipky zde představují 
pomyslné datové toky spjaté s MIS. 
 

MIS 

TPS 

EIS 

EDI OIS 

 
DEFINICE A POUŽITÍ MIS V ENVIRONMETÁLNÍM ÚČETNICTVÍ 

MIS má dvě rozdílné definice. První je od Petera Keena: "MIS je efektivně vyvinutý a 
používaný informační systém v organizacích". Tato definice je ovšem velice široká. Druhá 
užší definice, viz [5] stanoví: "MIS je informační systém, který podporuje management 
organizace produkováním strukturovaných souhrnných zpráv na regulárním a periodickém 
základě." Výstupy takového MIS jsou produkovány rutinně a primárně používány na řídící 
aktivity, ačkoliv mohou být použity i pro finanční plánování a organizaci. 

MIS představuje aplikace orientované na řízení podniku na operačně taktické úrovni z  
ekonomického, environmentálního, organizačního a obchodního hlediska. Jeho koncepce je 
založena na integraci procesů ve třech základních liniích: obchodně-logistické (nákup, prodej, 
MTZ, přeprava atd.), finančně-ekonomické (účetnictví včetně environmentálního účetnictví, 
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kontrola, finanční řízení, atd.) a průřezové (QMS, EMS, BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci, řízení lidských zdrojů, správa podniku atd.). MIS poskytují informace pro řízení a 
organizaci podniku.  

MIS zaměřené na environmentální účetnictví generují informace pro monitorování 
environmentálního profilu, viz [1] - [4], udržovaní EMS a poskytují základní informace o 
nákladech na environmentální operace organizace. Uživatelé, jak manažeři, tak zaměstnanci, 
očekávají informace o indikátorech environmentálního profilu jako jsou např. náklady na 
vstupní materiály, energie nebo náklady související s emisemi do ovzduší, produkcí odpadů, 
atd., viz [4]. MIS typicky extrahují a agregují data z TPS, a ty dovolují manažerům 
monitorovat EMS a řídit soustavné zlepšování environmentálního profilu a poskytují 
zaměstnancům přesnou odpověď o environmentálních aspektech jejich práce. MIS pro 
environmentální účetnictví poskytuje jisté kritérium, jenž je součástí vyhodnocování 
environmentálního profilu a umožňuje vrcholovému managementu identifikovat stěžejní 
náklady a výnosy v rámci plnění environmentálního programu, cílů a politiky. 

 

ARCHITEKTURA MIS 

Aplikace MIS obvykle zpracovávají data, které jsou generovaná TPS a ostatními interními 
informačními zdroji. Následující obrázek ukazuje typickou architekturu MIS. 
 

Program
MIS 

Uživatel 

Zprávy 

Data
MIS

Extrakt 
TPS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data TPS 

Dotaz 

 
Uživatel zadává dotazy do MIS, který střídavě zpracovává data TPS a jejich agregováním a 
formátováním potom vyprodukuje zprávy (texty, grafy a tabulky). Zprávy jsou předávány 
uživatelům. V některých případech jsou zprávy generovány automaticky. Někdy aplikace 
MIS nečtou data přímo z TPS, místo toho jsou vytvořena agregovaná data TPS [1] a aplikace 
MIS pracuje s těmito agregovanými nebo extrahovanými daty. Toto se provádí buď z důvodů 
bezpečnosti, nebo v případě, že TPS a MIS běží v počítačové síti kvůli konsolidaci dat. MIS 
také může sám ukládat a udržovat data. 
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MIS URČENÉ K FINANČNÍM ANALÝZÁM 

Tyto systémy zprostředkovávající analýzy, které většinou používají finančních dat, ale také 
výsledky monitoringu a měření ostatních indikátorů environmentálního profilu, 
zpětněvazebná (feedback) data a operační data. Jejich obvyklé použití je v oblasti plánování, 
rozpočtů či předpovídání. V této kategorii mají své místo aplikace na tvorbu sestav, statistické 
analýzy a analýzy operačního výzkumu. 

MIS také slouží k usnadnění skupinových analýz. Skupina může koordinovat úsilí tak, aby 
produkovalo formální kvantitativní analýzy například skupinové tabulky, nebo při spolupráci, 
když řeší více strukturované problémy za využití skupinového systému pro podporu 
rozhodování. Do této kategorie patří skupinové sestavy a systém pro podporu skupinového 
rozhodování. 

 

ROZBORY PODNIKOVÉ ČINNOSTI 

Pojmem rozbory podnikové činnosti rozumíme analýzu a interpretaci ukazatelů, pomocí 
kterých je charakterizována podniková činnost. Analýza představuje zkoumání vztahů příčina 
– úsudek. Každá rozborová činnost je neoddělitelně spojena se syntézou, tj. se shrnutím 
poznatků získaných při analýze. Znalost skutečného stavu v podnikové ekonomice je 
předpokladem pro úspěšné podnikové řízení. 

 

UKAZATELE 

Ekonomické jevy je nutné označit vhodnými pojmy a ty pak transformovat do podoby 
ukazatelů, jak je zřejmé z následujícího vztahu:  

Jev ⎯→ Pojem ⎯→ Ukazatel 

Pomocí ukazatelů charakterizujeme jevy, ke kterým v podniku dochází. Ukazatele mohou být 
vyjadřovány jako jednoduché (absolutní), nebo poměrové (relativní). Důležité je členění 
ukazatelů na stavové (okamžité), které můžeme zjišťovat k určitému datu a tokové 
(intervalové) ukazatele, které vyjadřují působení jevů za určitý časový interval.  

 

NÁVRH VYBRANÝCH ENVIRONMENTÁLNÍCH UKAZATELŮ PRO MIS 

Je-li v zájmu managementu podniku sledovat finanční dopady environmentálních východisek 
v rámci plnění environmentální politiky a dosažení jejích cílů a cílových hodnot, může 
vyžadovat informace o záležitostech typu [2]: 

a) náklady na ochranu životního prostředí, investiční i provozní; 

b) náklady na prevenci, včetně školení, preventivní údržby apod. ; 

c) náklady spojené s procesy kontroly, monitoringu a měření; 

d) úspory z environmentálních iniciativ zaměstnanců; 

e) část nákladů na výzkum a vývoj ve vztahu k životnímu prostředí; 

f) podíl investic na projekty prevence znečišťování  k projekty prevence znečišťování 
    k celkovým investičním nákladům; 

g) úspory z integrované prevence znečištění a čistší produkce; 

h) počet nových obchodních aktivit v oblasti ochrany životního prostředí; 
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i) náklady věnované integrované prevenci a kontrole znečištění; 

j) náklady na vývoj EMS; 

k) náklady na realizaci programu auditů; 

l) náklady na pojištění ve vazbě na environmentální východiska. 

Vybraní ukazatelé pro MIS pro environmentální účetnictví pak mohou zahrnovat [5]: 

a) náklady na využívání energií a paliv za jednotku času; 

b) náklady na nakládání a odstraňování odpadů za jednotku času; 

c) úspory za jednotku času, dosažené iniciativami s cílem minimalizace nebo recyklace  
    odpadů (nebo omezení zdrojů, nebo prevence znečištění); 

d) zisky z prodeje za jednotku času, dosažené díky novým specifickým výrobkům,  
    splňujícím cíle environmentálního profilu; 

e) náklady na environmentální školení za období pro každé výrobní zařízení (či za celý  
    podnik). 

Podrobný rozbor ukazatelů je uveden v přednášce Ing. Vojtěcha Vaněčka a proto se jimi dále 
nebudeme zabývat. 

Při presentaci příspěvku budou předvedeny ukázky výstupů MIS vypracovaného v rámci  [6]. 
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Pro identifikaci environmentálních nákladů a jejich začlenění do rozhodování vychází United 
States Environmental Protection Agency a Global Environmental Management Initiative 
z následující jednoduché struktury [1]:  

− náklady označované jako “standardní”, popř. “běžné”, kterým je třeba především věnovat 
pozornost při manažerském rozhodování, a 

− náklady, které jsou skryty v režiích nebo nákladech na výzkum a vývoj, které jsou 
zkresleny nesprávnou alokací na hospodářská střediska, nebo jsou jednoduše zcela 
“přehlíženy” - tyto náklady se označují jako “skryté”, “případné (dohadné)”, “méně 
patrné” apod.  

V různých podnicích mohou být environmentální náklady obsaženy v obou uvedených 
kategoriích. Příklady environmentálních nákladů jsou znázorněny na Obr.1.  

Standardní náklady – conventional costs - představují spotřebu surovin, služeb, opotřebení 
dlouhodobého majetku, spotřebu práce; jsou součástí účetního systému podniku a investičních 
rozpočtů, ale nejsou obvykle považovány za “environmentální” náklady. Avšak snížení 
spotřeby surovin, materiálů a služeb, snížení opotřebení dlouhodobého majetku a vznik 
menšího množství odpadů je environmentálně výhodnější vzhledem k tomu, že dochází 
k menšímu poškozování životního prostředí a snižuje se spotřeba neobnovitelných přírodních 
zdrojů. Objevuje se tedy otázka, zda na uvedené náklady pohlížet jako na environmentální. 
Podle mého názoru je velmi důležité, aby tyto uvedené skutečnosti byly brány v úvahu při 
podnikatelském rozhodování. 

Potenciálně skryté náklady – potentially hidden costs - (jak je zřejmé z Obr. 1) jsou 
rozděleny do těchto skupin: 

1.  náklady vynaložené před zahájením aktivity - vznikají ještě před uvedením 
příslušného zařízení do provozu nebo před zahájením procesu. Mohou obsahovat 
náklady související s umístěním, s návrhy výrobků a procesů, které jsou šetrné 
k životnímu prostředí,  s působením na dodavatele, aby i jejich produkty a procesy 
byly environmentálně příznivé, s vyhodnocením alternativního vybavení na 
kontrolu znečištění apod. Ať už jsou uvedené náklady klasifikovány jako režijní 
nebo jako náklady na výzkum a vývoj, velice často jsou v praxi opomíjeny, protože 
manažeři a analytici se zaměřují především na provozní náklady procesů a zařízení. 
Přičemž je podle mého názoru třeba si uvědomit, že o výši provozních nákladů se 
rozhoduje v naprosté většině případů už v okamžiku navrhování a projektování 
procesu nebo zařízení.  

2.  požadované environmentální náklady a dobrovolně vynakládané 
environmentální náklady -  vznikají při provozu zařízení nebo při zavedení a 
používání procesu. Tyto náklady jsou v naprosté většině podniků součástí režijních 
nákladů a management a analytici jím tudíž nevěnují náležitou pozornost při 
každodenním řízení a rozhodování. Jejich významnost je velmi obtížné 
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determinovat - rozhodování o nich je prováděno v rámci managementu režijních 
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 (dohadné, podmíněné) náklady  
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) 

Obr. 1 Příklady environmentálních nákladů [1] 
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3.  environmentální náklady vynakládané po zrušení příslušné aktivity (v 
souvislosti s ní) - s těmito náklady není většinou při rozhodování počítáno vůbec. 
Přitom uvedené náklady mohou významným způsobem ovlivnit náklady podniku 
v budoucnu. Obsahují např. náklady související s uzavřením a zastavením provozů 
a laboratoří, kde se pracovalo s nukleárními materiály, s uzavřením uložišť, 
s uvedením např. nádrží na zachycování nebezpečných substancí do původního 
stavu apod. Jedná se většinou i o náklady, které je třeba vynaložit na dosažení 
souladu s platnými pravidly a předpisy, z nichž mnohé v době, kdy se o zavedení 
aktivity rozhodovalo, nebyly vůbec v platnosti, nebo byly v průběhu provozu 
zpřísněny apod.  

Obr. 1 ukazuje různé příklady potenciálně skrytých environmentálních nákladů, které vznikají 
před zahájením příslušné aktivity, v průběhu provozu, ale i po skončení v rámci přizpůsobení 
se environmentálním zákonům, ale i příklady nákladů vynakládaných “dobrovolně” nad 
rámec souladu s environmentálními předpisy. Součástí potenciálně skrytých 
environmentálních nákladů běžného období jsou tedy podle mého názoru: 

− náklady, které vznikají jako reakce na znečišťování v minulosti a které nesouvisejí se 
současnými provozy a procesy, 

− náklady na kontrolu znečištění, jeho odstraňování nebo zmírňování, nebo náklady na 
prevenci znečištění související se stávajícími provozy a procesy,  

− náklady na prevenci nebo redukci znečištění z budoucích provozů nebo procesů. 

Pro manažerské rozhodování je třeba však vzít v úvahu i další environmentální náklady. 
Případné (dohadné, podmíněné) náklady – contingent costs - představují náklady, které 
mohou, ale nemusí vzniknout v budoucnosti v souvislosti s environmentálními problémy. 
Uvedené náklady jsou nejčastěji popisovány např. těmito charakteristikami - jejich očekávaná 
hodnota, jejich rozsah, pravděpodobnost dosažení určité krajní hodnoty (ta může být 
vyjádřena např. určitou peněžní částkou) apod. Jejich součástí mohou být např. budoucí 
náklady na nápravu nebo kompenzaci v souvislosti s vypuštěním kontaminujících látek do 
životního prostředí, penále a pokuty za porušení budoucích platných předpisů a pravidel, 
budoucí závazky vzniklé v souvislosti s následky uvolnění různých komponent do prostředí a 
další. Uvedené náklady by mohly být nazývány také “případné závazky”.  

Náklady související s image a vzájemnými vztahy – image and relationship costs - 
představují náklady, které jsou vynakládány pro ovlivnění subjektivních vjemů a dojmů 
zainteresovaných skupin - zákazníků, zaměstnanců, regulátorů, veřejnosti, investorů atd. 
Uvedené náklady by mohly být také označovány jako “náklady na image” nebo “vztahové 
náklady”. Tato nákladová kategorie může obsahovat např. náklady související s veřejnými 
aktivitami podniku na ochranu životního prostředí (např. “dobrovolná” výsadba stromů 
v obci) apod. Přínosy plynoucí z vynaložení těchto nákladů jsou mnohdy velmi vysoké.  

Na environmentální náklady je možné se dívat z různých úhlů pohledu. Jak bylo uvedeno 
v úvodu článku členění environmentálních nákladů, které předkládá United States 
Environmental Protection Agency a Global Environmental Management Initiative, je podle 
mého názoru velmi významné pro identifikaci environmentálních nákladů, uvědomění si 
jejich šíře a tím i možnosti jejich začlení do rozhodovacích procesů, které v podniku probíhají 
v rovině strategické, taktické i operativní. Smyslem začlenění environmentálních nákladů do 
rozhodování je snaha o postižení všech skutečností, které by byly přínosem pro ochranu 
životního prostředí. Využití uvedených informací jako východiska pro rozhodování by mělo 
směřovat k environmentálně příznivým řešením, která však jsou spojena i s ekonomickými 
přínosy. 
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AKTIVITY EXPERTŮ PRO MEZINÁRODNÍ STANDARDIZACI 
ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ V OBLASTI 

ENVIRONMENTÁLNÍCH NÁKLADŮ A ZÁVAZKŮ 
   

Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D., Marcela Prajslerová 

 

 

Znečišťování životního prostředí představuje ekonomický, sociální i politický problém na 
celém světě. Pro podniky je proto stále významnější sledovat, vyhodnocovat a řídit dopady 
svých činností, výrobků a služeb na životní prostředí. V rámci environmentálních dopadů je 
třeba věnovat pozornost i sběru, zaznamenávání, hodnocení a vykazování informací o 
finančních dopadech, které jsou vyvolány působením podniku na životní prostředí. Uvedené 
finanční dopady jsou však předmětem zájmu nejen managementu podniku, ale informace 
vyžadují i další zainteresované skupiny. V popředí zájmu investorů a jejich poradců stojí 
jednak dopady environmentálního profilu podniku na jeho finanční zdraví a také jak uvedené 
finanční informace mohou být využity při ohodnocování environmentálních rizik a při jejich 
řízení. O stejné informace se budou zajímat i věřitelé, jejich zájem je však soustředěn i na to, 
zda budou muset převzít odpovědnost za nápravu poškozeného životního prostředí. Vlastníci 
jsou pochopitelně také zainteresováni na environmentálním profilu podniku. Zajímají se o 
potenciální dopady environmentálních nákladů na návratnost investic, které do podniku 
vložili. Mezi další zainteresované skupiny patří: zákazníci, dodavatelé, státní orgány, 
veřejnost, hnutí a iniciativy na ochranu životního prostředí apod.  

Vzhledem k tomu, že mezi zainteresované skupiny patří i externí uživatelé, je třeba zabezpečit 
srovnatelnost a určitou jednotnost vykazovaných finančních informací. Od osmdesátých let 
20. století The United Nations Intergovernmental Working Group of Experts on International 
Standards of Accounting and Reporting – ISAR (Mezivládní pracovní skupina expertů pro 
mezinárodní standardizaci účetnictví a výkaznictví) věnuje velkou pozornost problémům 
spojeným s uznáním, účtováním a vykazováním environmentálních nákladů a závazků  a 
vyvíjí množství aktivit jak na podnikové, tak i na národních úrovních. Tyto aktivity poukazují 
na nedostatky v environmentálním výkaznictví a napomáhají při formulování doporučení 
zaměřených na odstranění zjištěných nedostatků. 

ISAR ve svém prvním průzkumu (1990) konstatoval, že neexistují žádné národní standardy 
upravující vykazování environmentálních informací ve finančních výkazech nebo ve 
výročních zprávách. Dále bylo zjištěno, že někteří vedoucí představitelé podniků jsou 
přesvědčeni, že environmentální informace nejsou nezbytné pro pravdivý a věrný obraz 
výkonnosti (profilu) podniku a že je nemožné odlišit environmentální náklady od ostatních 
nákladů. Pro zlepšení této situace ISAR formuloval v r. 1991 směrnici zabývající se 
vybranými environmentálními položkami, o kterých skupina předpokládala, že by mělo být 
zvažováno jejich vykazování ve finančních výkazech a že by se měly stát předmětem diskusí. 
Směrnice se setkala s dobrým ohlasem a podnikům bylo navrženo, aby se v rámci 
podnikového výkaznictví o tato doporučení opíraly, protože představují interpretaci nejlepší 
současné praxe, vhodně zapadají do současné struktury finančního výkaznictví a jsou 
praktické (schůdné).  

V r. 1992 a 1994 ISAR monitoroval dopady vydané směrnice na výkaznictví nadnárodních 
společností. Výzkum odhalil, že výkazy zůstaly nadále kvalitativní, popisné, dílčí a obtížně 
vzájemně srovnatelné. Výzkumy skupiny ISAR konstatovaly určitou nechuť podniků 
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k dobrovolnému zveřejňování environmentálních informací. Objevila se potřeba nových 
národních a mezinárodních směrnic a doporučení pro zajištění srovnatelnosti výkazů. Mnoho 
podniků evidentně očekávalo, že stát se do problematiky environmentálního výkaznictví 
zapojí a vydá směrnici (standard) upravující právě tyto otázky.   

V r. 1995 posuzoval ISAR dosavadní vývoj na úrovni národních standardů. Zjistil (ačkoli 
výzkum na národních úrovních již začal), že je stále nutné vynakládat značné úsilí na studium 
a hodnocení zjištěných informací, stejně jako na nalezení vhodnějších doporučení, která by 
měla sloužit vládám a zainteresovaným skupinám. Bylo konstatováno, že vydání směrnice 
bylo velmi důležité. Pokud by situace nebyla promptně řešena, podle názoru expertů skupiny 
ISAR, by rozdíly v postupu jednotlivých států vzrůstaly a členské státy by se posléze mohly 
ocitnout v situaci, kdy by musely skloubit své nezávislé standardy a postupy s ostatními 
členskými státy. 

Za finanční podpory Světové Banky a technické asistence expertů pracujících pro Association 
of Chartered Certified Accountants a Canadian Institute of Chartered Accountants skupina 
ISAR dále rozpracovala a upřesnila doporučení v materiálu, který byl vydán pod názvem 
Position Paper on Accounting and Financial Reporting for Environmental Costs and 
Liabilities [1] (dále doporučení). Východiskem se staly nejlepší zkušenosti (postupy) na 
národních úrovních.  

Cílem doporučení je poskytnout pomoc podnikům, státním orgánům a tvůrcům standardů, 
která spočívá ve výkladu nejlepších účetních postupů pro zachycení environmentálních 
skutečností (případů) a událostí ve finančních výkazech a v jejich přílohách. Doporučení se 
pokouší o shrnutí většiny otázek a problémů, které vyvstaly v podnikovém účetnictví a 
výkaznictví environmentálních dopadů. ISAR zjistil, že mnohými zmiňovanými otázkami se 
zabývá IASC (International Accounting Standards Committee). Podle názorů expertů je však 
velice nepravděpodobné, že by byl v blízké budoucnosti vytvořen samostatný standard, který 
by upravoval uvedené problémy. Spíše dojde k zapracování environmentálních problémů do 
jednotlivých standardů, jak bude považováno za účelné. 

Předmětem zájmu doporučení je odpovědnost podnikového managementu za finanční 
důsledky nakládání s environmentálními zdroji, které jsou managementu svěřeny a jsou 
spojeny s podnikovými aktivitami. Zabývá se účetnictvím a výkaznictvím environmentálních 
nákladů a závazků, které vycházejí z případů a událostí, které ovlivňují nebo pravděpodobně 
budou ovlivňovat finanční pozici a výsledky podniku a jako takové by měly být uváděny i ve 
finančních výkazech podniku.  

Finanční výkazy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha) představují ohromný informační 
potenciál o struktuře majetku a kapitálu. Tvoří účetní závěrku, která je vyvrcholením a 
současně ukončením účetního období. Účelem účetní závěrky je podat vlastníkům, 
managementu a dalším uživatelům věrný obraz o stavu majetku a zdrojů a poskytnout jim 
informace o dosaženém hospodářském výsledku. Účetní závěrka je zdrojem údajů pro další 
statistické zpracování, má nezastupitelnou roli i v daňovém řízení. Účetní závěrka je 
komplexním souborem informací o ekonomickém a finančním stavu účetní jednotky. 

Účtování a vykazování environmentálních nákladů a závazků je spojeno s celou řadou 
problémů:  

− je třeba definovat (vymezit) pojem environmentální náklady a environmentální závazky,  

− dalším problémem je otázka období, kdy by měly být environmentální náklady a závazky 
uznány a tedy vykázány ve finančních výkazech,  
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− vzhledem k tomu, že v řadě případů je velmi problematické ocenit environmentální 
závazky, je třeba diskutovat i možné metody pro stanovení výše závazků, které budou 
zahrnuty do finančních výkazů,   

− pozornost je třeba věnovat i dodatečným a doplňujícím informacím, které by měly být 
zveřejněny pro vysvětlení položek uvedených ve finančních výkazech. 

Doporučení skupiny ISAR je rozděleno na devět na sebe navazujících částí: 

1. Účel a zaměření doporučení – poukazuje na aktivity skupiny ISAR v oblasti účetnictví 
a finančního výkaznictví environmentálních nákladů a závazků, jsou zde 
zrekapitulovány základní výzkumy skupiny v dané oblasti a vymezen záměr 
doporučení. 

2. Význam účtování a vykazování environmentálních nákladů a závazků – zaměřuje se 
na vliv environmentálního profilu podniku na jeho finanční zdraví a zdůrazňuje 
význam těchto informací pro zainteresované skupiny.  

3. Rozsah doporučení – jasně a jednoznačně specifikuje předmět zájmu doporučení.  

4. Základní definice – v této části jsou definovány základní pojmy, se kterými materiál 
pracuje (životní prostředí, aktiva, závazky, environmentální náklady, environmentální 
aktiva, environmentální závazky, kapitalizovat).  

5. Uznání environmentálních nákladů – je řešen problém uznání environmentálních 
nákladů a otázky jejich kapitalizace nebo promítnutí do nákladů běžného období. 

6. Uznání environmentálních závazků – pozornost je věnována uznání 
environmentálních závazků.  

7. Uznání náhrad – řeší problém náhrad škod od třetí strany. 

8. Ocenění environmentálních závazků – poukazuje na různé možnosti ocenění 
environmentálních závazků (metoda současné hodnoty, metoda běžných nákladů, 
metoda odhadu očekávaných výdajů po dobu trvání operací) a diskutuje jejich použití.   

9. Zveřejňování environmentálních informací – podává základní doporučení pro 
zveřejňování informací souvisejících s environmentálními náklady a závazky, které 
jsou velmi významné pro vysvětlení položek zahrnutých ve finančních výkazech.  

 

Vzhledem k tomu, že doporučení skupiny ISAR pro oblast účtování a vykazování 
environmentálních nákladů a závazků jsou v souladu se základními účetními principy a 
všeobecně uznávanými účetními zásadami, ze kterých české účetnictví vychází, a že zájem 
zainteresovaných skupin o environmentálně vyvolané finanční dopady roste, domníváme se, 
že je třeba těmto doporučením věnovat pozornost a že je lze využít v rámci účetní závěrky, ve 
výročních zprávách i ve zprávách o vlivu podniku na životní prostředí. 
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STAV TRANSPOZICE A IMPLEMENTACE SMĚRNICE O IPPC  
 

Ing. Jiří Jungr 

   

 

Osnova příspěvku:  

1. Stručný přehled problematiky IPPC 

2. Směrnice 96/61/EC a návrh zákona o integrované prevenci a omezování znečištění a 
integrovaném registru znečišťování a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o 
integrované prevenci) a jejich ekonomické dopady. 

3. Institucionální zabezpečení zákona o integrované prevenci 

 

Anotace:  

V současnosti se celosvětově mění přístup k ochraně životního prostředí od ochrany jeho 
jednotlivých složek k ochraně životního prostředí jako celku. Zároveň se v oblasti kontroly a 
snižování znečištění produkovaného průmyslovou a zemědělskou výrobou přesouvá důraz 
z odstraňování již vzniklého znečištění pomocí „end-of-pipe technology“ na předcházení jeho 
vzniku při samotné výrobě. V České republice je nyní tento proces akcelerován snahou o 
přistoupení ČR k EU a z toho vyplývající nutností implementovat „acquis communitaire“, 
jehož nedílnou součástí je i Směrnice 96/61/EC o IPPC. Tato směrnice je transponována do 
české legislativy prostřednictvím.  

 

Text:  

Spolu s prudkým rozvojem průmyslové výroby v 19. a 20. století. rapidně narůstalo také 
znečišťování životního prostředí. To si nakonec stalo tak velkým problémem, že si vynutilo, 
především ve vyspělých demokratických zemích Evropy, ale zdaleka nejen tam, podniknutí 
určitých opatření pro snížení této zátěže. Od prvních strategií jako byla rozptylová (výstavba 
vysokých komínů, ředění odpadních vod) až k použití vysoce účinných koncových 
technologií (čistírny odpadních a důlních vod, filtry a odlučovače, spalovny odpadu). 

Koncové technologie umožňují snižovat momentální zamořování životního prostředí 
znečišťujícími látkami, ovšem nevyhovují z hlediska udržitelného rozvoje, neboť většinou 
pouze převádějí znečištění z jedné formy do druhé, z hlediska podnikatele pak představují 
investice, které zvyšují výrobní náklady a nemají reálnou ekonomickou návratnost. 

Směrnice 96/61/EC o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) představuje zlom 
v ochraně životního prostředí jako celku, to znamená neposuzovat odděleně dopad činnosti na 
jednotlivé složky životního prostředí, ale najít optimální řešení možných vlivů činnosti na 
kvalitu životního prostředí a lidské zdraví. Směrnice např. nepovažuje za řešení vznik tuhých 
odpadů při zachycování emisí na filtrech, jestliže je možné emisím předcházet. 

Pro realizaci integrované ochrany životního prostředí je nutné sledovat nejen produkované 
znečištění, ale identifikovat i příčiny jeho vzniku a v maximální možné míře předcházet 
vzniku znečištění přímo ve výrobní technologii. Všechny odpadní toky jsou vlastně vstupními 
materiály a surovinami, které se ve výrobním procesu nepodařilo přeměnit na žádaný 
výrobek. Pro předcházení vzniku znečištění je proto významné řízení materiálových a 
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energetických toků ve výrobě, a to již jejich volbou a před vstupem do výroby. V integrované 
ochraně životního prostředí proto můžeme zaznamenat významný posun od zaměření na 
výstupy výroby (znečištění) k zaměření na vstupy výroby a efektivnost jejich využívání.  

To znamená, že již nevystačíme pouze se znalostí dopadů znečištění na životní prostředí a 
informacemi o opatřeních na jejich omezování v jednotlivých složkách životního prostředí 
(koncovými technologiemi), ale budeme potřebovat podrobnou analýzu výrobních procesů 
samotných. Integrovaná ochrany životního prostředí tak představuje posun od složek 
životního prostředí (vzduch, voda, půda) k výrobním činnostem. Podle výrobních činností je 
rozdělena i působnost IPPC. 

U strategie kontroly a řízení mohla státní správa podporovat vznik koncových technologií a 
pomocí standardů předpisovat jejich používání. Preventivní opatření čistší produkce, 
integrovaná do výrobních technologií, jsou však výsledkem tvůrčího procesu, který může být 
realizován pouze průmyslem samotným. Evropská komise při zavádění integrované prevence 
a omezování znečištění nechce a ani nemůže předpisovat konkrétní řešení. Jako podklad pro 
stanovení nových „integrovaných“ standardů proto používá metody porovnávání parametrů 
jednotlivých používaných technologií a postupů (tzv. benchmarking). Na obr. 2 je znázorněn 
rozsah parametrů sledovaných ve strategii kontroly a řízení a v IPPC.  

Technika (technologie nebo postup), která dosahuje lepších parametrů ochrany životního 
prostředí a je přitom již obecně dostupná, určuje nový standard pro ostatní podniky, které ji 
ještě nezavedly. Podniky přitom nemusí použít techniky (technologie nebo postupy), z 
kterých je nový standard odvozen, ale musí dosáhnout uvedených parametrů. Podstatou 
stanovování emisních limitů v IPPC je, že vývoj inovací v průmyslu, a to jak v oblasti 
výrobních technologií a způsobů jejich provozování, tak koncových technologií, určuje nové 
standardy, které se stávají závaznými. Sám průmysl tak posunuje pomyslnou laťku 
integrované ochrany životního prostředí jako celku. IPPC je dynamickým procesem v oblasti 
povolovacího řízení.  

Pod integrovanou prevencí a omezováním znečištění se skrývají zcela nová pravidla pro 
povolování výrobních činností velkých průmyslových a zemědělských provozů, pro vymezení 
požadavků na úroveň provozovaných zařízení, a kromě toho se jedná také o novou organizaci 
státní správy v oblasti životního prostředí. Z těchto důvodů je považována za nejzávažnější ze 
směrnic přijatých EC v oblasti průmyslové ochrany životního prostředí. Její plné zavedení 
bude náročným úkolem i pro některé vyspělé země Evropské unie. 

Směrnice se odvolává na 5. akční program pro životní prostředí, schválený Radou v r. 1993, 
kterým je integrovaná prevence znečištění definována jako významná součást úsilí o dosažení 
trvalejší rovnováhy mezi lidskou činností a společenskoekonomickým rozvojem na straně 
jedné a zdroji a regenerační kapacitou přírody na straně druhé.  

Text směrnice je doplněn čtyřmi přílohami s konkrétními požadavky. První příloha stanovuje 
kategorie zařízení, která budou podléhat povolovacímu řízení dle této směrnice, druhá příloha 
podává přehled stávajících směrnic, podle nichž budou zatím stanovovány emisní limity, třetí 
příloha uvádí přehled hlavních znečišťujících a nebezpečných látek, jež je nutné v 
povolovacím řízení sledovat, a čtvrtá příloha uvádí přehled hledisek, která je nutno uplatňovat 
při stanovení nejlepších dostupných technik. 

Máme-li uvést příklad, nebude podle směrnice hlavní důraz např. v povolovacím řízení 
soustředěn na zábory půdy nebo na omezení emisí posuzovaného provozu do ovzduší; 
rozhodování o povolení bude nyní více zkoumat vlastní vnitřní provoz posuzovaného 
zařízení, jeho technologické procesy, materiálové toky, množství a druh vstupních surovin a 
efektivnost jejich používání, meziprodukty, stupeň vnitřní recyklace surovin, množství a druh 
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odpadů, a také hospodárné využívání přírodních neobnovitelných zdrojů a energie. Údaje 
bude vztahovat k tzv. nejlepším dostupným technikám (BAT), ke zdravotním a 
bezpečnostním požadavkům, a dále ke složkovým předpisům na ochranu životního prostředí, 
k únosnosti přírodních ekosystémů a ke stavu životního prostředí v místě činnosti. 

K vyjmenovaným průmyslovým činnostem, na které se směrnice vztahuje, patří energetický 
průmysl, výroba a zpracování kovů, průmysl zpracování nerostů, chemický průmysl, 
odpadové hospodářství a některé další provozy, jako např. výroba celulózy a papíru, 
zpracování masa a mléka, vybrané postupy z úpravy vláken, tkanin nebo kůží, povrchové 
úpravy materiálů a vybrané zemědělské aktivity. Směrnice se zaměřuje hlavně na velké 
provozy; s výjimkou chemického průmyslu, nejsou do směrnice zahrnuty malé a střední 
podniky. 

Termíny , do nichž musí podniky získat takzvané integrované povolení, jsou odlišné pro 
takzvaná stávající a pro takzvaná nová zařízení. Za nová zařízení se považují zařízení, která 
byla zkolaudována nebo bylo vydáno stavební povolení po 30.říjnu 1999 nebo byla uvedena 
do provozu po 30. říjnu 2000. Tato zařízení v členských státech EU musí mít integrované 
povolení již dnes, v ČR se pak předpokládá datum 30. října 2004. Ostatní zařízení se považují 
za stávající a budou muset získat integrované povolení do 30. října 2007 (toto rozdělení je 
podrobněji rozvedeno v dalším textu). Pro nová zařízení příslušné orgány udělují povolení k 
provozu (tzv. integrované povolení), u zařízení již existujících dojde k přezkoumání podle 
požadavků směrnice, na jehož základě integrované povolení bude nebo nebude vydáno.  

Žádost o povolení činnosti bude muset obsahovat v souladu s požadavky směrnice kromě 
popisu zařízení a jeho činnosti, surovin, zdrojů emisí rovněž popis navrhované technologie a 
postupů určených k vyloučení nebo snížení emisí ze zařízení, opatření pro předcházení vzniku 
odpadů a opatření plánovaná k dodržení obecných principů základních povinností a k 
monitorování emisí do životního prostředí a další údaje. 

Žádosti o povolení budou přístupné veřejnosti stejně jako výsledky monitorování emisí ze 
zařízení. Povolovací proces bude vycházet z přísnějších kritérií založených na principech 
dlouhodobě udržitelného rozvoje. Znamená to důslednou koordinaci činností všech orgánů 
příslušných pro povolovací řízení nebo přímo institucionální integraci a potřebné úpravy 
kompetencí příslušných orgánů. Koordinace jednotlivých hledisek přitom bude probíhat 
pouze uvnitř a mezi schvalovacími orgány. Investor či provozovatel se bude obracet pouze na 
jeden odpovědný orgán, který bude vydávat povolení. Pro žadatele je to zjednodušení 
dosavadních postupů, ale na povolovací orgány to klade kvalitativně nové nároky. 

Jak již bylo naznačeno, pro stanovení emisních limitů, technických ukazatelů a parametrů 
zařízení budou využity  parametry tzv. nejlepších dostupných technik - „BAT“ (Best 
Available Techniques), tj. nejefektivnějšího a nejpokročilejšího stadia vývoje činností a jejich 
provozních metod, dokládajících vhodnost určitých technologií jako základu pro emisní 
limity, které mají vyloučit, nebo pokud to není možné, snížit emise a účinky na životní 
prostředí jako celek. 

Jako vodítko pro posouzení, jaké technologie lze považovat za BAT, vydává Evropská 
kancelář pro IPPC takzvané referenční dokumenty nejlepších dostupných technik (BREF).  

Směrnice 96/61/EC a související evropské právní normy budou do právního řádu ČR 
transponovány zákonem o integrované prevenci a omezování znečištění a integrovaném 
registru znečišťování a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o integrované 
prevenci). 
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Podle tohoto zákona bude muset každý provozovatel zařízení spadajícího do kategorií přílohy 
č. 1 zákona (i Směrnice) získat takzvané integrované povolení, které nahradí dosavadní 
složková povolení k provozu vydávaná orgány ochrany životního prostředí. Tato povolení 
budou vydávat v drtivé většině případů Krajské úřady, pouze u zařízení s tzv. významným 
přeshraničním vlivem (tj. významně znečišťující území jiných států) to bude MŽP. Kontrolu 
situace přímo v podnicích a dodržování podmínek integrovaného povolení bude zajišťovat 
Česká inspekce životního prostředí. Klíčovým bodem celého procesu bude příprava 
integrovaného povolení a vyjednávání závazných podmínek. Jde o záležitost kladoucí velké 
nároky jak na odbornost, tak vyjednávací schopnosti všech zúčastněných, zejména na straně 
regulátora (vydavatele povolení). Vzhledem k tomu, že nelze z finančních ani kapacitních 
důvodů přítomnost potřebných expertů na všech čtrnácti krajských úřadech (protože tolik 
volných expertů s praktickou zkušeností v ČR pravděpodobně není možno získat  ani 
zaplatit), a také proto, že je vhodné zajistit opětné využívání jednou získaných zkušeností a 
znalostí a zajistit určitou koherentnost rozhodování (omezit případné neodůvodněné 
disproporce nároků v jednotlivých krajích způsobené lidským faktorem nebo nedostatečnou 
zkušeností s určitým typem výroby), navrhuje zákon zřízení ryze odborného orgánu (agentury 
IPPC), který by poskytoval odbornou pomoc všem účastníkům řízení. Podle našich poznatků, 
potvrzených i výsledky projektů a zahraničními zkušenostmi není vhodné použít jiný model, 
neboť pouze nezávislá a státem financovaná agentura umožňuje omezit riziko korupce, 
nekoncepčnosti a nekvalifikovaného rozhodování a předejít neúnosně vysokým nákladům na 
expertní služby. Pokud jde o ad hoc najímané konzultanty, zákon nikterak neomezuje jejich 
působnost a využití ze strany podniků, které jejich služby budou potřebovat a budou je 
schopny ze svých prostředků uhradit.  

Věříme, že zákon o Integrované prevenci nejen sníží zatížení životního prostředí v ČR, ale 
zlepší též image českého průmyslu a zemědělství ve světě a povede k udržitelnému rozvoji 
české ekonomiky. 

Zákon o integrované prevenci bude mít ekonomický vliv na podniky provozující zařízení 
vymezená v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Tato zařízení se dají rozdělit do tří skupin (viz 
v podrobnostech zvláštní část důvodové zprávy), pro které bude splnění požadavků 
vyplývajících ze směrnice o IPPC a stanovených v tomto zákoně znamenat  odlišné investiční 
zatížení v odlišném časovém horizontu.  

Pro zařízení podle §  44  návrhu zákona   a označované podle dikce směrnice o IPPC za tzv. 
existující zařízení bude splnění požadavků zákona o integrované prevenci v prvé řadě 
znamenat sladění dosavadního investičního cyklu a provedení řady nutných opatření do 30. 
10. 2007. 

Pro zařízení podle  § 45 návrhu zákona a označovaná podle dikce směrnice o IPPC za  tzv. 
nová zařízení bude nutné již v současné době uvažovat o přizpůsobení a úpravě investičních 
opatření v oblasti ochrany životního prostředí, tak aby podniky získaly integrované povolení 
do 30.10. 2004. 

Pro zbylá zařízení, podle dikce směrnice o IPPC též označovaná za tzv. nová zařízení, budou 
požadavky zákona brány v úvahu již při samotné projektové přípravě, a tudíž lze 
předpokládat, že ekonomický dopad na tato zařízení bude menší.  

Ekonomické dopady  týkající se provozovatelů zařízení, kteří  dobrovolně požádají o vydání 
integrovaného povolení, lze v současnosti jen stěží odhadnout. 

Požadavky směrnice o IPPC vedou ke splnění podmínek stanovených v integrovaném 
povolení na základě   nejlepší dostupné  techniky (BAT). Tyto podmínky boudou brát v úvahu 
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životní prostředí jako celek. Základem je ovšem dodržení limitů stanovených složkovými 
zákony v oblasti ochrany životního prostředí. 

Zpracování návrhu zlepšení environmentální výkonnosti podniku s popisem provedených 
opatření a vyvolaných investic  povede ke kvalitněji a efektivněji provedeným investicím, 
které by byly vyvolány  nejen nutností ochrany životního prostředí, ale i obměnou zastaralého 
vybavení (z důvodu investičního cyklu odvětví a/nebo podniku) nebo nutnou restrukturalizací 
a které by vedly k úspoře materiálů, energií a odpadů, a tedy i provozních nákladů výroby. 
Nepůjde ani tak o environmentální investice, ale o standardní investice do modernizace 
technologií alokovaných v souladu s investičním cyklem a podle standardního 
podnikatelského chování. 

Je nutné vzít také v úvahu investiční náklady vyvolané technologickými inovacemi 
v důsledku snížení znečištění způsobené nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního 
prostředí, náklady spalovacích zařízení, náklady vyvolané nakládáním s odpady a obaly apod. 

Implementace požadavků v konkrétních podnicích může být předem splněna aplikací zásad 
integrovaného přístupu na dobrovolném základě v rámci environmentálních manažerských 
systémů EMAS a ISO 14 001. 

K ekonomickým dopadům zákona o integrované prevenci na výrobní sféru lze dále uvést 
následující fakta a předpoklady: 

 

1. Celkové ekonomické dopady budou záležet jak na situaci v konkrétním průmyslovém 
odvětví (průběh restrukturalizace, míra zátěže životního prostředí, technický pokrok 
v daném odvětví) a konkrétním povolovaném zařízení  (zastaralost a míra opotřebení, 
možnosti modifikace procesu), tak na míře striktnosti požadavků integrovaného povolení. 
Implementace těchto požadavků však bude brát v úvahu jak technické, tak ekonomické 
podmínky provozu.  

 

2. Celkové náklady budou zahrnovat: náklady na výstavbu/přestavbu zařízení, náklady 
vyvolané změnami provozních nákladů, náklady související s časovými ztrátami, náklady 
spojené s přípravou žádosti a vytvoření potřebných podkladů a náklady představující 
správní poplatek za podání žádosti o vydání integrovaného povolení. Náklady na změny 
technologií se odhadují na 10 – 30 % dodatečných nákladů „neintegrovaných“ 
technologických řešení. V současnosti je možné celkové náklady do roku 2007 odhadnout  
zhruba ve výši desítek miliard Kč.  

 

3. Přínosy pro průmyslová odvětví a jednotlivé podniky v dalším období představují: 

• koordinovaný komplexní přístup při hodnocení navrhovaných investic na výstavbu 
čistících zařízení a koncových technologií na ochranu životního prostředí přinese 
úsporu času a sníží administrativní zatížení, 

• úspory výdajů na suroviny, materiály a energii (upřednostnění trvale udržitelného 
rozvoje), 

• nárůst zisku realizovaný na základě udržení a zvýšení konkurenceschopnosti a 
přístupem na nové i stávající trhy (neexistenci integrovaného povolení mohou 
stávající členské země EU využít jako protiimportní bariéru), 

• nižší poplatky za znečišťování životního prostředí a ukládání odpadu, 
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• možné znovuvyužití odpadu a jeho prodej na sekundárním trhu, 

• zvýšení výrobních kapacit zařízení, 

• pozitivní zrychlení nezbytných inovačních procesů, 

• zkvalitnění statků a služeb v oblasti životního prostředí využívaných 
v produkčních procesech, 

• zlepšení manažerských a organizačních postupů v podnicích (využívání EMS, 
EMAS, řada ISO, atd.). 

 

Mezi další přínosy lze zahrnout pravděpodobné zvýšení efektivity,  což  povede  k lepším  
rozhodovacím procesům, urychlení postupů státní správy a minimalizování porušování 
předpisů. 

 

Ing. Jiří Jungr - specialista pro IPPC, odbor strategií Ministerstva životního prostředí 

Reference o autorovi: Absolvent Agronomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, 
Pracoval zejména v oboru hygieny práce a v oboru zemědělské prvovýroby.  Studijní pobyty 
v Izraeli a Nizozemí. 
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TRANSFER PŘÍNOSŮ 
 

Ing. Enikő Lőrinczová  

 

 

Úvahy o dopadech na životní prostředí jsou důležitým bodem při rozhodování o výběru 
konkrétního projektu nebo politiky. U přírodních zdrojů máme k dispozici většinou údaje 
ve fyzických jednotkách a použitím oceňovacích metod dostáváme údaje v peněžních 
jednotkách. Tyto metody jsou většinou náročné na čas a někdy i drahé. Proto v  některých 
případech, kde chybí dostatečné  prostředky, časový prostor nebo jsou jiná omezení, použití 
transferu přínosů může být vhodným alternativním řešením, který může ušetřit čas a omezit 
náklady na výzkum, a tím urychlit i  proces rozhodování. Pojem transfer přínosů (benefit 
transfer) představuje aplikaci hodnot v peněžním vyjádření, kde tyto hodnoty byly získané 
výzkumem pro konkrétní studii, na další studii, zkoumaného v podobných podmínkách. 
Oblast, kde byly původní hodnoty získány, se označuje jako oblast studie, a oblast, kde mají 
být takto získané hodnoty využity, je oblast hodnocená. Transfer přínosů má velké výhody, 
ale jen při dodržení určitých kritérií.  

 

Kriteria při transferu přínosů 

Kriteria transferu přínosů při aplikaci konkrétní studie zahrnují hodnocení kvality původní 
studie, rozsah podmínek, v čem se oblast studie podobá nebo se liší oblasti hodnocení, a dále 
metodu  použitou při transferu přínosů. 

Kvalita původní studie – zkoumá se tady spolehlivost původní studie, jestli byla provedena 
správně a v požadovaném rozsahu, jestli se aplikovala a dodržovala odpovídající metodika, 
jestli je pohled zpracovatelů nezaujatý, jestli se odvodily spolehlivé závěry. 

Podmínky použití transferu přínosů – transfer přínosů je vhodný tam, kde jsou splněny určité 
podmínky, a to jsou: 1. oblast studie je podobná hodnocené oblasti, 2. navrhovaná 
environmentální změna, vyplývající z projektu oblasti studie je podobná případu oblasti 
hodnocení. 3. sociálně-ekonomické charakteristiky populace  oblasti studie a oblasti 
hodnocení jsou podobné.  

 

Metody transferu přínosů 

V závislosti na rozsahu, v jakém jsou vyjmenovaná  kriteria splněna a jaká přesnost 
transferu se vyžaduje, je možné si volit metodu, která by vyjádřila úroveň možnosti 
upravování původních hodnot. 

Přímý transfer – transfer odhadu agregovaných přínosů – některé studie zaznamenávají 
odhady pro dané regiony, státy nebo národy. Tyto přímé odhady ale nejsou použitelné pro 
precizní transfer přínosů. Následkem toho byly vynechány z databáze Envalue, ledaže by 
obsahovaly vhodnou definici metodologie a jiných důležitých faktorů odhadu, které by se 
mohly použít. 

Transfer středních (průměrných) odhadů přínosů – Přímý transfer přínosů na základě odhadů 
za osoby nebo za domácnosti může sloužit v případech, kde není očekáván, že případné 
rozdílné podmínky mezi oblasti studie a oblasti hodnocení ovlivní výrazněji ocenění přínosů. 
Celková hodnota přínosů oblasti hodnocení je pak získána násobením průměrných odhadů 
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velikostí ovlivněné populace. Při aplikaci této metody se můžou vyskytnout jisté těžkosti. 
Populace v studii hodnocení může cenit environmentální zboží v odlišném rozsahu, jako 
v oblasti studie. Charakter populace může být jiný, třeba odlišný v struktuře, příjmech, 
vzdělání, vyznání, etnických skupin, atd. Dokonce, i kdyby tyto charakteristiky byly velmi 
podobné, může být rozdíl v rozsahu a typu výběru substitucí za environmentální zboží. 

Přímý transfer je nejméně přesnou metodou transferu přínosů a poslední studie zpochybňují 
vhodnost použití této metody dokonce i v případech, kde oblasti jsou zdánlivě velice 
podobné, pokud je vyžadován vyšší stupeň přesnosti. Použití přímých metod transferu může 
být užitečné  pro potřeby vedení při stanovení politiky, kde je potřeba předběžný odhad pro 
označení směru politiky obecně. 

Upravený transfer přínosů – upravený transfer může být potřebný ze dvou důvodů. Poprvé, 
v případě, kde se objevily v původní studii nějaké předsudky nebo zkreslený výsledek 
v důsledku zaujatosti, je třeba upravit transfer pro získání reálnějších dat. Dalším důvodem 
úpravy transferu je menší rozdílnost podmínek mezi oblastí studie a oblastí hodnocení    
(v případě rozdílů v sociálně-ekonomických podmínkách, nebo v účelu, pro který byl původní 
projekt vypracován anebo v rozdílu dostupnosti substitučního zboží a služeb mezi oblasti.)  
Proces úpravy vyžaduje adekvátní informace o průměrných hodnotách důležitých parametrů 
v oblasti studie i v oblasti hodnocení a určení funkční závislosti mezi průměrnými hodnotami  
důležitých parametrů a očekávaných (odhadnutých) přínosů. 

Tento přístup zaručuje vyšší stupeň přesnosti než přímý transfer a je použitelný 
v případech, kde odchylka průměrných hodnot parametrů je relativně malá. 

Transfer poptávkových funkcí – nejpřesnější metodou transferu přínosů je transfer 
poptávkové funkce jako celku, spíše než samostatných bodů, jako jsou průměrné hodnoty. 
Zvýšená přesnost obvykle vyžaduje značné množství dat a větší komplexnost v transferu. 
Poptávková křivka je přenesena v funkční podobě s hodnoty koeficientů odhadnutých 
v původní studii. Odhad celkových přínosů v oblasti hodnocení je získán první substitucí 
hodnot nezávislých proměnných v poptávkové křivce, které zůstanou konstantní v oblasti 
hodnocení (jako třeba sociálně-ekonomické charakteristiky populace) a dále začleňování 
poptávkové funkce mimo rozsah hodnot zbývajících nezávislých proměnných (jako jsou 
proměnné kvality životního prostředí). Podobně, pro přínosy oceněné metodou dávka-reakce, 
transfer vztahů dávka-reakce je preferovaným přístupem. Tento přístup umožňuje přesnější 
manipulaci s výsledky oblasti hodnocení, třeba brát v úvahu substituční efekt, jako třeba 
alternativní rekreaci u metody cestovních nákladů. 

Je důležité, aby převzetí základních jednotek hodnoty a užívání byli shodné, protože celkový 
přínos závisí na přínosu z jednotky a na stupni užití. Přenos poptávkové funkce zajišťuje, že 
odhadnutý celkový přínos bude založen na odhadech užití a hodnoty odvozených ze stejné 
základny dat. Při provádění přímého transferu přínosů se může nastat právě tato chyba, kde 
základní předpoklady a data hodnoty a užití budou rozdílné. 

Rozmístění populace v oblasti hodnocení je dalším důležitým bodem uvážení v transferu 
hodnot. I kdyby obě oblasti vykazovali stejné průměrné jednotky významu, implementace 
transferu přínosů, založeného na jednotce významnosti hodnot, může dát rozdílný odhad 
celkových přínosů, než přístup založený na transferu úplné poptávkové křivky. Transfer 
poptávkové funkce totiž přihlíží k sociálně-ekonomickým charakteristikám populace a jejího 
rozmístění. 

Základem použití metody transferu přínosů je založení databázi projektů oceňování 
přírodních zdrojů různými metodami, za různých podmínek. O takovou elektronickou 
databázi se usiluje Department of the Environment, Transport and the Regions ve Velké 
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Británii. Nejvíce známá databáze projektů je podle toho Environment Canada’s EVRI 
(Environmental Valuation Resource Inventory). Je to databáze empirických studií 
ekonomické hodnoty environmentálních přínosů a účinků na lidské zdraví. Databáze byla 
vyvinutá jako pomocný nástroj pro uživatele – analytiky různých politik, kteří potřebují 
použít přístup transferu přínosů. Každá uvedená studie obsahuje detaily o odhadnutých 
peněžních hodnotách, o specifických jednotkách měření a technické informace o provádění 
použité metody. Další takovou databází je The New South Wales Environmental Protection 
Authority’s Envalue database, která je určena  pomoct začlenit environmentální ocenění do 
CBA (Cost Benefit Analyses) modelů, u výkazů hodnocení dopadů na životní prostředí, u 
hodnocení projektů a u celkového hodnocení změn kvality životního prostředí.  Metody jsou 
specifické podle oblasti studie, které obsahují oblasti: kvalita ovzduší, kvalita pitné vody, 
kvalita vody k rekreačním účelům, znečištění půdy, hluk způsobený dopravou letadlem, hluk 
způsobený cestní dopravou, radiace, naturální oblasti. 

Ocenění  zboží a služeb týkajících se životního prostředí vyžaduje speciální techniky, hlavně 
z důvodu obtížného určení jejich tržní ceny. Správná volba metody oceňování může výrazně 
ovlivnit výsledný projekt nebo analýzu nákladů a přínosů, a tím i rozhodovací proces. 

Metody oceňování jsou: 

1. Přístupy prostřednictvím poptávkové křivky: 

− metoda vyjádřených preferencí: např. kontingentní oceňování 

− metoda odhalených preferencí: např. metoda cestovních nákladů, Hedonické 
oceňování, metoda obranných výdajů 

2. Přístupy nepreferenční (tvorba ceny přes tržní cenu zboží) 

− nákladové přístupy (přes oportunitní náklady, alternativní náklady) 

− přístupy produkční funkce: metoda dávka – reakce 

− vícekriteriálními expertními přístupy 

 

Přístupy na základě poptávkové křivky jsou založené na poptávce domácností po 
komplementárním a substitučním zboží (hlavně u metody cestovních nákladů, která se 
používá k měření poptávky po rekreačních aktivitách) a na vyjádřené ochotě platit za služby, 
aby získali zlepšení vzrůstu kvality životního prostředí (kontingentní oceňovací metoda). 
Přístupy tvorby ceny přes tržní cenu zboží jsou založené hlavně na nákladech na náhrady či 
obnovy ekosystémů, nebo z měření užitku plynoucího z alternativního využití oceňované 
lokality. Metoda dávka-reakce zase hledá vzájemný vztah mezi proměnnými environmentální 
kvality a výstupním množstvím obchodovatelné komodity.  

Další možné členění metod je v závislosti na odhadu spotřebitelské úspory. Přístup ochoty 
platit vychází z teorie tzv. spotřebitelského přebytku. Spotřebitelský zisk by se měl přidat 
k peněžně vyjádřeným užitkům, protože to jsou vlastně hodnoty, které spotřebitel ušetří, 
protože zaplatí pouze cenu danou trhem. Tento koncept je důležitý pro mnoho druhů 
oceňování. Příkladem jsou ceny, při kterých je placená hodnota velmi malá, přesto jejich 
ekologická hodnota je daleko větší, např. národní parky. V těchto případech, použití cen jako 
měřítka by vážně podhodnotilo hodnoty těchto přírodních statků. Ekonomické hodnoty 
zahrnují obojí, jak ceny placené na trhu tak spotřebitelské zisky, které získávají uživatelé.  
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Tyto pocházejí z poptávkové křivky, která měří uživatelskou ochotu platit za služby, aby 
získali zlepšení vzrůstu kvality životního prostředí. Existuje několik metod odhadu 
spotřebitelské úspory, které dělíme na:  

− přímé metody: např. kontingentí oceňování, kde spotřebitel je dotazován přímo, 

− nepřímé metody: např. metoda cestovních nákladů, hedonické oceňování, kde 
spotřebitelská úspora je odvozena prostřednictvím souvisejících trhů (trhy těch statků a 
služeb, u nichž jsou ekologické aspekty posuzovány jako jedna z částí užitné hodnoty). 

 

Závěr 

Při nákladnosti a časové náročnosti hodnocení ekonomických projektů v oblasti životního 
prostředí a při obtížnosti zjistit odpovídající cenu přírodních statků, použitých v těchto 
projektech, je přístup transferu přínosů velmi nápomocný a ušetří čas a náklady, které by 
souvisely s vypracováním nové původní studie. 
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ENVIRONMENTÁLNÍ REPORTING 
 

Ing. Květa Remtová, CSc., Andrea Ressová 

 

 

První veřejnosti určená prohlášení podniků, jež lze s odstupem doby považovat za základ 
environmentálního reportingu, neboť se týkala vlivu podniků na životní prostředí a aktivit 
realizovaných podniky na ochranu životního prostředí, vznikla v důsledku reakcí na velké 
havárie, které nebylo možné utajit, protože jejich následky postihly širokou veřejnost. 

Jednou z významných havárií v té době byla havárie chemického závodu společnosti 
ICMESO, která patřila švýcarské firmě Givaudan a ke které došlo v italském městě Seveso 
v roce 1976. Po výbuchu chemického reaktoru přikryl vzniklý jedovatý mrak plochu asi 5 km 
dlouhou a 700 m širokou a způsobil významnou zdravotní újmu cca 700 obyvatel, kteří žili 
v nejvíce postižené zóně. Vzhledem k tomu, že byl prokázán úhyn hospodářských zvířat na 
následky uniklých toxických plynů nejen v této zóně, ale i v zónách vzdálenějších, je zřejmé, 
že i zde došlo k postižení obyvatel, které se však projevilo později. Kdyby se vedení závodu 
nepokoušelo havárii utajit a v továrně, kde se ještě týden po havárii dále, práci zastavilo, byl 
by počet obětí a výše škody daleko menší. Detoxikace území stála 32 milionů dolarů a ještě 5 
let po havárii museli mít dělníci, kteří odstraňovali zamořenou půdu zvláštní bezpečnostní 
obleky a plynové masky.  

V poměrně krátké době, v roce 1984, došlo k ještě větší havárii v indickém Bhópálu, kde do 
okolí chemické továrny národního koncernu Union Carbide unikl jedovatý methylkyanid a 
zamořil plochu 40 km2. Bezprostředně po výbuchu reaktoru zemřelo 2500 lidí, přes tisíc 
obyvatel osleplo a 50 tisíc obyvatel Bhópálu bylo nevratně zdravotně postiženo. Přes 152 tisíc 
obyvatel muselo být přestěhováno. Obě havárie měly velký ohlas v celém světě a chemické 
koncerny zaregistrovaly nepříjemně rostoucí počet výpovědí zaměstnanců. 

Na tuto skutečnost zaregistrovala velmi rychle Kanadská asociace chemického průmyslu, 
které hned v prosinci 1984 vyhlásila „Responsible Care Programme“, v doslovném překladu 
Program odpovědné péče, rozumí se v chemickém průmyslu. Doslovný překlad názvu je 
používán málo, většinou je název překládán volně, v naší republice se používá název 
„Odpovědné podnikání v chemickém průmyslu“. Přijetí Programu Responsible Care 
znamená, že se organizace zavazuje: neustále snižovat negativní vlivy působící na zdraví, 
bezpečnost a životní prostředí, otevřeně hovořit o prováděných aktivitách a jejich výsledcích. 
Program je celosvětový a národní asociace chemického průmyslu (u nás Svaz chemického 
průmyslu) zodpovídají za to, že organizace, které se k němu přihlásily, dodržují stanovené 
požadavky. Účast na Programu je sice dobrovolná, nicméně je podmínkou členství 
v Chemické průmyslové asociaci. 

V roce 1993 vydal Evropský výbor chemického průmyslu (CEFIC – European Chemical 
Industry Council) v rámci zvýšení efektivnosti Programu, osnovu zprávy, kterou má podnik 
vypracovat, aby informoval veřejnost o péči a akcích, které podnik vynakládá na ochranu 
životního prostředí. Zpráva je v současné době podmínkou členství v Chemickém průmyslové 
asociaci. 

Na havárii v Bhópálu zareagoval také „Výbor pro inženýrství a životní prostředí“ ustanovený 
při Světové federaci inženýrských organizací a v listopadu 1985 vydal „Kodex 
environmentální etiky pro inženýry“.  Tento Kodex obsahuje 7 zásad, jež by měli inženýři 
jako vedoucí pracovníci dodržovat z hlediska preventivní ochrany životního prostředí. Kodex 
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sám o sobě nevede k tvorbě podnikové zprávy, ale je inspirací pro její obsah. Jde o následující 
zásady: 

V roce 1989 došlo k havárii ropného tankeru Exxon Valdez na Aljašském pobřeží. Společnost 
musela zaplatit 2 miliardy amerických dolarů za odstranění důsledku havárie a vydat miliony 
dolarů na zvýšení bezpečnosti provozu a napravování své pošramocené pověsti. Tisíce 
zákazníků této firmy vrátily své kreditní karty a přeorientovaly se na jiné ropné společnosti. 
Na tuto událost reagovala „Koalice pro environmentálně odpovědnou ekonomiku“ (Coalition 
for Environmentally Responsible Economies, zkratka CERES) a vydala deset  zásad, které 
jsou známy jako Valdezovy zásady nebo také CERES zásady. 

Na rozdíl od Programu odpovědné péče v chemickém průmyslu měly Valdézovy zásady tu 
výhodu, že mohly být akceptovány podniky všech odvětví. Hned v roce 1989 podepsalo 
Valdézovy zásady více než 50 podniků a s postupem času přibývaly další. V roce 1994 
podepsal Valdézovy zásady také General Motors a po něm následovaly další velké 
společnosti. Ve Valdézových zásadách se také po prvé objevuje pojem "trvalá udržitelnost", 
vytvořený Zvláštní světovou komisí pro životní prostředí a rozvoj, jež jej uvedla ve své 
závěrečné deklaraci zveřejněné v roce 1987. 

Souhrně lze říci, že Valdézovy zásady značně přispěly k rozvoji environmentálního 
reportingu, neboť: byly srozumitelně formulovány, zabývaly se podstatnými problémy, mohly 
je plnit výrobní i nevýrobní organizace, obsahovaly požadavek každoročního zveřejňování 
kosažených výsledků. Poslední bod byl zřejmě jednou z hlavních příčin vedoucích k 
environmentálnímu reportingu. Pro zúčastněné podniky bylo totiž nejsnažší zařazovat zprávy 
o plnění Valdézových zásad do svých výročních zpráv, což velmi dobře působilo na veřejnost 
a vedlo nakonec k tomu, že i podniky, které se nepřihlásily k plění Valdézových zpráv, začaly 
ve svých výročních zprávách uvádět také některé údaje o svých aktivitách v oblasti životního 
prostředí. Kromě toho potřeba zveřejňování dosažených výsledků vedla i k jejich 
ekonomickému hodnocení, z něhož časem začalo vyplývat, že mnoho akcí, především 
preventivně zaměřených, má pozitivní dopad nejen na životní prostředí, ale i na ekonomiku 
podniku. 

Podávání zpráv o environmentálních aktivitách podniku se postupně rozšiřovalo a k jejich 
dalšímu rozvoji značně přispěly přípravy na 3. Mezinárodní konferenci o životním prostředí, 
tzv. Summit Země v Riu de Janeiru v roce 1992. Mezinárodní obchodní komora (International 
Chamber of Commerce - ICC) vypracovala na svém 64. zasedání v listopadu 1990 zásady 
ekologického managementu nazvané Podnikatelská charta pro trvale udržitelný rozvoj. Tuto 
Chartu Mezinárodní obchodní komora oficielně vyhlásila na druhé Světové průmyslové 
konferenci o ekologickém managementu (World Industry Conference on Environmental 
Management - WICEM II.) v dubnu 1991. Charta obsahuje 16 zásad, které by měla 
organizace dodržovat, aby svou činností co nejméně poškozovala životní prostředí. Cílem 
Charty je přimět co největší počet podniků k jejímu plnění a snižovat tak negativní dopad na 
životní prostředí. Zásady uvedené v Chartě se týkají všech činností podniku, dokonce zahrnují 
i povinnost podniku působit osvětově na své dodavatele a zákazníky.  

Zásady Charty jsou uvedeny v příloze A2 k normě ČSN ISO 14 0044. Z hlediska 
environmentálního reportingu má největší význam poslední šestnáctá zásada, nazvaná 
"Soulad s environmentálními předpisy a informování", která požaduje: 

− Měřit environmentální profil, provádět pravidelně environmentální audity a 
vyhodnocovat dodržování požadavků podniku, právních předpisů a těchto zásad. 

                                                 
4 16 zásad ICC je uvedeno v příloze č. 1 
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Periodicky poskytovat příslušné informace správní radě, akcionářům, zaměstnancům, 
úřadům a veřejnosti. 

Chartu trvale udržitelného rozvoje podepsaly v krátké době po jejím vyhlášení nejmocnější 
světové korporace, většinou členové ICC. Na Summitu Země v Riu de Janeiru je nutnost 
přístupu k informacím týkajících se životního prostředí obsažena v desáté zásadě Deklarace 
konference. 

Ve Spojených státech amerických „Světová environmentální iniciativa managementu“ GEMI 
(Global Environmental Management Initiative) vytvořila „Environmentální Self-Assessment 
Program“ (ESAP), který umožňuje společnostem systematicky ohodnotit svoji činnost s 
každou ze 16 zásad „Obchodní charty“ ICC (International Chamber of Commerce) na čtyřech 
výkonostních úrovních (dodržení závazků, vývoj systému, integrace a celková kvalita). ESAP 
je považován za interní nástroj managementu, který ukazuje společnostem, jak daleko jsou na 
své cestě za myšlenkou neporušeného životního prostředí. Okolo 30 společností aplikovalo 
ESAP na svoji vlastní činnost. Záměrem tohoto programu ale není zveřejnění výsledků. 

„Světová průmyslová komora pro životní prostředí“ WICE (World Industry Council for the 
Environment) provedla výzkum environmentálního reportingu a vývoj pravidel od již 
existujících průmyslových iniciativ a připravila environmentální zprávu, kterou by mohly 
aplikovat všechny sektory průmyslu na celém světě. WICE doufá, že se tyto pravidla stanou 
důležitou pomocí pro společnosti, které podpořily „Obchodní chartu pro udržitelný rozvoj“ 
ICC (International Chamber of Commerce). WICE také organizovala mezinárodní konferenci 
o environmentálním reportingu v roce 1995. 

V květnu 1993 se 9 vedoucích korporací v Severní Americe (Amoco, Dwo Chemical, Du 
Pont, IBM, Northerm Telecom, Philips Petroleum, Polaroid, Rockwell a United 
Technologies) připojilo k „Iniciativě veřejného environmentálního reportingu“ PERI (Public 
Environmental Reporting Iniciative). PERI podporovala samotnou existenci 
environmentálního reportingu a vývoj jeho úplného a spolehlivého rámce. 

Byla první iniciativou, která vydala návrh pravidel pro vytvoření reportingu a shrnula 
zkušenosti týkající se reportingu ve Spojených státech amerických. Pravidla obsahovaly 
základní prvky, které by pomohly vytvořit komplexní zprávu o environmentálních aktivitách: 
profil společnosti, environmentální aktivity, environmentální politika, environmentální 
management, výdaje na environmentální aktivity, tzv. environmentální rizikový management, 
environmentální závazky, výrobek „stewardship“, vzdělání zaměstnanců a angažovanost 
hlavních vlastníků. PERI vytvářela reporting pomocí řady organizací, včetně CERES a 
GEMI, ale tato činnost nebyla spojena se založením žádné průmyslové iniciativy. British 
Petroleum začalo prosazovat tyto pravidla i v Evropě.  

V roce 1997 vznikla Světová iniciativa pro reporting GRI (Global Reporting Initiative), která 
si položila za úkol vytvořit pravidla pro reporting. Tento úkol se jí podařil v roce 1999 jej 
nechal otestovat v praxi.  

Požadavek na informování veřejnosti o environmentálních aktivitách podniku a o dosahování 
výsledcích v oblasti ochrany životního prostředí je začleněn také ve Směrnici Rady 
Evropského společenství č. 1836/93 v 29. června 19993 pro dobrovolnou účast průmyslových 
podniků v programu ES "Ekomanagement a audit systém(zkráceně EMAS) a v mezinárodní 
normě ISO 14 001 nazvané Systémy environmentálního managementu - Specifikace 
s návodem pro její použití. Na rozdíl od Programu ES požaduje tato norma pouze zveřejnění 
vytvořené environmentální politiky a nespecifikuje, které vlivy na životní prostředí zde musí 
být popsány.  
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Na základě výše jmenovaných osnov reportingu byl vytvořen v rámci diplomové práce návrh 
osnovy reportingu, který byl otestován v praxi na území ČR. 86 firem se zúčastnilo 
průzkumu, kde se měly možnost vyjádřit k návrhu. Na dotazník odpovědělo více než 50% 
dotázaných firem.   Jejich připomínky a rady byly zapracovány do závěrečného návrhu. 
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INFORMAČNÍ SYSTÉM EISPROW VE VAZBĚ NA EKONOMIKU 
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V příspěvku jsou stručně popsány možnosti evidenčních částí systému EisProW 2000 ve 
vazbě na sledování nákladů v daných oblastech ŽP. Účelem tohoto příspěvku je poukázat 
v případě implementace konkrétního systému v praxi na stávající problémy integrace a 
poznatky z praktického provozování ve vazbě na účetnictví. Uvedený systém EisProW 2000 
představuje otevřený integrovaný modulární systém pro evidence zejména z oblastí 
odpadového hospodářství (OH), vodního hospodářství (VH) a ochrany ovzduší (OO). Kromě 
uvedených oblastí je možnost rozšíření o další. V rámci integrace uvedených oblastí a 
provozního sledování bylo nutno vyřešit prioritně problémy uvedené dále. Je potřeba si 
uvědomit, že uvedené  problémy se nevyskytují v případě tvorby izolovaných systémů 
pokrývajících pouze jednu z oblastí. Základní okruhy problémů se týkají integrujících 
společných částí a to: 

1. Organizační struktury ve vazbě na legislativní požadavky dílčích oblastí  

2. Náklady a výnosy ve vazbě účetní systém podniku s ohledem na členění pro potřeby 
ekologického řízení 

 

Ad 1. Organizační struktury a vazba na legislativní požadavky 

Nejjednodušší implementací je evidence odpadů, kde potřeby provozní evidence, legislativní 
vykazování a ekonomického sledování z převážné většině kopírují organizační strukturu. 
Rozšířením na další oblasti VH a OO se ukázalo, že skladby zdrojů a sledování jsou často 
v rozporu s organizačními a ekonomickými potřebami. V prvních verzích EisProW jsme 
proto použili pevné čtyřúrovňové společné struktury pro všechny oblasti. Toto se ukázalo 
v praxi jako dostačující, ale opět jen pro uvedené specifické evidence. Pro potřeby 
implementace dalších evidencí včetně potřeb ISO 14 001 musí základní struktura umožnit 
přirozené organizační členění podniků. 

Základní problém propojení podnikových struktur na struktury vyžadované legislativou 
vyplývá ze samotného určení a potřeb. Bohužel požadavky a způsob sledování jednotlivých 
struktur je natolik odlišný a individuální (částečně se odlišuje dokonce i dle působnosti 
orgánů státní správy), že jedním z nejpřijatelnějších řešení je umožnit několik struktur 
budovaných na společných prvcích s možností účelového seskupování podle potřeb oblastí. 
Proto byl systém přebudován a bylo umožněno definovat v systému několik základních 
struktur, a to: 

• Organizační struktura firmy 

• Technologická struktura OH 

• Technologická struktura VH 

• Technologická struktura OO 

Pozn. Pojem technologická struktura může být zavádějící, není zde myšlena přímo struktura 
technologických vazeb, ale struktura platná pro specifickou oblast (OH, VH …)  Systém je 
připraven pro doplnění dalších struktur, zejména územní, ekonomické a procesní členění.  
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Všechny struktury jsou sestaveny ze základních obecných objektů a to 

• Firma (dále FIR)– představuje objekt statutárního zastoupení, charakterizován údaji 
z obchodního rejstříku 

• Organizační jednotka (dále ORG)– objekt administrativního charakteru (útvar – 
závod, dílna apod.) charakterizována zejména adresnými údaji a odpovědností 

• Technologický prvek (dále TP)– představuje fyzický objekt (budova, stroj,ČOV) 
většinou inventarizačně podchycený 

• V souvislosti s novými metodami řízení se předpokládá nový prvek „proces“. Použití 
tohoto prvku ovšem vyžaduje rozšíření struktur na relace N : N – jeden proces může 
být vázán na několik objektů a opačně, k objektu může být přiděleno několik procesů. 

Organizační struktura 

Představuje základní sjednocující jádro systému, kopíruje standardní podnikové organizační 
struktury ve členění Firma – organizační jednotka – technologický prvek, přičemž organizační 
jednotky mohou být vnořovány pod sebou. Vzhledem k předpokládaným potřebám EMS a 
podnikového vyhodnocování vyvstala potřeba umožnit několikaúrovňové organizační 
struktury a v rámci ní vést samostatné evidence pro každý prvek organizační struktury, např. 
zcela samostatně vést evidenci odpadů včetně ekonomických údajů pro každý technologický 
prvek.V praxi je ovšem tato možnost používána zřídka pro náročnost pořizování vstupních 
dat. Definovaná organizační struktura je základem. Ostatní struktury z ní vycházejí a 
umožňují v zásadě vybrat jen některé prvky organizační struktury používané v dané oblasti a 
uspořádat je hierarchicky pro tyto specifické oblasti nezávisle na základním organizačním 
členění. 

Technologická struktura OH 

Evidence odpadů do jisté míry kopíruje organizační uspořádání firmy, technologická struktura 
tedy není nezbytná, ale její použití značně zpřehledňuje práci se systémem. Tato struktura 
slouží pro účely evidence a vykazování nakládání s odpady dle zákona. Tato struktura má 
hierarchii danou ve struktuře Firma – lokalita (okres) – provozovna – místa nakládání s 
odpadem. Pro menší firmy územně nečleněné bývá v praxi provozovna totožná s některým 
organizačním prvkem, nejčastěji ekonomicky samostatně sledovaným střediskem. Toto 
pravidlo ovšem neplatí u organizačně členitých, případně územně rozprostřených středních a 
větších firem. Použití technologické struktury OH tedy umožňuje definovat, které organizační 
prvky a pod jakou provozovnou ve smyslu OH jsou vykazovány včetně definice základní 
skladby provozovny. Nejčastější problémy ve vztahu ke státní správě je jednoznačnost číselná 
identifikace provozoven ve vazbě na organizační členění.   

Technologická struktura VH 

Tato struktura slouží pro účely evidence a vykazování zpoplatnění zdrojů znečišťování vod. 
Hierarchii má danou Firma – zdroj znečišťování – skladba zdroje. Vhledem k tomu, že 
hlášení nevyžadují skladbu zdroje, ale pouze základní identifikační údaje zdroje a místa 
provozování, není tato struktura povinná. Samotná evidence vyžaduje zavedení měřicích 
profilů a jejich předělení ke zdroji.  
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Technologická struktura OO 

Tato struktura slouží pro účely evidence a vykazování zpoplatnění zdrojů znečišťování 
ovzduší. Hierarchii má danou Firma – zdroj  – skladba zdroje. Zde již plně platí nutnost 
definovat technologickou skladbu zdroje a k jednotlivým prvkům vybrané ukazatele.  

Naše poznatky z průběhu vývoje, zavádění a  provozování ukazují, že uvedený způsob použití 
několika specifických struktur řeší nesrovnalosti legislativních a ekonomických požadavků 
při zachování integrity systému. Lze vést předepsané evidence ŽP v požadované struktuře a 
vnitřní transformací umožnit napojení, případně odsouhlasení na ekonomické evidence a 
struktury. Optimální variantou by sice bylo sjednocení podnikových částí do jednoznačných 
celků, které jsou obsahem a působností shodné pro všechny oblasti (OH, VH, OO a 
ekonomika) pro komunikaci se státní správou. Tato varianta je pravděpodobně při stávajícím 
zavádění VÚSC a i do budoucna nereálná. 

 

Ad 2. Náklady a výnosy ve vazbě účetní systém podniku s ohledem na členění pro 
potřeby ekologického řízení 

Vzhledem k tomu, že již od počátku byly hlavními podněty pro zavádění evidencí v oblastech 
ŽP kromě hrozby sankcí ze strany státní správy neustále narůstající finanční náklady, 
obsahuje EisProW 2000 mechanismus evidence nákladů (případně výnosů) v jednotlivých 
oblastech. Již od počátečních verzí (od roku 1993) se osvědčila skladba provozních deníků 
v EisProW, a to následovně: 

• Pro nepřímé náklady lze v deníku kromě základních položek evidovat tzv. účetní 
položky, tzn. záznamy, které nejsou legislativně vykazovány, ale jsou zpracovávány 
v bilancích (parametrických výstupech). Rovněž obsahují náklady výnosy a účetní 
znak.  

• Pro přímé náklady každý záznam deníku obsahuje položku nákladů a výnosů a dále 
tzv. účetní znak. 

• Pro specifické účely (obchodování, fakturace apod.) obsahují položky deníku další 
nezbytné údaje jako cena za jednotku, DPH apod. 

Uvedené ekonomické informace jsou použity zejména v denících OH a VH. V případě 
ochrany ovzduší jsme se nesetkali s požadavkem evidence nákladů. Palivo a energie v případě 
energetických zdrojů a materiálové vstupy v případě technologických zdrojů jsou sledovány 
převážně v jiných systémech. 

Praxe ukázala, že účetní záznamy jsou uživateli – ekology často využívány pro podchycení 
nákladů typu – přeprava, nakládka, odběr vzorku, cejchování apod. Objem a struktura takto 
sledovaných nákladů záleží na spolupráci s ekonomy ve vazbě na finančním účetnictví, zda 
evidují a poskytují uvedené informace v požadované členění. 

Druhý prvek – účetní znak byl původně vyhrazen pro kód souvztažnosti a přes číselník 
souvztažností možnost napojení na účetní osnovu (pozn. EisProW má např. možnost 
vystavování faktur). Použití této položky za uvedeným účelem a propojení na finanční 
účetnictví nám ale není známo. Nejtěsnější používaní vazba mezi EisProW a finančním 
účetnictví je export/import informací vystavených faktur v EisProW – individuálně upraveno. 
Nejbližší Při přípravě nových verzí jsme tedy zvažovali zjednodušit provozní deníky a 
uvedené údaje vynechat. Dá se říci, že nás samotné překvapilo, do jaké míry většina ekologů 
(hlavně pokročilých uživatelů EisProW) uvedené možnosti používá. Paradoxem je, že 
vzhledem k všeobecnému určení uvedené položky bylo použití individuální dle potřeb 
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ekologa ale rovněž podnětné pro strukturování ukazatelů sledovaných v praxi. Základní 
okruhy použití se ukázaly tyto: 

• V případě jednoho uživatele došlo k užší spolupráci ekologů a účetních přímo pro 
vytvoření číselníku účetních znaků, nutno říci, že následně prováděné rozbory 
evidencí a podklady pro další zpracování jsou použitelné pro řízení v oblasti OŽP. 

• Nejčastější použití (jednoduchým kódem nebo zkratkou) je označení skupiny ostatních 
nákladů (např. přeprava), přičemž členění je ryze individuální. 

• Dalším použití je vyloženě pro obchodní provozní případy, kdy účetním znakem jsou 
seskupovány položky dle dodávky a možnost vysledovat stav jedné dodávky při 
postupném zneškodnění (spalovna) 

Popis účetních znaků je zde uveden proto, že při jistém zjednodušení jej můžeme nazvat 
environmentálním znakem, který s druhovým rozlišením (kód odpadu, látky ve VH apod.) 
společně s operací určuje ukazatel s hodnotovým a finančním vyjádřením. Uvedený případ 
tedy navádí k tomu, že postačí pouze provést příslušné kombinace, jednoznačně je 
identifikovat a je vytvořen seznam ukazatelů. Problém nastane v okamžiku práce uživatele se 
systémem. Např. pro průměrný počet odpadů na provozovně a nejčastěji prováděné operace 
může být počet ukazatelů značný a negativně ovlivnit přístup uživatele – nabídky 
nepřehledné, vyplnění a kontroly zdlouhavé. Obdobně ve VH dojde při stanovení ukazatelů 
kombinací látek, koncentrací a látkových odtoků v členění sledovaných limitů k neúměrnému 
nárůstu počtu ukazatelů. Uvedené počty jsou v takových případech značně ovlivněny 
požadavky evidence – např. skutečnosti  

Rozhodujícím prvkem pro efektivní použití definovaných ukazatelů přímo v evidencích ŽP. 

 

Závěr 

Při vývoji EisProW jako integrovaného systému je naší snahou maximální integrace nejen 
systému jako takového, ale rovněž unifikace datových struktur. Vedou nás k tomu poznatky 
řešení přenosu dat jak vnitropodnikových, tak vůči orgánům státní správy (OkÚ, ČIŽP), a 
rovněž napojení na systémy v reálném čase (monitoring ).Toto vše je zapotřebí vzít v úvahu. 
S ohledem na tyto skutečnosti se nám jeví následující předpoklady 

V praxi lze integrovat různorodé požadavky evidencí složek ŽP ve vztahu ke státní správě do 
podnikových struktur. 

Až na výjimky, kdy je evidence složek ŽP v konkrétních případech přímo začleněna do 
účetních systémů (nejčastěji OH v rámci MTZ) nelze očekávat přímé propojení na finanční 
účetnictví. 

Za jistých předpokladů lze vyhotovit a provozovat integrovaný systém evidencí v ŽP 
s přímou vazbou na manažerské účetnictví, použitelnost ovšem silně závisí na definici 
ukazatelů. Při jejich stanovení se je žádoucí vycházet ze základních předepsaných evidencí a 
způsobů získávání dat a poté provést účelnou a jednoznačnou agregaci. 



 51

Předběžnou analýzou potřeb evidence odpovídající dalším složkám ŽP a ISO 14 001 jsme 
dospěli k názoru, že jedním z hlavních protipólů co se týká požadavků na evidence je 
evidence odpadů a evidence ochrany ovzduší. V případě vytvoření takových unifikovaných 
struktur, které pokryjí uvedené evidence, lze na tyto struktury implementovat další evidence 
ŽP včetně vybraných kapitol ISO 14 001 (aspekty, dopady a jejich průběhy) a to jak pro 
potřeby podnikového environmentálního managementu, tak pro splnění povinností vůči státní 
správě.  

 

 

Ing. Jaromír Stacha, PRO-EKO Ostrava spol. s r.o. 

Tel.: 069/352518, e-mail: info@proeko.cz 
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ENVIRONMENTÁLNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ A JEJICH ZAVÁDĚNÍ 
V PODNICÍCH  ČR 

 

RNDr. Dagmar Sucharovová 

 

 

Zavádění  environmentálních systémů řízení ve vyspělých průmyslových zemích je  pro 
vrcholové řízení podniků a společností prestižní záležitostí. Řada podniků se přesvědčila a 
„příklady táhnou“ že zapracování požadavků na ochranu životního prostředí do systému 
řízení podniku má jednoznačně   i žádoucí ekonomický dopad, např. že výhledově zlepší  
postavení podniku na trhu nebo dokonce získá nové obchodní partnery. Už dnes můžeme 
neskromně konstatovat, že  zavedení systému vede k zajištění trvalého ekonomického růstu 
a prosperity podniku, neboť důsledkem dodržování systémových opatření jsou úspory 
materiálů a energií, nižší poplatky za zatěžování životního prostředí, minimalizace pokut a 
rovněž zvyšování kvality výroby. Svou politiku ochrany životního prostředí má  
v současné době většina velkých podniků v EU. Tvorbou tohoto dokumentu se zabývají  
řídící pracovníci podniku, přímo odpovědní za vliv své činnosti na životní prostředí; 
podobnou odpovědnost musí pak požadovat i pro činnosti ostatních zaměstnanců. 

V  zemích EU  byly  stanoveny požadavky na ochranu životního prostředí v rámci šesti 
akčních programů EU pro životní prostředí, přičemž pátý akční program se stal základem 
programů pro demonstraci aktivního řešení ochrany životního prostředí a 6. Akční 
program, který byl schválen Evropskou Komisí a následně Evropským Parlamentem na 
léta 2001-2010, pokračuje v podpoře těchto nových přístupů v hospodářské sféře.  

EMAS je jedním z nejkomplexnějších dobrovolných nástrojů jak v členských zemích EU, 
tak i v České republice, kde  našel příznivou odezvu a konstatujeme, že ve vládou 
schválené aktualizované politice životního prostředí je jedním z důležitých nástrojů i na 
další období, který bude MŽP nadále podporovat a hledat další možnosti  na podporu jeho 
zavádění. 

 

Udělejme sumarizaci důležitých zásad v zavedení Programu EMAS obecně a 
v podmínkách ČR: 

• systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí znamená 
systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech aspektech podnikání, 
jehož prostřednictvím podniky začleňují péči o životní prostředí  do své 
podnikatelské strategie i běžného provozu, 

• zavedení systému EMAS v podnicích je financováno z vlastních zdrojů podniků. 

• přístup spočívá ve vytvoření, zavedení a udržování vhodně strukturovaného 
systému řízení podniku, zohledňující dopady na životní prostředí, který je součástí 
celkového systému řízení a týká se všech prvků pozitivního chování podniku 
k životnímu prostředí, 

• výsledkem zavedení systému řízení podniku a auditu z hlediska životního prostředí 
je na jedné straně příspěvek k trvalému ekonomickému růstu a prosperitě podniku, 
na druhé straně postupné snižování negativních dopadů jeho činností, výrobků nebo 
služeb na životní prostředí, 
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• aktivní přístup podniku k ochraně životního prostředí založený na dodržování 
stanovených systémových pravidel má výrazný preventivní charakter. Vlastní, 
systémově podchycená a přijatá řešení lépe respektují ekonomické souvislosti, 

• tato strategie společensky odpovědného podnikání vychází ze zásady trvale 
udržitelného rozvoje, který zajišťuje současné potřeby, aniž by ohrožoval šance 
dalších generací na uspokojování jejich potřeb,  

• zavedením Programu EMAS v ČR se vytváří podmínky, které  umožní českým 
výrobcům  zvýšit svoji konkurenceschopnost  na Jednotném vnitřním trhu EU 
(vyloučení obvinění z  ekodumpingu),  

• Program EMAS zakládá nový vztah mezi státní správou, podnikatelskou sférou a 
veřejností, 

• účast veřejnosti je důležitým aspektem v Programu EMAS, která vstupuje jako třetí 
důležitý subjekt, který může pozitivně ovlivnit zavedení programu EMAS. ( na 
rozdíl od zavedení systému řízení dle ISO I4001). Veřejnost může pozitivně 
ovlivnit   zavádění  Programu EMAS ve svém regionu a  podrobovat ho i veřejné 
kontrole ve svém regionu, 

• usnesením vlády k „Národnímu programu zavedení systému řízení podniků a 
auditu z hlediska životního prostředí (Program EMAS)“ se vytváří legislativní a 
správní rámec pro  Program EMAS v ČR,  který je  kompatibilní s postupy 
v členských zemích EU, 

• zavedení Programu EMAS  je v souladu se závazky, vyplývajícími z Evropské 
dohody o přidružení ČR k EU. 

 

Obecně o financování Programu EMAS 

Zavedení Programu EMAS v ČR na úrovni státu, které se týká zajištění legislativního a 
správního rámce pro jeho činnost si vyžádá náklady, které budou kryty z rozpočtových 
kapitol příslušných ministerstev bez dalších požadavků na státní rozpočet. 

Podpora Programu EMAS je zabezpečována z různých podpůrných programů  např. 
PHARE, program TRH, provozován Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou pod 
gescí MPO (jsou poskytovány dotace pro malé a střední podniky do výše 200.000. Kč za 
kalendářní rok na verifikovaný nebo validovaný systém EMS/EMAS), Dále se začínají 
využívat prostředky ze Státního fondu životního prostředí, kde je možná dotace do výše 
50% nákladů za zavedený a certifikovaný nebo validovaný EMS/EMAS (od 1. 6. 2000). 
Další možnosti skýtá zapojení podniků do mezinárodních projektů, financovaných EU 
nebo vyplývajících z dvojstranných dohod s jednotlivými členskými zeměmi EU. Tak by 
například zavedeny roce 2000 EMAS v 13 malých a středních podnicích  ČR v rámci 
projektu COP-97, financovaného EU, nebo v současnosti je zaváděn EMAS v podnicích 
chemického průmyslu ČR z prostředků dalšího projektu EU. 

Do nákladů podniků se zavádění EMS/EMAS promítne  individuálně. Závisí na politice 
životního prostředí podniku,  cílech a úkolech, které si sám podnik stanoví na základě 
celkové analýzy, tj. závisí na nutných změnách vnitřní organizace podniku a změnách 
technologií, které z ní vyvodí. Jde o kontinuální proces postupného zlepšování, který je dán  
politikou životního prostředí podniku. Podnik musí plnit požadavky, vyplývající z platné 
legislativy. Kromě toho je nutno počítat s náklady na zavedení a udržování  tohoto systému 



 54

řízení, přípravu prohlášení o stavu životního prostředí podniku a ověření tohoto prohlášení 
nezávislým akreditovaným ověřovatelem stavu životního prostředí.  

Podniky můžou počítat s tím, že, zavedení systému řízení dle EMS/EMAS, 
zohledňujícího dopady na životní prostředí povede k zajištění trvalého ekonomického růstu 
a prosperity podniku, neboť důsledkem dodržování systémových opatření může být 
dosaženo : 

a)  redukce provozních nákladů, tj. úspor surovin, energií, ale i nákladů na 
zneškodňování odpadů, poplatků a úplat za vypouštění znečišťování, 

b)  snížení rizika nehod, ovlivňujících stav životního prostředí, 

c)  úspor na pokutách a jiných sankcích, spojených s poškozováním životního prostředí, 

d)  vyloučení nebo omezení jiných nákladů, způsobených neujasněnou organizační 
strukturou a přesnější vymezení investičních záměrů a podnikatelských plánů, 

e)  účinné obrany proti tvrzením o ekodumpingu, především ve vztahu k exportu, 

f)  snazšího získávání prodejních či jiných osvědčení, povolení a licencí, 

g)  snazšího získávání kapitálu (úvěrů, půjček, veřejných zakázek apod.), 

Z provedené analýzy v podnicích ČR, které mají zaveden systém řízení podniků a auditu 
z hlediska životního prostředí lze konstatovat, že těžiště  opatření se váže zejména na 
snížení odpadů a na šetření surovinami. Kromě toho uvádějí podniky jako výsledek 
zavedení EMAS stabilizaci pracovníků, jejich aktivní vztah k ochraně životního prostředí 
a pochopení vztahu výrobních procesů a životního prostředí. V žádném z podniků 
nevedlo zavedení EMAS k  propouštění zaměstnanců. Podniky, které již systém řízení 
podniku a auditu z hlediska ochrany životního prostředí zavedly, zdůrazňují při výčtu 
přínosů této aktivity zprůhlednění materiálových, energetických a finančních toků v 
podniku a zásadní obrat v řešení problematiky odpadů.  

Navíc na trhu práce se vytvořilo mnoho desítek nových pracovních míst pro vysoko 
kvalifikované pracovníky, kteří poskytují konsultace, poradenskou službu, 
zabezpečují školení, zavádějí, certifikují nebo validují EMS/EMAS. 

Chtěli jsme zjistit odezvu mezi českými podniky, které zaváděli a certifikovali nebo 
validovali EMS/EMAS. Proto jsme za rok 2000 zpracovali průzkumovou studii. Zde 
uvádíme některé výsledky analytické studie mezi českými podniky, které mají 
certifikován EMS dle ISO 14001 nebo validován EMAS. 

V přípravě studie bylo osloveno více jak 100 firem, o kterých byla k datu zpracování 
známa informace, že mají certifikován/validován systém řízení EMS/EMAS. Odpověď 
zaslalo 50 % oslovených. Tento podíl lze považovat za velmi vyhovující pro další 
zpracování odpovědí. Jak vyplývá z přehledu oslovených firem je systém EMS/EMAS  
zaváděn v široké škále odvětví: 

- v průmyslových odvětvích (cca 73%),  

- ve službách (cca 22 %),  

- v odvětví potravinářského průmyslu a zemědělství (cca 5%). 

Pokud jde o průmyslová odvětví, je největší podíl certifikovaných nebo verifikovaných 

podniků: 

- v odvětví elektrotechniky (cca 22%),  
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- ve strojírenství včetně výroby automobilů (cca 14%),  

- v chemii (cca 10%), v hutnictví (cca 6%) atd. 

 

Volba systému EMS a vazba na jiné obdobné aktivity: 

a) naprostá většina subjektů (46, t.j. cca 96%) je certifikována podle normy ISO 14001, 
malá část (2, t.j.cca 4%) je verifikována podle EMAS, část subjektů (4, t.j. cca 9%) je 
certifikována a verifikována podle obou systémů, 

 

b) téměř všechny  subjekty, které odpověděly mají již kromě EMS zaveden buď systém 
řízení jakosti podle norem ISO 9000, QS 9000, VDA 6.1, nebo jsou zapojeny do 
dalších dobrovolných aktivit, jako např. Responsible Care, bezpečný podnik a pod. 

 

Motivace pro zavádění EMS: 

• zvýšení péče (trvalý zájem) o ochranu životního prostředí (85%) v zájmu 
koexistence s okolím (72%), zvýšení důvěryhodnosti podniku (70%), zlepšení 
vztahu s veřejností (39%), jako důsledek silnějšího tlaku veřejnosti i legislativy na 
odpovědné chování podnikatelů vůči životnímu prostředí a zdraví obyvatelstva 

• zájem o  zvyšování konkurenceschopnosti podniku (59%), zejména na vnějších 
trzích, jako důsledek požadavku partnerů při projednávání odběratelsko-dodavatel-
ských vztahů (52%)  

• očekávané snížení nákladů v důsledku optimalizace řízení, snížení spotřeb surovin a 
energií (35%), snížení poplatků za poškozování životního prostředí a pod. 

 

Očekávání firem při zavádění EMS: 

• zlepšení činnosti v oblasti ochrany životního prostředí (72%), zvláště pak zvýšení 
environmentálního povědomí vlastních zaměstnanců (76%) a zvýšení odpovědnosti 
na všech úrovních řízení (67%), 

• zlepšení pověsti organizace vůči veřejnosti (87%)  

• zlepšení ekonomických výsledků jednak snížením vlastních nákladů (44%) a  
jednak zvýšením prodejnosti svých výrobků (28%)   

 
Přínosy ze zavedeného EMS: 
a)  zavedení EMS má jednoznačně pozitivní přínosy, žádná z organizací neuvedla, že 

by EMS nesplnil její očekávání. Více než 60% organizací potvrdilo splnění 
očekávaných předpokladů, cca 30% organizací pro krátkou dobu zavedení 
hodnocení nemohlo provést. 

b)  významným pozitivním prvkem je skutečnost, že více než 80%  subjektů, které 
zavedly EMS požadují  od svých subdodavatelů šetrný přístup k životnímu 
prostředí, což dále zvyšuje a rozšiřuje tlak na zlepšování péče o životní prostředí v 
dalších firmách. 
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c)  přínos EMS pozorují organizace podle svých odpovědí v řadě oblastí, i když je 
nemohou přesně finančně vyjádřit. V zásadě však jde zejména o: 

• zlepšení vnitropodnikového pořádku (78%) v řízení (43%) životního prostředí, 
vedení dokumentace (57%), upřesnění odpovědnosti atd., 

• snížení nákladů na suroviny, materiály (33%), paliva a energie, snížení 
provozních nákladů (17%), snížení emisí do životního prostředí (24%), 

• zlepšení dodavatelsko-odběratelských vztahů (37%), získání konkurenční 
výhody na trhu (30%),  

• zlepšení komunikace se zainteresovanými stranami (48%). 

d)  pozitivní přínosy EMS potvrzuje také to, že cca 96% organizací by se i podle dosud 
získaných zkušeností  opětovně  při novém zvažování rozhodlo pro zavedení EMS. 

e)  naproti tomu je potřebné zmínit dosavadní velmi rezervovaný přístup finančních 
ústavů a pojišťoven k hodnocení environmentálního profilu a implementovaných 
systémů řízení svých klientů. Podle získaných odpovědí se u cca 80% pojišťovacích 
smluv a u cca 67% úvěrových smluv nezohledňuje aktivní přístup klientů k ochraně 
životního prostředí, vyjádřený jejich certifikací nebo verifikací systému EMS. 

 

Vlastní průběh zavádění EMS: 
a) významná úloha poradenských a konzultačních firem na tuzemském trhu je zřejmá 

ze skutečnosti, že pomoc externích konzultantů při zavádění EMS si vyžádalo cca 
70% subjektů, pouze 4% firem zavádělo EMS vlastními silami, ale také pouze jeden 
podnik si nechal zavést EMS „na klíč“ 

b) významný podíl firem (cca 35%) zavádělo EMS současně s jiným systémem řízení, 
obvykle se systémem řízení jakosti podle ISO 9000. To ukazuje na možný budoucí 
trend a přístup dalších subjektů 

c) z pohledu využití environmentálních nefinančních nástrojů tvoří největší podíl (cca 
70%) environmentální výcvik, významnou měrou byly využity také další nástroje, 
jako jsou školící materiály (61%), riziková analýza (cca 52%), technické audity 
(41%) i ESAP (15%) 

d) využití finančních podpůrných nástrojů a fondů je možné hodnotit velmi 
neuspokojivě, protože cca 57% organizací hradilo zavedení EMS z vlastních 
prostředků, významnější podíl finanční podpory (cca 11%) byl pouze z programu 
MPO „TRH“ a cca 9% z programu „PHARE“.  

 

Informace a znalosti o systému EMAS: 
a) více než 60% organizací je seznámeno s nařízením Rady ES 93/1836 o EMAS, má 

informace o tuzemském Národním programu EMAS, jeho pravidlech i o jeho 
registraci. Přesto je třeba hodnotit cca 30% podíl neinformovaných organizací v 
tomto vzorku jako značně vysoký, 

b) budoucí trend vývoje zavádění systémů EMS nebo EMAS naznačují odpovědi  
podle nichž 54% organizací neuvažuje se zavedením EMAS a pouze 26% 
organizací  tuto možnost zvažuje výhledově. 
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Doplňující informace: 
a)  dosud opomíjenou problematiku environmentálního účetnictví je potěšující 

skutečností, že cca přes 29% organizací buď má nějakou formu tohoto účetnictví 
zavedeno, nebo o jeho zavedení uvažuje. 

b)  problematika environmentálního reportingu je dosud málo diskutována a 
posuzována, jak o tom svědčí i výsledky průzkumu, podle kterého pouze 11% 
organizací počítá s formalizovaným modelem reportingu. 

 

Závěry a doporučení  

Na základě vyhodnocení provedeného průzkumu vyvozujeme pro státní správu následující 
doporučení: 

1. Jak ukazuje dosavadní vývoj, naprostá většina podnikatelských subjektů přistupuje k 
zavádění systému EMS podle normy ISO 14001. Orgány státní správy by měly 
rozsáhlou informační kampaní upozornit na možnost udělení dotace vybraným 
podnikům na zavádění a certifikaci jak ISO 14001, tak EMAS již v rámci přípravy 
implementace těchto standardů.  

2. Zavádění systémů EMS je více rozvinuto v průmyslových výrobních odvětvích a ve 
službách, nízká úroveň zavádění je dosud v organizacích zemědělství a 
potravinářského průmyslu. Bylo by účelné připravit a projednat nástroje ke zlepšení 
situace (výraznější propagace, finanční podpora, konzultační semináře a pod.) 

3. Mnoho podnikatelských subjektů má pouze minimální nebo neúplné informace o 
Národním programu EMAS (a to i mezi společnostmi s certifikovaným EMS podle 
ISO 14001), zejména při porovnání s informacemi o ISO 9000 a ISO 14000. Bylo by 
účelné zvýšit propagaci Národního programu EMAS, případně iniciovat širší diskusi na 
různá témata, např. pro které aktivity je vhodnější certifikace nebo verifikace a pod. 

4. Dobrovolná iniciativa podnikatelů v ochraně životního prostředí nemá zatím aktivní 
odezvu ze strany vnějších partnerů. V tomto průzkumu byly posuzovány finanční 
ústavy a pojišťovny, avšak analogické výsledky by zřejmě ukázal průzkum o vztahu 
státní správy a nevládních environmentálních organizací. Bylo by velmi účelné, aby 
státní správa projednala a podpořila pozitivní změnu přístupu při uzavírání pojistných a 
úvěrových smluv pro subjekty, s certifikovaným či verifikovaným systémem EMS. 

 

RNDr. Dagmar Sucharovová, MŽP ČR 
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KLASIFIKACE ENVIRONMENTÁLNÍCH NÁKLADŮ NA 
PODNIKOVÉ ÚROVNI  

Poznámky a návrhy k diskusi v rámci pracovního jednání k problematice  

podnikového environmentálního účetnictví.  

 

Mgr. Milan Ščasný 

 

 

Definice a stanovení rozhraní analýz 
1. Klasifikace environmentálních nákladů rozlišující výdaje, které entita skutečné 

vynaložila respektive, které byly ušetřeny zavedením určitého opatření nebo projektu a 
náklady, které se odrazí nepřímo v celkové výsledovce nebo dokonce environmentální 
náklady z hlediska celospolečenského. Při praktičtější, užší analýze oddělené 
klasifikovat výdaje a příjmy, v případě širší analýzy klasifikovat náklady a přínosy. 
Širší klasifikace jde nad rámec standardních účetních osnov. 

2. Klasifikace environmentálních nákladů pro účely analýz ex ante a ex post. Analýzy ex 
post (hodnocení efektivnosti projektu v minulosti, případně v daném účetním roce) by 
mohly vyžadovat jiný soubor informací než analýzy ex ante (hodnocení navrhovaných 
projektů během životnosti projektu v budoucnosti). Například pro ex post analýzy 
může být významnější například informace o investicích, pro analýzy ex ante 
informace o ročních kapitálových výdajích spojených s určitou investicí (spotřeba 
/znehodnocení/ zásoby fixního kapitálu plus splácení úroků z úvěrů využitých pro 
nákup investičního celku /zásoby/ apod.). 

3. Sledování environmentálních nákladů integrovaně nebo zvlášť pro každou 
environmentální oblast (ochrana ovzduší, odpadové hospodářství, ochrana vod 
apod.). Navrhuji sledovat náklady integrovaně při souběžném využití informací 
účetnictví materiálových toků (resp. i energetických toků) v rámci podniku. Další 
přínos představuje širší a konzistentní sledování ekologických ruksaků (dle 
metodologie Eurostatu neužitá domácí těžba), např. skrývky, odpady z těžby surovin, 
erose zemědělské půdy vyvolané podnikatelskou činností. 

4. Stanovení analyzované entity – environmentální náklady, respektive environmentální 
výdaje a příjmy sledovat pro každý výrobek, resp. „nákladové centra“ nebo alespoň 
pro jednotlivé závody podniku (sledování údajů pro celý podnik, např. pro účely 
vykazování ČSÚ není dostatečné pro analytické účely manažerského účetnictví). 
Sledování nákladů za účelem dosahování efektivity a nákladové optimality spojené 
s menším negativním vlivem na životní prostředí (např. vnitropodniková doprava).  

 
Klasifikace environmentálních nákladů 

5. Oblast použití klasifikace – návrh jednotné klasifikace environmentálních nákladů 
nebo jiné klasifikace pro různé typy podnikání (např. zpracovatelský průmysl a 
služby, na druhé straně průmysl těžby surovin). 
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6. Klasifikace environmentálních nákladů by měla samostatně zahrnovat následující typy 
výdajů (viz také dále bod 12): 

- výdaje na reaktivní opatření (nakládání s odpady, snižování emisí),  

- výdaje na preventivní opatření a řízení, 

- náklady ne-výrobkového výstupu, 

7. Klasifikace environmentálních výdajů by měla zahrnovat samostatné kategorie: 

- investiční (kapitálové) výdaje spojené se životním prostředím,  

- běžné (provozní) výdaje spojené s údržbou a provozem env. kapitálové zásoby 
(bez mzdových nákladů), 

- výdaje po skončení životnosti investice nebo projektu, 

- mzdové náklady, vč. osobních nákladů spojené s provozem a údržbou 
environmentální kapitálové zásoby nebo plněním administrativních požadavků 
(monitoring, reporting apod.), 

- administrativní náklady a náklady spojené s regulací - dále členěny na: 

a) fixní, jednorázové (např. správní poplatek za vydání povolení k provozu, 
přípravu dokumentací pro vydání integrovaného povolení nebo zpracování EIA, 
EMAS, ISO apod.) a  

b) variabilní, které jsou ovlivnitelné chováním podniku – jsou spojené pouze 
s výdaji typu reaktivní opatření (např. poplatky za vypouštěné znečištění do vod 
a ovzduší nebo ukládání odpadů, poplatky/cena za odběr povrchové/podzemní 
vody atd., daně na ochranu životního prostředí, pokuty, pojištění).  

8. Výdaje spojené s produkcí nevýrobkového výstupu je obtížné kvantifikovat. Dle 1. 
zákona termodynamiky všechny vstupy (hmota a energie) se musí proměnit na 
výrobky, odpady a emise. Ne-výrobkový výstup je tak znakem neefektivity výroby. 
Náklady materiálů, končící v odpadním toku přitom může představovat nejvýznamnější 
environmentální nákladový faktor (40-90% celkových environmentálních nákladů). 
Náklady ne-výrobkového výstupu představují kupní hodnotu materiálů (suroviny, 
obaly, energie, náklady na zpracování těchto výstupů, další provozní náklady), které 
neskončí v produkovaném výstupu. Podle Jasch 2000 náklady ne-výrobkového výstupu 
v průměru sestávají ze 60% z pořizovací hodnoty materiálů, 20% nákladů na 
zpracování a 20% nakládání, skladování a konečné uložení. Ne-výrobkový výstup 
může být nejprve posouzen přes hmotnostní bilance a oceněn podle kupní hodnoty 
materiálů a energií nutných na jeho „produkci“. Využití analýzy materiálových a 
energetických toků ve fyzických jednotkách. 

9. Zachycení environmentálních příjmů – přijaté dotace, získané ceny nebo další příjmy 
spojené s navrhovaným projektem nebo novou strategií podniku. 

10. Vedlejší faktory („soft factors“) – analýzy vlivu změny chování podniku. Například 
vliv na obrat firmy, možnost vstupu na nové trhy, získání konkurenční výhody, 
zlepšení image podniku, zlepšení vztahu se zákazníky a státní správou, snížení 
administrativních nákladů spojených s plnění zákonných požadavků, snížení rizik 
vzniku havárií a ekologických škod, zlepšení bonity při žádosti o komerční úvěr a 
ratingu u investičních firem, zlepšení vztahu s komunitami, zvýšení motivace 
pracovníků, méně pracovních absencí vyvolaných zejména pracovní neschopností ap.  
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11. Pro analytické účely navrhuji sledovat také velikost environmentální kapitálové 
zásoby a její spotřebu. 

12. Příklad klasifikace environmentálních nákladů/výdajů – kalkulace pro environmentální 
investice a projekty. 

 
 
 
Kategorie environmentalních nákladů/výdajů 
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1. Nakládání s odpady a snižování emisí        
1.1. Depreciace zařízení        
1.2. Údržba, provozní materiály, služby        
1.3. Osobní náklady         
1.4. Poplatky, daně        
1.5. Pokuty a penále        
1.6. Pojištění environmentálních závazků        
1.7. Rezervy na čištění a nápravná opatření v budoucnosti        
2. Prevence a environmentální řízení        
2.1. Externí služby zajišť. environmentální řízení        
2.2. Osobní náklady spojené s env. řízením         
2.3. Věda a výzkum        
2.4. Dodatečné výdaje na integrované technologie         
2.5. Další náklady na env. řízení        
3. Kupní hodnota materiálů pro ne-výrobkový výstup        
3.1. Suroviny        
3.2. Obaly        
3.3. Další materiály        
3.4. Provozní materiály         
3.5. Energie        
3.6. Voda         
4. Náklady na zpracování ne-výrobkového výstupu        
       ∑ Environmentální výdaje        
5. Environmentální příjmy        
5.1. Dotace a ceny        
5.2. Ostatní příjmy        
      ∑ Environmentální příjmy        
6. Vedlejší faktory („Soft factors“)        
      ∑ Celkové přínosy        

Zdroj: Jasch 2000, tabulka 425. 

 

Mgr. Milan Ščasný, email: milan.scasny@czp.cuni.cz 

                                                 
5 Jasch, C. (2000), Workbook 1: Environmental Management Accounting Metrics. Procedures and Principles. 
Material for 3rd EMA meeting UN division for sustainable development Expert working group on 
“Improving the Role of Government in the Promotion of Environmental Managerial Accounting”, Bonn, 1-3 
November. 
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KATEGORIZACE ENVIRONMENTÁLNÍCH NÁKLADŮ 
 

Doc. Ing. Petr Škapa, CSc. 

 

 

Kategorizace nákladů na ochranu životního prostředí je nezbytná pro hodnocení těchto 
nákladů, je jedním z nástrojů k řešení problémů ochranou životního prostředí a je součástí 
environmentálních manažerských systémů EMS a EMAS. Základní otázkou je identifikace 
environmentálních nákladů. Vedení těchto nákladů v režijních položkách neumožňuje 
managementu kvalifikovaně rozhodovat o otázkách životního prostředí, které organizace 
svou činnosti může poškozovat. 

Hodnocení nákladů na ochranu životního prostředí je součásti účetnictví organizace, které 
zobrazuje finanční toky a údaje o environmentálních dopadech řízení a ekonomiky 
organizace ve finančních jednotkách, což se vyjadřuje v nákladech nebo výnosech a 
závazků organizace. 

Environmentální náklady jsou náklady spojené s podnikovými akcemi (investice apod.) a 
aktivitami (zneškodňování odpadů, omezování vzniku odpadu apod.), jejichž cílem je 
zmenšení negativního působení organizace na jednotlivé složky životního prostředí. Zde 
patří např. poplatky za znečišťování ovzduší, ale také náklady např. na odstranění staré 
skládky nebo staré ekologické zátěže apod. Pokud se tyto náklady uvádějí v provozní režii, 
dochází ke zkreslování nákladů na činnost organizace. 

Analýza environmentálních nákladů umožňuje organizaci přijmout taková opatření, která 
vedou jak ke snížení nákladů na činnost organizace, tak i snížení zatěžování životního 
prostředí. Při analýze těchto nákladů a výnosů jde zejména o 

a) zmapování toků hmot a energií a jejich dopadů na životní prostředí, 

b) peněžní vyjádření těchto toků, 

c) zjištění kritických míst, které zatěžují životní prostředí nejvíce, 

d) hledání řešení a jejich posouzení z environmentálního a ekonomického hlediska, 

e) doplnění informačního systému o sledování relevantních veličin. 

Sledování environmentálních nákladů a jejich rozbor vede jak k úspoře nákladů, tak i k 
menšímu zatěžování životního prostředí. Je však k tomu zapotřebí 

a) zainteresovat a zaangažovat interdisciplinární tým zaměstnanců organizace, 

b) ztotožnit se s názorem, že proudy materiálů a energie poškozující životní prostředí 
představuje pro organizaci ztrátu, která spočívá v tom, že organizace za ně zaplatí 
třikrát 

- při nákupu, 

- při zpracování, 

- za ukládání do životního prostředí, 

 odpad z výroby nebo provozní činnosti, 

 poplatky za emise z provozu stacionárních a mobilních zdrojů znečišťování 
ovzduší, 
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- po ukončení fyzické životnosti. 

c) počítat s tím, že jde o pracný projekt, jehož příprava může trvat několik měsíců a 
efekt z realizace projektu se může dostavit za dva-tři roky. 

Součásti hodnocení nákladů na ochranu životního prostředí je i informační systém 
organizace, který by měl zajišťovat nejen kvalitní sledování nákladů na ochranu 
jednotlivých složek životního prostředí, ale i poskytovat dostatečné informace, ze kterých 
lze sestavovat opatření ke snižování těchto nákladů. 

Kromě environmentálních nákladů se sledují environmentálně vyvolané finanční účinky na 
aktiva organizace. Tyto informace mají dopad na rozhodování o nových technologiích 
apod. 

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 o ochraně životního prostředí se odlišují od ostatních informací. Problémy 
ochrany životního prostředí často poukazují na množství aspektů existujících procesů a 
jevů, které dávají vznik odlišným potřebám. Tyto informace využívají totiž velkého 
množství dat z pozorování i měření. V oblasti ochrany životního prostředí existují 
komplikované vazby mezi proměnnými veličinami (dodržování platných právních 
předpisů, rozvoj podniku nebo organizace, rozvoj výroby, ekonomika apod.). 

Požadavky na kvalitu informací o ochraně životního prostředí organizace jsou 

a) věcná správnost, 

b) dostupnost, 

c) spolehlivost, 

d) časové vymezení, 

e) možnost provedení analýzy. 

Riziko nesprávného zacházení s  informacemi o ochraně životního prostředí organizace je 
vysoké a správná interpretace v mnoha případech vyžaduje specialisty. Tyto 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 

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

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

c) poskytnutí podkladů pro uplatňování stimulačních ekonomických nástrojů (daňové 
úlevy apod.), 

d) plnění platných právních předpisů, 

e) usnadnění rozhodování v oblasti ekonomiky podniku, organizace. 

Na ČD je vybudován základní informační systém v oblasti ochrany jednotlivých složek 
životního prostředí založený na SW EISPRO. Vlastní systém je založený na kategorizaci 
nákladů na ochranu životního prostředí a byl budován od roku 1995. Jeho praktické využití 
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pro řízení lze datovat rokem 1996 až 1998. Je využíván ke zpracování vnitřního 
ekologického auditu ČD, který je projednáván na poradě generálního ředitele ČD. 

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. 

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. 

Dalším prvkem hodnocení jsou informace a postupy řízení, které mají charakter jednoho ze 
čtyř kroků 

a) plánování, 

b) realizace, 

c) vyhodnocení, 

d) zlepšení plánu. 

Hlavním smyslem tohoto procesu řízení je důsledné využití zpětných vazeb k tomu, aby se 
organizace mohla poučit ze svých vlastních chyb. 

Jako příklad výsledků hodnocení nákladů (a jejich analýzy) na ochranu životního prostředí, 
řízení a rozhodování u ČD lze uvést realizaci k omezení kontaminace štěrkového lože 
v místech pravidelného stání hnacích kolejových vozidel (např. v žst. Praha Masarykovo 
nádr. apod.), využití progresivních metod sanace starých ekologických zátěží, které jednak 
urychlí sanaci a na druhé straně umožňuje snížit náklady na realizaci. Dalším příkladem 
mohou být opatření realizovaná v oblasti stacionárních energetických zdrojů.  

V roce 2000 byly provedeny následující změny topného media, či jiná opatření, a tím bylo 
dosaženo snížení objemu emisí a zároveň i snížení poplatků za znečišťování ovzduší. 

♦ přechod z LTO na zemní plyn 2 kotelny (střední zdroje) 

♦ přechod z pevného paliva na ZP 29 kotelen (střední zdroje) 

♦ přechod z pevného paliva na ZP 148 kotelen (malé zdroje) 

♦ přechod z pevného paliva na elektrické vytápění 11 zdrojů (malé zdroje) 

♦ výměna kotlů VSB za typ CARBOROBOT 4 kotelny (malé zdroje) 

♦ rekonstrukce technologie kotelny 4 kotelny (střední zdroje) 

♦ náhrada starých technologických zařízení za nové 3 2 truhlárny, 1 lakovna 

♦ rekonstrukce kotelny na pevné palivo 1 1 kotelna (velký zdroj) 
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MANUÁLY PRO ENVIRONMENTÁLNÍ REPORTING 
V PROJEKTU CEMC – ORÉE 

 

Ing. Vojtěch Vaněček, CSc. 

 

 

Společný projekt CEMC – Orée má za cíl poskytnout zájemcům především z malých a 
středních podniků pomůcky k environmentálnímu reportingu formou v praxi ověřených a 
osvědčených příruček. Francouzské sdružení Orée (http://www.oree.org/) je náplní své 
činnosti podobné Českému ekologickému manažerskému centru, Praha (CEMC)  a 
sdružuje přes 60 členů – podniků a sdružení, zejména z oborů chemie, kosmetiky, 
zemědělství a výroby potravin. Mezi těmito členy své příručky ověřili. 

Projekt byl zahájen v říjnu 2000 a od té doby byly přeloženy a adaptovány dvě příručky 
Orée: Příručka pro komunikaci vašeho podniku o ochraně životního prostředí a Příručka 
environmentálních indikátorů pro použití v malých a středních podnicích. Adaptaci 
provedla v několika zasedáních pracovní skupina, mnohdy ve velice živé diskusi.  
Vhodnost obou adaptovaných pomůcek pro naše podniky má být nyní ověřena v deseti 
českých podnicích, které se do projektu přihlásily. Potom budou texty případně upraveny a 
CEMC je dá v souladu s cílem projektu k dispozici širší veřejnosti zájemců. 

První z obou příruček je praktickým návodem, použitelným  pro implementaci systému 
environmentálního managementu podle ISO 14001/EMAS. Vysvětluje základní pojmy a 
v první části uvádí, jak charakterizovat výchozí stav; jak se identifikují dopady a formulují 
cílové záměry, jak se sledují environmentální dopady a hodnotí pomocí cílových hodnot, a 
jak se sledují environmentální akce (projekty, programy). V druhé části příručky se 
pojednává o komunikačních technikách: jak se definují politiky komunikace o životním 
prostředí, jaké mají být směry a povaha komunikace, a jaké volit prostředky a případné 
zprostředkovatele. V poslední, třetí části příručky, je návod jak hodnotit výsledky 
komunikace. Příručka je členěna velmi přehledně a psána velmi srozumitelně. Mohu ji co 
do praktičnosti srovnat pouze s příručkou CEFIC (European Chemical Industry Council, 
Brusel) o stycích s veřejností, jejíž český překlad pořídil Svaz chemického průmyslu  
v r. 1994.  

Druhá příručka začíná přehledem typů environmentálních indikátorů a návodem k tvorbě 
indikátorů určených různým příjemcům. Pokračuje pak výčtem celé řady (možná až příliš 
mnoha) použitelných indikátorů, roztříděných na Indikátory vody, Indikátory odpadů, 
Indikátory ovzduší, Indikátory hluku a vibrací, Indikátory tvorby a ochrany přírody a 
krajiny, Indikátory energie a Průřezové indikátory. Smyslem obsáhlého výčtu je inspirovat 
uživatele. Tato příručka byla dosti rozsáhle adaptována (vyloučeny nevhodné jednotky 
jako jsou thermie, doplněny indikátory,…) a domnívám se, že poskytuje rozmanitější 
nabídku než např. dílo Umweltkennzahlen (E.Seidel, J. Clausen; Verlag Franz Vahlen 
GmbH, Mnichov 1998). 

Při průzkumu environmentálního managementu v českých podnicích zpracovatelského 
průmyslu v letech 19998/99 (mezinárodní projekt GEMS – Global Environmental 
Management Survey, v ČR provedl CEMC) jsme se přesvědčili, s jakými rozpaky malé a 
stření podniky (které nemají odborníky na styk s veřejností) přistupují ke zveřejňování 
svého environmentálního profilu. I ony mají nyní snahu zavést EMS/EMAS a tak jim snad 
promyšlené, osvědčené a ne zbytečně komplikovaní návody přijdou vhod. 



 66

Ing. Vojtěch Vaněček, CSc., poradce, Zelené údolí 309, Ústí nad Labem, PSČ 40321 

Tel/fax:047-5541271, e-mail: vojtech.vanecek@iol.cz  

www.cemc.cz/clenove/vanecek/vanecek.html 

 



Sborník přednášek z pracovního jednání k problematice  
environmentálního účetnictví  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydala Univerzita Pardubice 

v roce 2001 

Publikace č. UP 01-45 

Z dodaných předloh vytisklo Ministerstvo životního prostředí Praha. 

Vydání 1. – Náklad 50 výtisků 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


