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PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI SE ZAVÁDĚNÍM 
ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ V PODMÍNKÁCH 

PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU 
 

Leo Beran  

 

 

Úvodem je možné říci, že zkušenosti jsou převážně negativní. Tedy především v tom 
smyslu, že top management firmy 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. 
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Další možností je používat subjektivní hodnocení založené např. na použití fuzzy logiky. To 
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 
                                                 
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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v nějakém procentním rozmezí mezi dolní a horní sazbou. Je zde ovšem nutné započítat 
„bulharský 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, resp. o našem 
příspěvku k těmto koncentracím. 

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. 
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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. 
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“. 

Děkuji za pozornost. 
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TRANSPOZICE A IMPLEMENTACE SMĚRNICE 96/61/ES O IPPC 
 

 Marta Běťáková 
   

 

Osnova příspěvku:  

1. Shrnutí problematiky IPPC. 

2. Vládní návrh zákona o integrované prevenci a omezování znečištění a integrovaném 
registru znečišťování a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o integrované 
prevenci). 

3. Institucionální zabezpečení zákona o integrované prevenci. 

4. Přínosy nového přístupu. 

 

Klasický přístup k ochraně životního prostředí (například strategie kontroly a řízení 
reprezentované tzv. koncovými technologiemi) zaměřený na ochranu jednotlivých složek 
životního prostředí (ovzduší, voda, půda, atp.) se v poslední době transformuje do přístupu 
nového chápajícího ochranu životní prostředí v širších souvislostech. Tento přístup klade 
důraz na: 

• postupné začlenění environmentálních hledisek do všech činností (sektorových 
politik), 

• a na integrovaný přístup při ochraně životního prostředí, tj. ochrana všech složek 
životního prostředí jako celku. 

 

Nový přístup se promítá do nového legislativního rámce EU, vytyčeného zejména 
Směrnicí 96/61/EC o integrované prevenci a omezování znečištění (tzv. Směrnicí o IPPC). 
Tato směrnice je nadřazena předchozím směrnicím, které se vztahují ke kontrole 
znečišťujících látek emitovaných z podniků do vody, vzduchu a půdy a kontrole odpadů. 
Současně se vztahuje i  na kontrolu hluku a vibrací. 

 

Hlavní aspekty integrované prevence a omezování znečištění lze shrnout následovně: 

• Systém integrované prevence je mimo jiné způsob regulace, který uplatňuje 
integrovaný přístup k povolování environmentálních dopadů vybraných činností 
(neboť rozdílné přístupy k omezování emisí do ovzduší, vody či půdy mohou spíše 
podporovat přenos znečištění mezi těmito jednotlivými složkami, než aby chránily 
životní prostředí jako celek, a nejvyšší možné úrovně ochrany životního prostředí 
jako celku lze dosáhnout jen tehdy, budou-li postupy příslušných orgánů pro 
udělování povolení a jimi stanovené podmínky pro udělení povolení plně 
koordinovány); 

• Režim IPPC se povinně vztahuje na  zařízení definovaná v příloze č.1 příslušné 
směrnice i návrhu zákona (jedná se zejména o velké znečišťovatele z následujících 
oblastí – energetika, výroba a zpracování kovů, zpracování nerostů, chemický 
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průmysl, nakládání s odpady, dále o papírenský průmysl,  textilní průmysl, 
kožedělný průmysl, velkochovy prasat a drůbeže); 

• Systém integrované prevence podporuje aplikaci nejlepších dostupných technik 
(BAT, z angl. Best Available Technique) při stanovování podmínek a samotném 
provozu příslušných zařízení ; 

• Pod režimem IPPC probíhá regulace pro příslušná zařízení tak, aby ochrana 
životního prostředí proběhla jedním povolovacím procesem,s jedním 
kontaktním/povolovacím místem; 

• Individuální přístup ke každému zařízení v rámci povolovacího procesu dle IPPC 
zohledňuje zvláštnosti každého jednotlivého zařízení (použité technologie) a 
samotného podniku včetně časových a ekonomických  hledisek (tj. stáří zařízení, 
inovační cyklus, dostupnost); 

• V procesu integrovaného povolování je zajištěna informovanost dotčené veřejnosti 
prostřednictvím zveřejnění žádosti a dále je zabezpečena účast veřejnosti při 
vyjadřování k podmínkám povolení možností  vyjádření k návrhu podmínek 
obsažených v žádosti a  účastí na projednávání žádosti; 

• V rámci režimu IPPC je zahrnuto soustavné monitorování souladu s podmínkami 
povolení, pravidelné přezkumy dodržování podmínek povolení, navrácení 
pozemku do původního stavu poté, kdy jsou ukončeny činnosti, které podléhaly 
povolení; 

• Pro zabezpečení výměny informací a sledování vývoje nejlepších dostupných 
technik (BAT)v jednotlivých členských státech Evropské unie a mezi příslušnými 
odvětvími průmyslu slouží instituty zřízené Evropskou Komisí – Informační 
Forum IPPC a technické pracovní skupiny zpracovávající podkladové souhrny 
informací o BAT.  

 

V souvislosti se Směrnicí o IPPC se často citují následující principy, které do jisté 
míry charakterizují přínosy tohoto nového přístupu: 

• princip integrace;  

• princip prevence; 

• princip subsidiarity; 

• princip nejlepších dostupných technik; 

• princip dialogu, vyjednávání, otevřenosti a výměny informací. 

 

Proces integrovaného povolování spočívá na výše zmíněných principech a jeho 
výsledkem je vydání integrovaného povolení k provozu.    V procesu udělování integrovaného 
povolení je velmi důležitá komunikace a spolupráce mezi regulátorem, provozovatelem, 
odbornou institucí (Agenturou) a veřejností. Výsledkem je   zjednodušení povolovacího řízení 
– jedno povolení, jedno místo.   Důležitým hlediskem je individuální přístup při 
povolovacím řízení, vždy se přihlíží k místním podmínkám.  

V případě Směrnice o IPPC je uplatňován princip subsidiarity, tzn. přenášení 
rozhodovacích pravomocí na nejnižší možnou úroveň. Na národní úrovni se posiluje úloha 
regionů, centrálně se řeší pouze problémy, které na regionální úrovni řešit nelze (např. 
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vydávání povolení pro zařízení s přeshraničním vlivem). Současně je ovšem nutno upozornit  
na význam určité jednotnosti v udělování povolení, aby se zabezpečily rovnocenné 
podmínky jednotlivým dotčeným podnikům. Zmiňované rovnocenné podmínky mají dva 
aspekty:  

• procesní jednotnost – všichni žadatelé by měly podstoupit stejné procedury 
v rámci udělování integrovaného povolení, 

• jednotnost výstupů – podobné podniky se srovnatelnými ekonomickými 
podmínkami a vlivy na životní prostředí, by měly obdržet srovnatelná povolení. 

 

 Do českého právního řádu je  Směrnice o IPPC  transponována  vládním návrhem 
zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, integrovaném registru 
znečišťování  a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Po schválení 
vládou (6.6.2001)  byl návrh zákona o integrované prevenci postoupen Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR, kde prošel prvním čtením ČR  (červenec 2001).  Předpokládané nabytí 
účinnosti tohoto zákona je od 1.1. 2003 (s výjimkou některých ustanovení vztahují se 
k institucionálnímu zabezpečení). Pokud bude zákon schválen, dotkne se téměř 1100 zařízení 
z  zhruba 580 podniků  z již zmiňovaných oblastí1.   

Provozovatelé těchto zařízení budou nuceni získat do 30. října 2007 integrované 
povolení k provozu zařízení nebo pro nově vzniklá zařízení bude toto povolení nutnou 
podmínkou k získání stavebního povolení. Vzhledem k tomu, že Směrnice 96/61/ES o IPPC 
vstoupila v účinnost v členských státech Evropské unie již v říjnu 1999, rozlišuje tzv. stávající 
a nová zařízení s  přelomovým datem 30. říjen 1999. Navrhovaná právní úprava směrnici 
reflektuje v rámci omezení vyplývajících z vyjednávání České republiky o vstupu do 
Evropské unie a  tlaku Evropské unie nezvýhodnit jiným režimem podniky v členských 
zemích oproti odpovídajícím podnikům tzv. kandidátských států.  

Funkci regulátora budou pro převážnou většinu zařízení plnit dle návrhu zákona 
krajské úřady v přenesené působnosti. V následujícím grafu  je uvedeno rozložení počtu 
zařízení v jednotlivých krajích. 

 

                                                 
1 Zdroj: Statistika databáze podniků spadajících pod  IPPC, zdroj dat ČEÚ (www.ceu.cz/ippc). 
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Graf : Přibližné rozložení zařízení podléhajících Směrnici o  IPPC v jednotlivých krajích ČR 
(zdroj MPO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro zabezpečení jednotnosti  mezi jednotlivými kraji a  z důvodu zajištění odborníků 
pro různé typy regulovaných odvětví navrhuje zákon zřízení ryze odborného orgánu 
(Agentury trvale udržitelného rozvoje), 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. Zároveň bylo 
zvolené řešení vybráno s ohledem na dobu fungování krajských úřadů. Vzhledem k tomu, že 
návrh zákona o integrované prevenci zavádí nový přístup pro nově vzniklé úřady, bylo snahou 
navrhovatele předpokládané počáteční těžkosti s posuzováním rozsáhlé odborné problematiky  
ulehčit založením zmiňovaného odborného zázemí. Na podporu zvoleného řešení lze uvést i 
příklad Velké Británie, kde jsou integrovaná povolení pro podniky v různých regionech 
vydávána příslušnými regionálními úřady Agentury životního prostředí. Britská Agentura 
životního prostředí má centrální tým, koordinující zavádění integrovaného povolení.  

 

Důvody ke zřízení tohoto centrálního týmu jsou: 

• Potřeba dosažení jednotnosti mezi regiony. 

• Zhodnocení úspor dosažených rozvojem centrálního modelu pro implementaci 
IPPC v různých průmyslových odvětvích. 

• Schopnost zajistit odborníky (z různých regionů). 
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Nastavení povolovacího procesu, kvalita  institucionální zabezpečení, je rozhodující i 
pro určení případných dopadů na národní ekonomiku.  Zpracování návrhu zlepšení 
environmentální výkonnosti podniku v rámci žádosti o integrované povolení 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. Mezi hlavní přínosy lze proto zahrnout: 

• koordinovaný komplexní přístup při hodnocení navrhovaných investic na realizaci 
preventivních technik a koncových technologií na ochranu životního prostředí přinese 
úsporu času a sníží administrativní zatížení; 

• úspory výdajů na suroviny, materiály a energii; 

• nárůst zisku realizovaný na základě udržení a zvýšení konkurenceschopnosti, přístup 
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; 

• 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, systémů energetického managementu, čistší produkce, minimalizace 
odpadů, atd., které by předcházely procesu integrovaného povolování.); 

• zvýšení kvality rozhodovacích procesů se projeví mimo jiné i zvýšením efektivity. 

  

Na zpracování materiálu byly použity následující podklady:  

Vyhodnocení dopadů (technických, ekonomických, ekologických a sociálních) aplikace 
Směrnice Rady 96/61/ES o IPPC v podmínkách České republiky pro všechny sektory a návrh 
nástrojů na podporu realizace, zpracované RNDr. Danou Chrtkovou, CSc., odbor strategií 
MŽP. 

Zajištění implementace IPPC: Význam zkušeností Velké Britanie pro Českou Republiku, 
zpracované Timem Youngem, konzultant AEA Technology. 

 

Ing. Marta Běťáková, oddělení IPPC, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,  

100 10 Praha 10 

tel.: 02/6712 2711, fax:02/6731 0340, ippc@env.cz. 
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ZÁKON Č. 353/1999 SB. O PREVENCI ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 
 

Karel Bláha 

 

 

Základem legislativy, týkající se prevence závažných havárií je zákon č. 353/1999 Sb., 
o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a 
chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich 
působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů 
(zákon o prevenci závažných havárií), který vstoupil v platnost dne 29.  ledna roku 2000.  

Prováděcí předpisy zahrnují jedno nařízení vlády a dvě vyhlášky: 

Nařízení vlády č. 6/2000 Sb. ze dne 12. ledna 2000, kterým se stanoví způsob hodnocení 
bezpečnostního programu, prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního 
plánu kontrol, postup při provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o 
kontrole;  

Vyhláška 7/2000 Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 13. ledna 2000, kterou se 
stanoví rozsah a způsob zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a 
následcích závažné havárie;  

Vyhláška č. 8/2000 Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 13. ledna 2000, kterou se 
stanoví zásady hodnocení rizik závažné havárie, rozsah a způsob zpracování bezpečnostního 
programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního 
plánu, zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování 
vnějšího havarijního plánu a rozsah a způsob informací určených veřejnosti a postup při 
zabezpečování informování veřejnosti v zóně havarijního plánování.  

Zákon stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je 
umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek v množství stejném 
nebo větším, než je množství uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Systém je koncipován 
se zaměřením na prevenci vzniku závažných havárií, ale jeho zavedení bude významným 
přínosem i při řešení krizových situací právě participací na přípravě havarijního plánování, 
jak vyplývá z vyhlášky č. 8/2000 Sb., která mimo jiné upravuje právě způsob zpracování 
vnitřního havarijního plánu, zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a 
pro vypracování vnějšího havarijního plánu.  

Obecné podmínky prevence závažných havárií upravuje § 3 zákona č. 353/1999 Sb., o 
prevenci závažných havárií. Každá právnická osoba a fyzická osoba, která vlastní nebo užívá 
anebo bude vlastnit nebo užívat objekt nebo zařízení, v němž je nebo bude umístěna 
nebezpečná  látka, je povinna zařadit objekt nebo zařízení do příslušné  skupiny v případě, 
kdy množství nebezpečné látky  umístěné v objektu nebo zařízení je stejné nebo větší, než je 
množství uvedené ve sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II uvedených v příloze č. 1 k 
citovanému zákonu. Termín pro podání oznámení o zařazení byl 29. červenec 2001. 
V současné době je na základě podaných a revidovaných oznámení evidováno 164 
provozovatelů, z toho 93 ve skupině A a 71 ve skupině B. U všech provozovatelů probíhají 
podle schváleného plánu v roce 2001 kontroly se zaměřením zejména na správnost údajů o 
druhu a množství nebezpečných látek uvedených v oznámeních a následně tedy správnost 
zařazení objektu nebo zařízení. Kontroly realizuje ČIŽP v součinnosti s orgány HZS a 
odborného pracoviště (VÚBP) a jejich výsledky se v současné době  vyhodnocují. 
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Okresní úřady vyhodnocují možnost vzniku kumulativních a synergických účinků 
vyplývajících z polohy okolních objektů nebo zařízení a z druhu a množství v nich umístěné 
nebezpečné látky a na základě tohoto vyhodnocení určují objekty a zařízení, jejichž vzájemná  
poloha zvyšuje riziko závažné havárie. Tuto skutečnost okresní úřad neprodleně sdělí 
právnické osobě nebo fyzické osobě, která vlastní nebo užívá určený objekt nebo zařízení. 
Osoby určené podle § 5 zákona o prevenci závažných havárií jsou povinny vzájemně 
spolupracovat při hodnocení rizika závažné havárie a při zpracování bezpečnostního 
programu prevence závažné havárie, bezpečnostní zprávy a havarijních plánů podle tohoto 
zákona.  

Vypracování této bezpečnostní dokumentace je v současné době hlavním úkolem 
povinných provozovatelů s termínem do konce ledna 2002. Jako pomůcka orgánům státní 
správy a provozovatelům, kteří mají za povinnost plnit požadavky uvedené legislativy, je 
připravován soubor metodických pokynů - výstup projektu MŽP VaV/340/3/00 „Analýza 
nového přístupu  v implementaci environmentálních systémů řízení průmyslových podniků“. 
Metodické pokyny jsou postupně publikovány ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. 
V souvislosti s probíhající reformou státní správy přechází povinnosti uložené při výkonu 
státní správy okresním úřadům na kraje. 

Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií je plně v souladu s legislativou 
EU (Směrnice Rady 96/82/EC - Seveso II) a doporučeními OECD. ČR je pravidelně zvána na 
setkání Výboru kompetentních autorit členských zemí (CCA). Hlavním úkolem těchto 
setkání, organizovaných dvakrát ročně a řízených DG ENVI,  je hodnocení stavu 
implementace směrnice Seveso II v členských zemích. S potěšením konstatujeme, že na rozdíl 
od české republiky, v některých dosud směrnice transponována nebyla a situaci bude řešit 
Evropský soudní dvůr.  

Evropská komise připravuje poměrně rozsáhlou novelu směrnice Seveso II, 
iniciovanou závažnými haváriemi v Evropě v průběhu loňského roku (Baia Mare, Enschede). 
Novela bude diskutována na příštím zasedání CCA (Antverpy, říjen 2001). Ministerstvo 
životního prostředí sleduje vývoj v této oblasti a na základě jeho vyhodnocení včetně 
poznatků z aplikace zákona v ČR bude v rámci své působnosti a kompetencí přijímat opatření 
pro další zlepšování účinnosti systému prevence závažných havárií jako součásti civilního 
nouzového plánování. V právě dokončeném návrhu nového zákona o chemických látkách a 
chemických přípravcích bude realizována tzv. malá novela zákona, jejímž cílem bude zlepšení 
vzájemné provázanosti těchto úzce souvisejících právních úprav. Návrh bude předložen vládě 
do konce listopadu 2001. 

 

Ing. Karel Bláha, CSc., ředitel odboru environmentálních rizik, Ministerstvo životního 
prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

Tel: 02/6712 2535, Fax: 02/6731 0013, e-mail: blaha@env.cz  
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STIMULAČNÍ FUNKCE POPLATKŮ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 

 
Miroslav Hájek 

 

 

Jednou ze základních funkcí poplatků k ochraně životního prostředí je funkce 
stimulační. Význam tohoto druhu poplatků pro finanční analýzy podniků se často podceňuje, 
či nesprávně zahrnuje do podnikového environmentálního účetnictví, čímž dochází ke 
zkreslování významu poplatků pro ekonomiku podniků. 

Definice poplatků 

V prvé řadě je potřebné definovat samotný pojem „poplatky k ochraně životního 
prostředí“. Při porovnání na mezinárodní úrovni nelze definici zobecnit, neboť se využívají 
výrazy taxes, fees, charges. Tyto platby jsou však přesně definovány zákony na národní 
úrovni. Proto například společná databáze OECD a EU definuje tzv. „environmental related 
taxes, fees and charges“, v rámci které jsou vykazovány všechny platby související 
s ochranou životního prostředí. Určitou míru sjednocení pojmu „poplatky“ lze nalézt ve  
státech střední a východní Evropy (Sourcebook on Economic Instruments for Environmental 
Policy), kde je také poplatkový systém poměrně bohatší než například ve státech Evropské 
unie (Environmental Taxes and Charges in the Single Market). 

V České republice existuje v současné době ještě řadu pojmů, které lze souhrnně 
charakterizovat jako poplatky k ochraně životního prostředí (poplatek, úhrada, odvod, dříve i 
úplata). Uvažuje se však do budoucna se sjednocením na výrazu „poplatek“. V tomto smyslu 
jsou již nové zákony upravovány. Například byly změněny úplaty (platby ve vodním 
hospodářství) na poplatky a u nově zaváděných plateb již je tento pojem užíván (poplatek za 
odnětí lesní půdy). Často jsou tyto poplatky zaměňovány se správními poplatky, které jsou 
stanoveny zvláštním zákonem a jsou zpravidla požadovány za zákonem stanovené 
administrativní úkony ze strany orgánu státní správy. Obdobně může dojít k záměně s 
místními poplatky (byla již navržena a zatím Parlamentem odmítnuta změna na obecní daně), 
které mají skutečně spíše charakter daně a kde zatím není žádný poplatek k ochraně životního 
prostředí. 

Poplatky k ochraně životního prostředí lze tedy definovat jako platby, které jsou 
upraveny zákony k ochraně životního prostředí a jsou tedy vždy specifické například pro 
ochranu konkrétní složky životního prostředí. 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.). 

Statistická šetření 

S postupným schvalováním systému zákonů k ochraně životního prostředí na počátku 
90. let byla v České republice prováděna řada studií i jednorázových statistických šetření, 
které se zabývaly mimo jiné vlivem poplatků k ochraně životního prostředí na ekonomiku 
podniků. Ze statistických šetření vyplynulo, že poplatky nemají významný podíl na celkových 
nákladech (do 1 %), ani na sledovaných skupinách nákladů a tržeb. Například z hodnocení 
ukazatele "Podíl poplatků na výrobní spotřebě" je  patrná jeho nízká hodnota. Připadá zde 92 
% dotázaných na  rozpětí 0-1,0 %. Z přehledu podle jednotlivých odvětví je zřejmé, že je 
několik odvětví, která jsou zcela v tomto pásmu a naproti tomu je textilní a oděvní průmysl, 
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kde tento ukazatel představuje 74% v pásmu do 1,0%, 18% v pásmu do 3,0% a 8% v pásmu 
do 5,0%. Obdobná je situace u dobývání neenergetických surovin, výroby dřevěného zboží a 
papírenského a polygrafického průmyslu. 

Jako průkaznější se ukázalo sledování poměru poplatků k ochraně životního prostředí 
k celkovým investicím (Graf 1). Zde je patrnější stimulační účinek poplatků k realizaci 
opatření  k omezení znečištění. Z celkových výsledků vyplývá, že procentuelně sice převážná 
část (64%) spadá do  rozmezí 0-1,0%, ale jsou zde značné odchylky mezi  jednotlivými 
odvětvími. U výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody je to 92% oproti odvětví koksování a 
rafinérie, kde je to pouze 3%. Podstatné jsou také rozdíly mezi jednotlivými pásmy. Např. 
40% firem z odvětví výroby kovů a kovových výrobků se pohybuje v pásmu 10,1-20,0%, 
62% firem z odvětví koksování a rafinérie se odpovídá rozmezí 5,1-10,0%, 53% firem 
odvětví výroby usní a usňových výrobků. 

Graf  1  Podíl poplatků k ochraně životního prostředí na celkových investicích u sledovaných 
podniků v % 
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Zdroj: Český statistický úřad 

Při porovnání jednotlivých odvětví průmyslu se poměr poplatků za znečišťování 
k celkovým  investicím nejvýrazněji dotýká zpracovatelského průmyslu. Vztah mezi výší 
poplatků a celkovými investicemi prokázaný statistickým šetřením lze vysvětlit tím, že 
například u poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových je jejich výše 
stanovena na základě skutečných nákladů na provoz zařízení na odstranění znečištění (včetně 
odpisů). Současně je třeba připustit, že environmentální investice jsou poměrně nákladné a 
tvoří významný podíl na celkových investicích (Graf 2). Zároveň je třeba zdůraznit, že 
v oblasti investiční výstavby je těžiště v rozhodování o budoucnosti podniku, kde musí být 
zvážen optimální podíl výrobních investic a investic k ochraně životního prostředí. 

Z posouzení údajů o podílu investic k ochraně životního prostředí je zřejmé, že byl 
nejvyšší v letech 1992 až 1994, kdy se pohyboval v rozmezí 7,8 až 8,5 %. Poté došlo 
k poklesu tohoto ukazatele a v posledních letech dosahuje kolem 6,4 %, resp. v roce 1999 již 
jen 5,6 %. Poněkud odlišný vývoj podílu investic na ochranu životního prostředí na celkových 
investicích je zřejmý z uvedeného grafu u samotných investic na ochranu ovzduší, kde 
docházelo až do roku 1994 k poměrně značnému meziročnímu nárůstu (z 1,2 % v roce 1990 
na 4,1 % v roce 1994). Poté dochází k mírnému poklesu. 
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Graf 2  Podíl investic na ochranu životního prostředí na celkových investicích v % 
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Zdroj: Český statistický úřad 

Ukazatel podílu investic na ochranu životního prostředí na celkových investicích 
samozřejmě  souvisí s vývojem celkových investic, které zaznamenaly v České republice 
zpočátku mírný a později výraznější růst, což se projevilo na výše zmíněném podílovém 
ukazateli poklesem (Graf  3).  

Graf  3  Vývoj hrubých hmotných investic v České republice v mil. Kč (běžné ceny) 
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Studie dopadů a zavedení environmentálního účetnictví 

Vedle uvedených statistických údajů byla provedena i řada studií poukazujících na 
dopad zákonů k ochraně životního prostředí na podniky. Jako příklad lze uvést studii akciové 
společnosti působící v oblasti hutní výroby, kde již v roce 1993 bylo pro tyto účely zavedeno 
environmentální účetnictví. Pro průkaznost výsledků byl zavedený systém zjednodušen. 
Studie vychází ze dvou zásadních řešení. Buď z realizace tzv. koncových opatření, nebo 
z restrukturalizace celého provozu spočívajícího částečně v útlumu a v pořízení nové 
technologie.  

Pro vlastní analýzu bylo zvoleno posouzení rentability vložených prostředků po 
započtení plateb poplatků k ochraně životního prostředí a environmentálních investic. 
Z výsledků je zřejmé, že rozhodující vliv na ekonomiku podniku měly environmentální 
investice, které by byly v první variantě řešení (realizací koncových opatření) 2,5 x vyšší, než 
ve variantě druhé. Současně je zřejmé, že environmentální investice zatěžují ekonomiku 
podniku dvakrát více než platby poplatků, ale s ohledem na limity stanovené v zákoně na 
ochranu ovzduší nelze volit mezi realizací investic a úhradou poplatků. Porovnáme-li samotný 
ukazatel rentability je zřejmé, že v důsledku přijetí nových zákonů k ochraně životního 
prostředí se očekával její pokles o cca 35 %. S odstupem času lze potvrdit správnost volby 
uvedených  variant s tím, že se zmíněná akciová společnost dostala v posledních letech do 
značných ekonomických potíží, které z velké části zdůvodňovala právě nutností dodržení 
zákonů, nicméně podle posledního vývoje ekonomickou krizi překonala. 

 

Závěr 

Mluvíme-li o stimulační funkci, je zřejmé, že poplatky k ochraně životního prostředí 
musí být neopomenutelnou položkou v rámci metodiky environmentálního manažerského 
účetnictví. Zároveň mají-li stimulovat, měly by být zahrnuty odpovídající formou do 
kalkulace nákladů a finančních analýz na úrovni podniků. Z hlediska funkce poplatků a jejich 
praktickému vlivu na ekonomiku podniků lze potvrdit, že slouží především k internalizaci 
externích nákladů vznikajících znečištěním a využíváním životního prostředí a je proto 
možno je považovat pro účely environmentálního účetnictví za náklady.  

 

Literatura: 

[1] Environmental Taxes and Charges in the Single Market. COM(97) 9 final. 

[2] Hájek, M.: Poplatky a daně k ochraně životního prostředí. Finance a úvěr č. 11, 1997,  
s. 653-659. 

[3]  Hájek, M., Chmelík, T.: Economic instruments of Environmental Policy in the Czech 
Republic. Planeta 2000, s. 5-10. 

[4]  Sourcebook on Economic Instruments for Environmental policy. The Regional 
Environmental Center, 1999. 

[5]  Statistická šetření Českého statistického úřadu. 

[6] The OECD/EU Database on Environmentally Related Taxes, Fees and Charges. 

 

Ing. Miroslav Hájek, Ph. D., Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
tel.: 02 6712 2084, fax 02 6712 6084, e-mail: Hajek_Miroslav@env.cz  



 18

RIZIKA PROPOJOVÁNÍ FINANČNÍHO A ENVIRONMENTÁLNÍHO 
ÚČETNICTVÍ Z POHLEDU FINANČNÍHO AUDITORA 

 

Jiří Hřebíček,  Jana Soukopová  

 

 

ÚVOD 

Během poledních deseti let se začíná mluvit o environmentálním účetnictví jako o 
nástroji vrcholového managementu podniků umožňující mu sledovat začlenění ochrany 
životního prostředí do celého systému podnikové řízení a jako vhodném nástroji pro 
vyhodnocování implementace systému environmentálního managementu v rámci celého 
ekonomického a finančního systému managementu podniku (jako součásti informačního 
systému podniku [2]). Existuje řada prací, které se orientují na environmentální účetnictví 
jako na součást účetnictví finančního a ukazují jak lze využít finančního účetnictví pro získání 
informací o vlivech na životní prostředí z hlediska účetnictví environmentálního.V příspěvku, 
který navazuje na předchozí přípěvek autorů věnovaný této problematice, viz [3], bychom 
chtěli popsat některá rizika i přednosti propojování finančního a environmentálního 
účetnictví, a to z pohledu auditora. Tato problematika souvisí s novelizací zákona o 
auditorech, který  platí od 1. ledna 2001, a upravuje postavení a činnost auditorů v souladu 
s legislativou a standardy Evropské unie (EU). Dále souvisí se zaváděním národního 
programu EMAS navazujícího na novelizované Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 761/2001, o dobrovolné účasti organizací v programu Společenství pro zavedení 
systému environmentálního managementu a auditu, které přebralo metodiku norem řady ISO 
14000 a nahradilo Nařízení Rady EHS č.1836/1993.  

 

1. SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 

V současné právní úpravě České republiky mají podniky celou řadu povinností 
vykazovat environmentální informace (tj. ty, které se týkají životního prostředí) jednak státní 
správě v ochraně životního prostředí (okresní úřady, Česká inspekce životního prostředí, atd.), 
jednak Českému statistickému úřadu. Pojem environmentální informace je podrobně 
definován zákonem č. 123/1998 Sb., o poskytovaní informací o životním prostředí, jako 
informace v písemné, obrazové nebo zvukové formě, na nosičích výpočetní techniky nebo v 
jiné technicky proveditelné formě, jež např. vypovídají zejména o: 

1. stavu a vývoji životního prostředí, o příčinách a důsledcích tohoto stavu, 

2. připravovaných činnostech, které by mohly vést ke změně stavu životního prostředí, a 
informace o opatřeních, jež podnikají úřady odpovědné za ochranu životního prostředí 
nebo jiné osoby při předcházení nebo nápravě poškození životního prostředí, 

3. stavu vody, ovzduší, půdy, živých organismů a ekosystémů, dále informace o vlivech 
činností na životní prostředí, o látkách, hluku a záření do životního prostředí 
emitovaných a o důsledcích těchto emisí,  

4. využívání přírodních zdrojů a jeho důsledcích na životní prostředí a rovněž údaje 
nezbytné pro vyhodnocování příčin a důsledků tohoto využívání a jeho vlivů na živé 
organismy a společnost, 

5. vlivech staveb, činností, technologií a výrobků na životní prostředí, 
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6. správních řízeních ve věcech životního prostředí, posuzování vlivů na životní prostředí, 
peticích a stížnostech v těchto věcech a jejich vyřízení a rovněž informace obsažené v 
písemnostech týkajících se zvláště chráněných součástí přírody a dalších součástí 
životního prostředí chráněných podle zvláštních předpisů, 

7. ekonomických a finančních analýzách použitých v rozhodování ve věcech životního 
prostředí, pokud byly pořízeny z veřejných prostředků, 

Vykazovat environmentální informace a poskytovat je státní správě ukládá podnikům 
řada zákonů a jejich prováděcích předpisů (např. evidence týkající se odpadového a vodního 
hospodářství, ochrany ovzduší, nebezpečných chemických látek a přípravků, prevence havárií 
a také přepravy nebezpečných látek a odpadů). Poskytování informací ČSÚ ukládá podnikům 
zákon č.89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění změn provedených zákonem 
č.220/2000 Sb., 256/2000 Sb. a zákonem č. 411/2000 Sb., v rámci programu ročních 
statistických zjišťování, který je každoročně upřesňován (v letošním roce je to Program 
statistických zjišťování na rok 2001, publikovaný ve Sbírce zákonů ČR, částka 109 ze dne 16. 
listopadu 2000).  

Podniky mohou environmentální informace týkající se rizik v oblasti životního 
prostředí, vlivů na životního prostředí, pravidel, strategií, úkolů, nákladů, dluhů nebo 
environmentálního profilu vykázat následujícími způsoby: 

1. výroční zprávou nebo účetní závěrkou 

2. prohlášením o stavu životním prostředí (v rámci programu EMAS)  

3. samostatnou zprávou o environmentálním profilu podniku (v rámci normy ČSN EN 
ISO 14031) 

4. nějakým jiným informačním mediem (např. Zpravodajem pro zaměstnance, videem, 
CD ROM, nebo prostřednictvím internetové nebo intranetové sítě). 

Nicméně ve všech případech kromě prvního vyvstává riziko týkající se věrohodnosti 
vykázaných informací, z hlediska jejich měřitelnosti.  

Jedním z možných způsobů jak aspoň částečně měřit vliv vrcholového managementu 
na životní prostředí (viz např. indikátory řízení v environmentálním profilu [1]) je měřit jej 
pomocí účetních či finančních dat. Nejčastěji jsou k tomu používány účetní data z výkazu 
zisků a ztrát a to v rámci účetní analytické evidence nákladů, ve které je možné rozlišení 
nákladů na životní prostředí na analytických účtech1.  

Nejčastější rozdělení je v rámci následujících účtových tříd: 

• 50 – Spotřebované nákupy - jedná se především o rozlišení nákladů na spotřebu vstupů  

• 53 – Daně a poplatky - kde se jedná především o poplatky, pokuty a platby za znečištění 
životního prostředí (vypouštění odpadních vod, ukládání odpadů na skládky, vypouštění 
emisí do ovzduší, atd.) 

• 54 – Jiné provozní náklady - jedná se o provozní náklady zařízení na ochranu životního 
prostředí (náklady prevenci potenciálních havárií, na provoz vlastních zařízení v oblasti 
životního prostředí, náklady na provoz ČOV, lapolů, septiků, žump, náklady na provoz 
čistících zařízení, apod.) 

                                                 
1 Například v rámci účtu 501 – Spotřeba materiálu je možné v rámci analytické evidence členění na 501001 – 
Spotřeba nového materiálu 501002 – Spotřeba znovupoužitého materiálu (z odpadu), 501003  - Spotřeba 
recyklovaného materiálu. 
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• 55 – Odpisy, rezervy a opravné položky provozních nákladů - jde o zachycení rizika 
(tvorba rezerv) 

• 58 – Mimořádné náklady - náklady na odstranění znečištění v případě havárií, živelných 
pohrom, a pod. 

Do současné právní úpravy v ČR není klasifikace environmentální nákladů 
zabudována, existují však určitá statistická šetření ČSÚ, např. ve sledování nákladů na vodní 
a odpadové hospodářství (pitná voda, vodné, stočné, úplaty za vypouštění, nakládání 
s odpady). Na druhé straně však existuje celá řada publikací [4], která nabízí široké rozlišení 
environmentálního nákladů, viz např. Sborník přednášek z pracovního jednání k problematice 
podnikového environmentálního účetnictví, konaného v říjnu 2000 na universitě v 
Pardubicích, apod. 

Tyto náklady je pak možné sledovat pomocí analytické evidence ve finančním 
účetnictví a tím selektovat z tradičního finančního účetnictví část environmentální finanční 
účetnictví, která nám umožní zajistit informace o určitých indikátorech řízení v 
environmentálním profilu podniku a tím i o nákladech na životní prostředí. 

V rámci finančního účetnictví v podniku je však možné sledovat i další informace 
týkající se jeho indikátorů řízení v environmentálního profilu a to v rámci účetní rozvahy a 
rozvahových účtů jako např.: 

• tvorbu rezerv a opravných položek na environmentální škody, které znehodnotily 
majetek (jako jsou staré ekologické zátěže), kterou je možné sledovat také pomocí 
analytických účtů, 

• investice na životní prostředí na analytických účtech majetku, 

• na analytických účtech zásob sledovat úschovu rizikových látek, které mohou 
způsobit znečištění a poškození životního prostředí či patří mezi nebezpečné 
chemické látky a přípravky nebo nebezpečné odpady 

• na analytických účtech pohledávek a závazků sledovat informace o odběratelích a 
dodavatelích, kteří mají zavedený systém environmentálního managementu a 
preferují „ekologické“ výrobky a služby, apod. 

Z předchozího textu je patrné, že využití propojení finančního a environmentálního 
účetnictví je pro sledování vybraných indikátorů řízení environmentálního profilu podniku 
více než prospěšné a důležité.  

Nelze to však přeceňovat, proto chceme upozornit také na to, že existují určitá rizika a 
nedostatky tohoto propojení z pohledu finančního i environmentálního auditu. 

 

2. RIZIKA PROPOJENÍ FINANČNÍHO A ENVIRONMENTÁLNÍHO 
ÚČETNICTVÍ 

Základním rizikem propojení finančního a environmentálního účetnictví je to, že 
podnik sice může zveřejňovat ve výroční zprávě a příloze k účetní uzávěrce2 environmentální 
informace týkající se rizik v oblasti životního prostředí, vlivů na životního prostředí, pravidel, 
strategií, úkolů, nákladů, dluhů nebo výkonnosti účetní jednotky vzhledem k životním 
                                                 
2 Chtěli bychom zdůraznit, že tyto informace mohou být pouze v  příloze k účetní závěrce, protože účetní 
závěrka dle platné právní úpravy České republiky neobsahuje informace týkající se životního prostředí ať již 
v rozvaze, či členění nákladů ve výkazu zisků a ztrát. 
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prostředí, ale v samotné zákonem předepsané účetní závěrce se tyto informace objeví jen 
skrytě.  

Vychází to z legislativní úpravy – Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dále 
z opatření Federálního ministerstva financí čj. V/20 100/1992 ze dne 15. července 1992, 
kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele v dalším znění – která 
stanoví povinnou účtovou osnovu pro podnikatele. 

Environmentální aktiva, pasiva, náklady a výnosy (odpovídající definici 
environmentální informace) však těmto definicím v rámci stávající právní úpravy (účtová 
osnova) mnohdy nevyhovují, takže nemohou být takto standardně vykázány. Je sice možné je 
vést na analytických účtech, ale ve výkazech jsou tyto účty spojovány v účty syntetické. Tím 
dochází ke zkreslení věrného obrazu o finanční pozici a výkonnosti podniku z hlediska 
naplňování kritérií environmentálního profilu a tím i zkreslení ukazatelů finanční analýzy 
z environmentálního hlediska. Z toho tedy vyplývá, že v rámci účetních výkazů (rozvaha a 
výkaz zisků a ztrát) daných současnou legislativou není možné environmentální informace 
týkající se finančních a ekonomických analýz zatím sledovat. 

Informace zajímavé z hlediska environmentálníh profilu je tedy možné zobrazit pouze 
v příloze k účetní závěrce.  Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví § 18 odst. (3) „Příloha 
obsahuje údaje týkající se způsobů oceňování, postupů odpisování, postupů účtování 
použitých v účetním období, za něž se účetní závěrka sestavuje, a informace, které jsou 
důležité pro posouzení stavu majetku a závazků, finanční situace a hospodářského výsledku 
účetní jednotky“. Tedy v příloze je možné uvést členění na environmentálních náklady, které  
je pak možné sledovat pomocí analytické evidence ve finančním účetnictví a tím selektovat 
z tradičního finančního účetnictví část environmentálního finančního účetnictví.  To nám pak 
umožní zajistit informace o indikátorech řízení v environmentálním profilu podniku i o 
nákladech na životní prostředí. V příloze závěrky je také možné uvést informace o členění 
zásob, odběratelů apod. z environmentálního hlediska.  

Problémem v environmentálního účetnictví také je, že zatím není možné vysledovat 
také výnosy z ochrany životního prostředí, které jsou pro komplexní informaci o 
environmentálním profilu podniku nepostradatelné.  

Sledování výnosů z ochrany životního prostředí by bylo sice možné pomocí sledování 
investic do životního prostředí, nicméně není zde možné zaručit komplexnost pohledu a 
existuje zde proto riziko zkreslení. 

 

ZÁVĚR 

Environmentální finanční účetnictví je součástí tradičního účetního systému, ze 
kterého vyčleňuje a zdůrazňuje oblast životního prostředí. Jeho předmětem je zachycení 
environmentálních finančních dopadů, které jsou vyvolány působením podnikových činností, 
výrobků a služeb na životní prostředí. 

Na závěr je důležité zdůraznit, že získávání informací pro indikátory řízení 
environmentálního profilu podniku z propojení finančního a environmentálního účetnictví 
(tedy z environmentálního finančního účetnictví) je pro podnik důležitý způsob pro získávání 
informací o obrazu a finanční pozici a environmentálním profilu podniku. Ale tento způsob 
získávání informací by neměl být povýšen na hlavní způsob získávání těchto informací a to 
především díky výše uvedeným rizikům. 



 22

Dále také proto, že v současné době ještě není environmentální účetnictví v České 
republice standardně zavedené a nevyhovuje mu také současná právní úprava, zejména účetní 
osnova.  
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SLEDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH NÁKLADŮ PO LINII VÝKONŮ  
A ÚTVARŮ V PODNICÍCH CHEMICKÉHO PRŮMYSLU 

 

Jaroslava Hyršlová 

 

 

Podniky chemického průmyslu si uvědomují potřebu řídit dopady svých činností, 
výrobků a služeb na životní prostředí. V rámci environmentálního managementu má určitě 
své významné místo i řízení environmentálních nákladů. Environmentální náklady jsou 
náklady na přijatá nebo požadovaná opatření, která slouží k řízení dopadů podnikových 
činností, výrobků a služeb na životní prostředí v souladu s environmentální odpovědností. 
Součástí environmentálních nákladů jsou i ostatní náklady související se stanovenými 
environmentálními cíli a požadavky. Mezi environmentální náklady patří například náklady 
na odstranění nebo zamezení vzniku odpadů, na zachování nebo zlepšování kvality ovzduší, 
na odstraňování ropných skvrn, náklady na výzkum environmentálně šetrných produktů, 
náklady na provádění environmentálních auditů a inspekcí atd. Příspěvek se zabývá 
problematikou alokace environmentálních nákladů v podnicích chemického průmyslu. 
Poukazuje na změny v přístupu k alokaci environmentálních nákladů v devadesátých letech 
20.století, které byly vyvolány výrazným nárůstem environmentálních nákladů a snahou 
podniků sledovat, vyhodnocovat a zlepšovat environmentální profil.  

Environmentální náklady jsou v účetních systémech chemických podniků velice často 
součástí režijních nákladů1.  Režijní náklady mohou obsahovat např. tyto environmentální 
náklady: náklady spojené s monitorováním a měřením znečištění, platy interních auditorů, 
náklady na likvidaci odpadů, provozní náklady koncových zařízení (čistíren odpadních vod, 
spaloven), poplatky za znečišťování životního prostředí apod. Environmentální náklady jsou 
většinou náklady nepřímými (společnými), nejsou tedy přiřazeny určitému objektu (produktu, 
útvaru, činnosti) bezprostředně. Vztahují se k několika objektům a jsou jim proto přiřazovány 
pomocí rozvrhových základen (klíčů).  

Správným přiřazením environmentálních nákladů produktům, útvarům nebo 
činnostem, které je vyvolávají, může podnik motivovat manažery a zaměstnance, aby hledali 
alternativy prevence znečišťování, nebo navrhovali taková opatření, která by vedla ke snížení 
environmentálních nákladů a ke zvýšení rentability. Řízení environmentálních nákladů pak 
vede ke zlepšování environmentálního profilu podniku, ke zvýšení environmentální jakosti i 
ke zlepšování ekonomických výsledků podniku.   

 

1. přístup - environmentální náklady jako součást režijních nákladů 

První přístup k alokaci environmentálních nákladů vycházel z následujícího principu: 
mnohé environmentální náklady byly součástí výrobní, popř. správní režie. Režie byly podle 
podnikem zvolené rozvrhové základny přiřazovány produktům, útvarům, popř. činnostem. 
Uveďme si velmi zjednodušenou ilustraci problému této alokace environmentálních nákladů. 

                                                 
1 Režijní náklady obecně jsou takové náklady, které mají svůj ekonomický základ v nákladech na obsluhu, 
zajištění a řízení a navíc obsahují i část technologických nákladů, které nelze vyjádřit jako jednicové. Režijní 
náklady ve stávajících účetních systémech podniků nejsou zcela jednoznačně spojeny s jednotlivými produkty, 
útvary (zařízeními, provozy) a činnostmi. 
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Obr. 1 ukazuje účetní systém, ve kterém jsou environmentální náklady spolu s dalšími 
položkami (např. platy managementu, nájemným, dalšími administrativními náklady atd.) 
součástí režijních nákladů. Předpokládejme, že v podniku jsou vyráběny dva výrobky - 
výrobek A a výrobek B. Režijní náklady jsou přiřazeny výrobkům v poměru, který odpovídá 
spotřebě jednicové práce a jednicových materiálů na jejich výrobu. Toxický odpad je 
výsledkem výroby pouze výrobku B. Náklady na likvidaci toxického odpadu jsou však 
součástí režijních nákladů. Je tedy zřejmé, že v tomto případě část nákladů na likvidaci 
toxického odpadu je přiřazena i výrobku A, který však tyto náklady nevyvolává, a tudíž by za 
ně neměl nést odpovědnost. Výsledkem uvedeného postupu alokace je zkreslení skutečných 
nákladů u vyráběných výrobků A i B. 

 

Nájemné za
měřící přístroje

Platy interních
auditorů

Náklady
související
s monitor.
zařízením

Náklady na
likvidaci
toxického

odpadu
(způsobeného

výrobou
výrobku B)

Režijní
náklady
celkem

Práce A Materiál A Práce B Materiál B

Výrobek A Výrobek B

Ostatní režijní
náklady (např.
nájemné, platy
managementu,
odpisy, školení,
ostatní služby

atd.)

 
Obr. 1 Alokace environmentálních nákladů (environmentální náklady jsou součástí režijních  
            nákladů) 

Z uvedeného příkladu je zřejmé, že přiřazování režijních nákladů jednotlivým 
objektům vychází ze špatně zvoleného základu. Náklady na jednotlivé objekty jsou stanoveny 
nepřesně - některé objekty jsou zatíženy více než je oprávněné, zatímco jiné objekty naopak 
nesou menší náklady, než odpovídá skutečnosti. Výsledkem jsou chybné kalkulace úplných 
vlastních nákladů na jednotlivé produkty, které se promítají do rentability produktů. Chybné 
jsou i informace o nákladech jednotlivých výrobních útvarů, zařízení, popř. činností a o 
podílu podnikových produktů, útvarů, zařízení nebo činností na znečišťování životního 
prostředí. V těchto případech management nemá pro své rozhodování k dispozici správné 
informace, účetní systém managementu neposkytuje odpovídající podněty k tomu, aby byly 
hledány cesty ke snižování nákladů podniku a ke zlepšování environmentálního profilu. 

Demonstrujme si uvedený přístup na konkrétním příkladu (viz Obr. 2). 
Předpokládejme, že v podniku jsou vyráběny dva výrobky - výrobek A a výrobek B. Výrobní 
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proces probíhá ve třech výrobních střediscích. Na vstupu do výrobního procesu je 4 000 kg 
určitých surovin. Z tohoto množství surovin je vyrobeno 500 kg výrobku A a 500 kg výrobku 
B. Při výrobním procesu vznikají pevné odpadní látky (celkový objem odpadů 800 kg), které 
jsou spalovány v koncovém zařízení - spalovně pevných odpadů, a kapalné odpady, které jsou 
čištěny na čistírně odpadních vod. Objem vypouštěných odpadních vod odpovídající uvedené 
výrobě je 2 200 kg (2,2 m3). Odpadní proudy související s výrobou výrobků A a B jsou 
zachyceny v Tab. 1. 

 

Hospodářské
středisko 1

Hospodářské
středisko 2

Hospodářské
středisko 3

Čistírna
odpadních vod

Spalovna pevných
odpadů

4 000 kg

 400 kg odpadů
 200 kg odpadů

 200 kg odpadů

Výrobek A

Výrobek B

Objem výroby
1 000 kg

 2 200 kg
(2,2 m3)

odpadních
vod

Obr. 2 Schéma výrobního procesu  

 

Tab. 1 Odpadní proudy při výrobě výrobků A a B 

 Hospodářské 
středisko 1 

Hospodářské 
středisko 2 

Hospodářské 
středisko 3 

Celkem 

Výrobek A 200 kg 

pevné odpady

200 kg 

pevné odpady

2 200 kg 
odpadní vody

100 kg 

pevné odpady 

500 kg 

pevné odpady

2 200 kg 
odpadní vody

Výrobek B 200 kg 

pevné odpady

 

- 

100 kg 

pevné odpady 

300 kg 

pevné odpady

 

Na výrobu 500 kg výrobku A (stejně jako na výrobu 500 kg výrobku B) je třeba 
vynaložit:    

− materiál za 196 000 peněžních jednotek, 

− mzdové náklady ve výši 12 000 peněžních jednotek, 
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− ostatní přímé náklady ve výši 4 200 peněžních jednotek. 

Výrobní režie na výrobu 1 000 kg výrobků činí 40 110 peněžních jednotek. V položce 
výrobní režie jsou zahrnuty i environmentální náklady na spalování pevných odpadů a na 
čištění odpadních vod v celkové výši 20 110 peněžních jednotek. Za předpokladu, že 
aplikujeme výše uvedený přístup a rozvrhovou základnou pro přiřazení výrobní režie (tedy i 
environmentálních nákladů) na výrobky A a B bude objem mzdových nákladů, pak budou 
kalkulace vlastních nákladů výroby (v peněžních jednotkách) na celkový objem výroby pro 
výrobky A a B vypadat takto: 

Výrobek A 500 kg  Výrobek B 500 kg

Materiál 196 000  Materiál 196 000

Mzdové náklady 12 000  Mzdové náklady 12 000

Ostatní přímé náklady 4 200  Ostatní přímé náklady 4 200

Výrobní režie 20 055  Výrobní režie 20 055

Vlastní náklady výroby 232 255  Vlastní náklady výroby 232 255

 

2. přístup - vyčlenění environmentálních nákladů a jejich dvoustupňová alokace na 
útvary a produkty 

V 2. polovině devadesátých let 20. století dochází k významnému nárůstu 
environmentálních nákladů. Podniky si začínají uvědomovat význam informací o 
environmentálních nákladech a v souvislosti s implementací nových informačních systémů se 
předmětem jejich zájmu stává i problematika alokace nákladů na produkty a útvary, popř. 
činnosti. V této etapě podniky zaměřují pozornost především na alokaci environmentálních 
nákladů, které dosahují významných hodnot. V podnicích chemického průmyslu se jedná 
především o provozní náklady koncových zařízení (čistíren odpadních vod, spaloven) a o 
poplatky za znečišťování životního prostředí. Významné environmentální náklady jsou 
vyčleněny z režijních nákladů a jsou alokovány nejprve na útvary a poté na produkty. 
Vyčleněním environmentálních nákladů z režijních nákladů a jejich odpovídajícím přiřazením 
na útvary a produkty má management mnohem jasnější a správnější přehled o nákladech 
útvarů a o úplných vlastních nákladech jednotlivých produktů.  

Na Obr. 3 demonstrujeme metodu alokace environmentálních nákladů na příkladu 
provozních nákladů koncových zařízení (vycházíme ze stejného schématu výrobního procesu 
jako v předchozím příkladu). 1. stupeň představuje alokaci nákladů, které vznikají provozem 
a využíváním koncového zařízení (je nákladovým střediskem), na hospodářská střediska (tzn. 
na střediska výrobní), jejichž činností došlo ke vzniku odpadních proudů. 2. stupeň 
představuje potom přiřazení (rozvržení) nákladů z výrobních středisek na nositele nákladů 
(tzn. na výrobky).   

Spalovna pevných odpadů i čistírna odpadních vod jsou samostatně účetně sledovaná 
střediska. Celková výše nákladů spalovny, odpovídající zpracování 800 kg odpadů, činí  
20 000 peněžních jednotek. Náklady na vyčištění celkového objemu vypouštěných odpadních 
vod činí 110 peněžních jednotek. 

Pro 1. stupeň alokace nákladů souvisejících s odstraněním pevných odpadů je 
nezbytné znát nejenom výši celkových nákladů spalovny, ale je třeba posoudit, zda spalované 
odpady různých druhů vyvolávají stejné náklady. V našem příkladě předpokládáme, že 
spálení jednoho kg odpadu jakéhokoliv druhu vyvolá stejné náklady, tzn. že spálení 1 kg 
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odpadů stojí 25 peněžních jednotek. Po 1. stupni alokace za uvedených předpokladů dosahují 
tedy náklady na spalování pevných odpadů v jednotlivých hospodářských střediscích 
následujících hodnot:        

− hospodářské středisko 1 10 000 peněžních jednotek, 

− hospodářské středisko 2 5 000 peněžních jednotek, 

− hospodářské středisko 3 5 000 peněžních jednotek. 

Jiná je situace v alokaci nákladů souvisejících s čištěním odpadních vod. Vzhledem 
k tomu, že odpadní vody vznikají v důsledku výrobního postupu ve středisku 2, jsou náklady 
čistírny odpadních vod přiřazeny tomuto středisku v plné výši. 

Hospodářské
středisko 1

Hospodářské
středisko 2

Hospodářské
středisko 3

Čistírna
odpadních vod

Spalovna pevných
odpadů

1. stupeň alokace

2. stupeň alokace

4 000 kg

 400 kg odpadů
 200 kg odpadů

 200 kg odpadů

Celkové náklady
20 000 peněžních

jednotek

Výrobek A

Výrobek B

Objem výroby
1 000 kg

 2 200 kg
(2,2 m3)

odpadních
vod

Celkové náklady
110 peněžních

jednotek

Obr. 3 Alokace nákladů koncových zařízení  

Environmentální náklady po 1. stupni alokace dosahují tedy v jednotlivých 
hospodářských střediscích následujících hodnot:        

− hospodářské středisko 1 10 000 peněžních jednotek, 

− hospodářské středisko 2 5 110 peněžních jednotek, 

− hospodářské středisko 3 5 000 peněžních jednotek. 

Ve 2. stupni následuje přiřazení (rozvržení) nákladů na výrobky A a B.  

V případě alokace environmentálních nákladů na výrobky by rozvrhová základna měla 
reflektovat náklady na zpracování (v našem příkladě spalování a čištění) odpadů, které 
výrobky A a B zapříčinily v jednotlivých výrobních střediscích. Je zřejmé, že výše 
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environmentálních nákladů, připadajících na jednotlivé výrobky, obecně závisí na množství 
vzniklých odpadů při výrobě výrobku a na jejich druhu a způsobu likvidace. 

Vyjdeme-li z Tab. 1 a přiřadíme-li odpadním proudům peněžní jednotky na základě 
dříve uvedených předpokladů (náklady na spálení 1 kg pevného odpadu představují 25 
peněžních jednotek, náklady na vyčištění celkového množství odpadních vod činí 110 
peněžních jednotek), pak environmentální náklady alokované na výrobek A činí 12 610 
peněžních jednotek, na výrobek B 7 500 peněžních jednotek (viz Tab. 2). 

Tab. 2 Environmentální náklady výrobků A a B (v peněžních jednotkách) 

 Hospodářské 
středisko 1 

Hospodářské 
středisko 2 

Hospodářské 
středisko 3 

Celkem 

Výrobek A 5 000 5 110 2 500 12 610 

Výrobek B 5 000 - 2 500 7 500 

Celkem 10 000 5 110 5 000 20 110 

Uvedené environmentální náklady se potom objeví v kalkulaci vlastních nákladů 
výroby výrobků A a B v kalkulačních položkách: náklady na spalování pevných odpadů a 
náklady na čištění odpadních vod. Kalkulace vlastních nákladů výroby (v peněžních 
jednotkách) na celkový objem výroby pro výrobky A a B budou vypadat takto: 

Výrobek A 500 kg  Výrobek B 500 kg

Materiál 196 000  Materiál 196 000

Mzdové náklady 12 000  Mzdové náklady 12 000

Ostatní přímé náklady 4 200  Ostatní přímé náklady 4 200

Environmentální náklady: 

− náklady na spalování 
pevných odpadů 

− náklady na čištění 
odpadních vod 

12 610

12 500

110

 Environmentální náklady: 

− náklady na spalování 
pevných odpadů 

− náklady na čištění 
odpadních vod  

7 500

7 500

-

Ostatní výrobní režie 10 000  Ostatní výrobní režie 10 000

Vlastní náklady výroby 234 810  Vlastní náklady výroby 229 700

 

Srovnání obou přístupů k alokaci environmentálních nákladů  

Z konkrétního příkladu je zřejmé, že kalkulace vlastních nákladů výroby v případě, že 
jsou provozní náklady koncových zařízení součástí výrobní režie a pro jejich přiřazení 
jednotlivým výrobkům jsou jako rozvrhová základna použity mzdové náklady, jsou nepřesné. 
Správnost kalkulací předpokládá, že údaje, které kalkulace přejímají a dále svým metodickým 
postupem zpracovávají, jsou věrohodné. Věrohodnost kalkulace však nemůže být téměř nikdy 
absolutní, protože složitost a bohatá různorodost reálných toků nákladů objektivně nutí 
uplatnit celou řadu propočtových postupů přímo navazujících na účetnictví nebo plánování 
nákladů. Kalkulace vlastních nákladů má v řízení mimořádný význam. Na jejím základě se 
ověřuje a zajišťuje racionálnost zhotovování jednotlivých druhů výrobků a na základě 
souměření jednotlivých druhů kalkulací se hodnotí konečná hospodárnost a efektivnost 
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nákladů.  

Uvedeným příkladem lze demonstrovat následující skutečnosti: 

− vyčleněním environmentálních nákladů z režijních nákladů a jejich alokací na 
útvary (střediska) a poté na produkty dostáváme přesnější informace pro řízení 
nákladů - doplněním položek, které zachycují údaje o významných 
environmentálních nákladech, do kalkulačního vzorce a do vnitropodnikových 
účetních výkazů lze získat významné informace pro řízení po linii produktů, útvarů, 
popř. činností;   

− informace o environmentálních nákladech začleněné do kalkulací mají významné 
místo při řízení dopadů podnikových výrobků, činností a služeb na životní 
prostředí; slouží managementu, analytikům nákladů, technikům, konstruktérům, 
projektantům, výzkumným i vývojovým pracovníkům a dalším zainteresovaným 
stranám;  

− informace o environmentálních nákladech jsou východiskem pro stanovení úkolů a 
opatření na snižování nákladů a na zlepšování environmentálního profilu podniku. 

Pro získání odpovídajících informací o environmentálních nákladech je důležitá volba 
vhodné rozvrhové základny (klíče alokace). Je důležité, aby alokační klíč byl důsledně spjat 
se skutečnými environmentálními náklady. V praxi ovlivňují výběr klíče alokace podle našich 
zkušeností především množství emisí,  pevných odpadů a odpadních vod, jejich toxicita a 
dodatečné náklady na odstraňování různých druhů odpadů.  

Pro alokaci provozních nákladů koncových zařízení je třeba mít k dispozici informace 
o tocích materiálů, vody a energií a o odpadních proudech, které při výrobě produktů vznikají, 
znát jejich množství,  jejich vliv na životní prostředí a s ohledem na využívání zařízení na 
odstraňování nebo úpravu znečištění i stupeň obtížnosti jejich odbourávání. Podrobné a 
přesné informace o odpadních proudech všech skupenství lze získat monitorováním pomocí 
měřících přístrojů. V řadě případů je však toto řešení velmi nákladnou záležitostí, mnohdy 
nejsou měřící přístroje k dispozici. 

Při alokaci environmentálních nákladů je třeba vždy brát v úvahu, zda v období, za 
které je přiřazování prováděno, nedošlo k mimořádným situacím, popř. haváriím na některém 
z provozů. Následky havárie by měly být jednoznačně přičteny na vrub útvaru (provozu), 
který havárii způsobil, a neměly by být přerozděleny na všechny útvary (provozy).  

V některých chemických výrobnách může být problematický druhý stupeň alokace. 
Náklady jsou podle našich zkušeností rozvrhovány na jednotlivé produkty např. podle podílu 
hrubého obratu daného produktu na hrubém obratu celého střediska. Rozvrhová základna by 
však měla reflektovat náklady na zpracování odpadů, které produkty zapříčinily. Výše 
environmentálních nákladů připadající na jednotlivé produkty obecně závisí na množství 
vzniklých odpadů, na jejich povaze a na způsobu likvidace vznikajícího odpadu. 

Závěrem lze říci, že pro správnou alokaci environmentálních nákladů je třeba 
spolupráce ekonomů, technologů a ekologů. Environmentální náklady týkající se několika 
objektů by měly být přiřazovány teprve po provedení komplexních analýz, jejichž výstupem 
by měla být základna, podle které je jednotlivým objektům přiřazena taková výše nákladů, 
která odpovídá jejich příspěvku. Environmentální náklady patří rozhodně v řadě chemických 
podniků k položkám, které významně ovlivňují hospodářský výsledek společnosti a její 
finanční situaci, proto je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost. 
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ČÍM JE DNEŠNÍ ÚČETNICTVÍ VZTAHUJÍCÍ SE K PROSTŘEDÍ? 
 

Wojciech A. Nowak 

 

 

1. Úvod 

Poslední dekády dvacátého století tak silně pozvedly význam záležitostí prostředí 
života člověka, že tyto pronikly až na půdu praxe a učení účetnictví. Příčiny tohoto průniku 
mají velmi hluboké kořeny. Totiž čtyři sta let po zahájené v epoše Obrození vědecké revoluci 
lidstvo získalo nástroje a způsoby působení, které ji dovolují zničit své životní prostředí. 
Tímto, dvě stě let od provedené filozofy epochy Osvícení revoluci v sociální etice, kteří 
zpochybnili právo králů absolutně vládnout nad svými poddanými, člověk, král tvorstva, se 
octl před otázkou, zda může zničit prostředí ve kterém žije ? I když bezděká odpověď ne na 
tento dotaz se zdá zcela se zdá být samozřejmou pak ani letmý náhled do činnosti organizací, 
orientovaných na generování ekonomických zisků pro majitele čili podniky poukazuje na to, 
že toto generování stále probíhá na úkor přírodního prostředí a společenského pokroku.  

Měřítko negativních vlivů na přírodní prostředí již získalo rozsah, který vyvolal vážný 
neklid jak v širokých kruzích společnosti, tak i v kruzích, které jsou více zainteresovány 
funkcí podniků. Kromě toho na úrovni světového businessu došlo k silnějšímu uvědomování 
si, že kontinuace dosavadních způsobů činnosti vede v předvídatelné budoucnosti do situace 
ve které již nebude z čeho „dělat zisk“. 

A přece společnost vznikla v rámci přírody a pro uspokojování svých potřeb vytvořila 
hospodářství, umístěné jak v něm, tak i v přírodě. A tedy člověk by měl tak vládnout nad 
hospodářstvím, aby uspokojování jeho potřeb bylo možné bez ničení přírodního prostředí, 
podřezávajícího kořeny. Tato situace je znázorněna na Schématu 1, jehož informační úlohu 
lze jen obtížně přehlédnout.  

Schéma 1 

PŘÍRODA  -  SPOLEČNOST - HOSPODÁŘSTVÍ 
  
 

Příroda 
 
 

Společnost 
 
 

Hospodářství 
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Toto schéma výrazně ukazuje pracovníkům účetnictví, že v konečném důsledku by tito 
měli směřovat k přípravě a sdělování věrohodných informací, použitelných pro takový způsob 
ovládání ekonomických zásob a souvisejících s nimi povinností, aby hospodářství sloužilo 
k uspokojování potřeb a při tom neškodila přírodě1 a společnosti. K čemu může vést 
v současné době pozapomínání na to,  třeba kontrolujícími politiku velkými společnostmi 
tohoto světa, svědčí poslední protesty odpůrců globalizace a jejich příčiny. 

 

2. Předmět účetnictví, vztahujícího se k prostředí 

Tento předmět lze definovat pamatujíc na to, že účetnictví je systémem měření – 
v retrospektivním, běžném a prospektivním /?/ aspektu – a komunikace, vztahujícím se ke 
stavům a výsledkům použití ekonomických zdrojů a realizaci souvisejících s nimi povinností, 
a prostředí to je fyzikální prostředí člověka, zahrnující vzduch, vodu, flóru, faunu a 
neobnovitelné zdroje typu paliv a minerálů, které lze vytěžit. A tedy předmětem účetnictví, 
vztahujícího se k prostředí budou stavy a výsledky používání  v hospodářství využívaných 
zdrojů přirozeného, fyzikálního prostředí člověka a související s nimi ekonomické povinnosti. 
Na Schématu 2 jsou uvedeny náklady (vztahující se k prostředí) činnosti ekonomického 
subjektu v kontextu celkové velikosti nákladů, které generuje.  

Hospodářské využívání zdrojů přírodního, fyzikálního prostředí člověka je působením, 
měnícím prostředí, jehož následky mohou negativně ovlivňovat jakost života a možnosti 
uspokojování potřeb současné generace a budoucích generací. Proto se hovoří o ochraně 
prostředí, která spočívá v aktivitách, chránících proti škodlivým vlivům na přírodní prostředí 
a kompenzování následků škodlivých vlivů. 

 

                                                 
1 Příroda čili přírodní prostředí nebo prostě prostředí. 
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Schéma 2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Struktura účetnictví, vztahujícího se k prostředí 

Současný stav struktury účetnictví, vztahujícího se k prostředí prezentujeme na 
příkladu struktury jedné z nejvýznamnějších světových příruček v této oblasti, která je 
uvedena na Schématu 3. Prezentace této struktury nám slouží jednak k předvedení elementů a 
uspořádání obsahu současného účetnictví, vztahujícího se k prostředí, jednak k demonstraci, 
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že již vyšla z fáze řemesla a dosáhla rozvojové etapy, dovolující vzniknout významnému dílu, 
které může napomáhat k realizaci výzkumů a k vzdělávání na universitní úrovni a na úrovni 
poněkud lépe teoreticky připravených praktiků. Jedním z ústředních pojmů v ní obsažených je 
ekologická informace, čímž je chápána věda o vlivu působení podniků na životní prostředí. 
Abychom udrželi názornou konvenci místo podrobnějšího projednávání Schématu 3 
navrhujeme čtenáři jeho pečlivé prostudování. 

 

 

Schéma 3 

SOUČASNÉ ÚČETNICTVÍ, VZTAHUJÍCÍ SE K PROSTŘEDÍ 
 
1. Účel a struktura 
 
Část I.  Prezentace účetnictví, vztahujícího se k prostředí 
 
2.  Vznik účetnictví, vztahujícího se k prostředí 
 
2.1. Historické příčiny vzniku 
2.2. Tlak zainteresovaných 
2.3. Změny relace nákladů 
2.4. Mizivá koordinace hromadění údajů o prostředí 
 
3. Cíl řízení informace o přírodním prostředí 
 
3.1. Informace o přírodním prostředí jako cílená věda 
3.2. Nevyhnutelný cíl 
3.3.  Rovnoměrný rozvoj 
3.4. Eko-efektivita výrobních závodů 
3.5. Relace mezi rovnoměrným rozvojem a eko-efektivitou 
3.6. Podporování rovnoměrného rozvoje závodů a jejich eko-efektivity jako úkol 
 pro řídicí účetnictví 
3.7. Ostatní cíle účetnictví, vztahujícího se k prostředí 
3.8. Informační potřeby, způsobené operacionalizací koncepce rovnoměrného rozvoje 
 výrobních závodů a jejich eko-efektivnosti 
 
4. Strukturální rámec účetnictví, vztahujícího se k prostředí 
 
4.1. Rozsah a struktury systémů účetnictví, vztahujících se k prostředí 
4.2. Vliv zainteresovaných na problematiku účetnictví, vztahujícího se k prostředí 
 
Část II. Otázky, související s prostředím v klasickém účetnictví 
 
5. Přehled problematiky klasického účetnictví, její kritika a přednosti 
 
5.1. Kritika klasického účetnictví a jeho přednosti 
5.2. Účetnictví finančních následků působení na prostředí 
 
6. Řídicí účetnictví, vztahující se k prostředí 
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6.1. Náklady a přednosti zohledňování rovnoměrného rozvoje a eko-efektivity 
6.2 Aktuální metody vyúčtování nákladů, vztahujícího se k prostředí 
6.3. Zobrazení a alokace nákladů, souvisejících s prostředím 
6.4. Alokace indukovaných nákladů v důsledku působení na prostředí 
6.5. Finanční následky, indukované díky působení na prostředí a hodnocení  
 efektivity investic 
6.6. Rovnoměrná karta realizace 
6.7. Shrnutí 
 
7. Otázky, související s prostředím v účetnictví a finančním zpravodajství 
 
7.1. Vliv zainteresovaných na finanční účetnictví 
7.2. Náklady, indukované působením na prostředí – aktiva nebo výdaje ? 
7.3. Přístup k indukovaným výdajům, související s prostředím 
7.4. Přístup k indukovaným změnám, chápaným z hlediska prostředí  

v rámci finanční velikosti složek majetku 
7.5. Přístup k závazkům 
7.6. Přístup k limitům emisí 
7.7. Analýzy a komentáře vedení 
7.8. Shrnutí 
 
8. Hodnota podniku pro jeho majitele po zohlednění aspektu prostředí a také 
 otázky, související s prostředím v jiných přístupech k účetnictví 
 
8.1. Standardizace finančního zpravodajství a hodnota informací pro investora 
8.2. Podstata koncepce hodnoty pro majitele, její přednosti a vady 
8.3. Jakým způsobem řízení, související s prostředím má vliv na hodnotu pro majitele ? 
8.4. Důsledky řízení, souvisejícího s prostředím 
8.5. Shrnutí 
 
Část III.  Ekologické zúčtování 
 
9. Přehled problematiky původu taxace životního cyklu a ekologického zúčtování 
 
10. Efektivita přístupů k řízení informace, související s prostředím  
 
10.1. Informace, související s prostředím jako předmět měření 
10.2. Celkové údaje a model 
10.3. Konvence ekologického vyúčtování 
10.4. Konsolidace 
10.5.  Shrnutí 
 
11. Interní ekologické zúčtování 
 
11.1. Základní procedury a jejich historický vývoj 
11.2. Tvorba účtů a evidence 
11.3. Agregace 
11.4. Odhad působení prostředí 
11.5. Alokace 
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11.6. Ekologické indikátory 
11.7. Ekologické hodnocení investic 
11.8. Současná hodnota netto budoucích, přidaných vlivů prostředí 
11.9. Od interního do externího ekologického účetnictví 
 
12. Externí ekologické zúčtování a zpravodajství, týkající se působení na životní 
 prostředí 
 
12.1.  Regulace, zaváděné zainteresovanými a jiné motivy 
12.2.  Následky aktuálních regulací, které vyžadují zpravodajství ohledně působení 
 prostředí 
12.3. Konvence ekologického zúčtování 
12.4. Konsolidace 
12.5. Shrnutí 
 
Část IV.  Integrace klasického účetnictví a ekologického zúčtování 
 
13. Integrace s ukazatelem eko-efektivity 
 
13.1. Konvergence zájmů ekonomie a zájmů prostředí 
13.2. Integrace systémů řízení informace 
13.3. Formování indikátorů eko-efektivity 
13.4. Benchmarking 
13.5. Meze a klíčová kritéria 
13.6. Shrnutí a implikace 
 
14. Integrování řízení systému informace, nasměrované na eko-efektivnost a podnikového 
 systému řízení, souvisejícího s prostředím 
 
14.1. Standardy řízení, souvisejícího s prostředím na úrovni závodu  
14.2. Metody řízení, souvisejícího s prostředím na úrovni závodu 
14.3. Menedžerská eko-kontrola (řídicí)   
14.4. Shrnutí 
 
15. Shrnutí 

 

Poukažme pouze na to, že elementy účetnictví, souvisejícího s prostředím jsou 
součástmi klasického finančního účetnictví a řídicího účetnictví, které jsou nám dobře známé. 
Jsou také zařazeny do řízení hodnotou podniku. Oproti tomu samostatnou oblastí je 
ekologické zúčtování nazývané také ekologickým účetnictvím. Podstatou tohoto zúčtování 
(ekologického účetnictví) je měření a sdělování působení podniku na životní prostředí 
v číselném vyjádření při čemž čísla jsou uvedená ve formě přirozených jednotek. Využívání 
výhradně přirozených jednotek rozhodně neusnadňuje komerční využívání prostředí firmami, 
orientovanými na zisk, což je přívrženci tzv. „hluboké ekologie“ považováno za velkou 
přednost tohoto zúčtování. 
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Ekologické zúčtování je osnovou systému řízení informace (související s prostředím), 
který je součástí systému řízení, vztahujícímu se k prostředí. Z jiného hlediska je také 
ekologické zúčtování součástí systému menedžerské informace a jako taková má být s ním 
integrována. Na této půdě je ono integrováno s účetnictvím, chápaným klasicky2, což vedlo ke 
vzniku metodologie integrace a poukázalo na perspektivy průřezových přístupů. Perspektivní 
přístupy současně zahrnují aspekt ekonomický a aspekt ekologicky a nacházejí svojí syntézu 
v eko-efektivitě. Je nutno podotknout, že struktura ekologického zúčtování je analogická jako 
struktura účetnictví s výjimkou peněžní jednotky, která se nevyskytuje v ekologickém 
zúčtování. To samozřejmě usnadňuje přiblížení a integraci obou struktur a poskytuje nové 
příležitosti k posílení pozic pracovníků účetnictví. 

 

4. Výhody z účetnictví, vztahujícího se k prostředí 

V účetnictví byl přijat názor, že získávání informací má smysl, jestliže široce chápané 
výhody z jejich disponování převyšují náklady na jejich získání. Jelikož hodnocení nákladů je 
zpravidla mnohem jednodušší než hodnocení výhod stojí za to se v další části spíše soustředit 
na to poslední. Ještě jednou využijeme názorný přístup a předvedeme výhody ze zohlednění 
otázek prostředí na příkladech z praxe. Tyto příklady sice nezahrnují expresis verbis čistou 
problematiku účetnictví, vztahujícího se k prostředí, ale vhodně ukazují oblasti výskytu 
zmíněných výhod a možnou úlohu tohoto účetnictví při jejich předvádění. 

Prvním příkladem výhod, souvisejících s vedením účetnictví a zpravodajství, 
týkajících se prostředí bude z oblasti finančních institucí a konkrétně z oblasti bankovnictví. 
Lze totiž zpozorovat, že půjčková aktivita bank má v současné době významný vliv na vztahy 
mezi úvěrovanými organizacemi a životním prostředím. Tyto vztahy vznikají jak díky 
obrácení pozornosti bank na aspekt prostředí, tak i – současně – díky zamlčování tohoto 
aspektu. Naši názornou bankou bude velká, švýcarská bankovní skupina s názvem UBS, 
zahrnující svým působením velkou část nejrozvinutějších zemí světa. Její ekonomická 
charakteristika je znázorněna na Schématu 4. 

                                                 
2 Snad bychom k jejímu definování měli používat název ekonomické účetnictví. 
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Schéma 4 
 

UBS:  Fakty i liczby za rok 1999 
 

Przychody operacyjne 

Koszty operacyjne 

Zysk operacyjny przed podatkami 
Zysk netto 

CHF   28.621 mln 

CHF   20.452 mln  

CHF     8.169 mln 

CHF     6.300 mln  

Stopa zwrotu z kapitału udziałowego 21,2% 

Kapitalizacja rynkowa 

Aktywa ogółem 
Kapitał udziałowy 

Wskaźnik BIS Tier 1 (kapitał i rezerwy)  

CHF    92.642 mln  

CHF  981.573 mln 

CHF    34.835 mln 

10,6 % 

 Aktywa przyjęte w zarząd od klientów 
Zatrudnienie ogółem 

   w tym w Szwajcarii 

Ratingi długoterminowe 

    Moody’s, New York  

    Fitch/BCA, London 

    Standard & Poor’s, New York 

    BankWatch, New York 

 CHF   1.744.000 mln 
49.058 

32.747 

 

Aa1 

AAA 

AA+ 

AA 

 

 

Oblasti aktivity UBS vypadají následovně: 

− Řízení aktiv (svěřených zákazníky) (Asset management) 

− Investiční činnost (Investment banking) 

Tato zahrnuje makléřskou činnost a investiční poradenství v oblasti nákupu, disponování a 
odprodeje majetku a také v oblasti zvyšování kapitálu a oblasti řízení rizika. 

− Úvěrová činnost / půjčková (Credit Business) 

− Interní činnost (In-house Activities). 

Zainteresovaní investují do UBS, protože jeho strategie nabízí zajímavé, budoucí 
peněžní toky (future free cash flows). Celková částka budoucích, volných peněžních toků má 
významný vliv na hodnotu každého podniku a tedy i na hodnotu bankovní firmy UBS – to má 
zase vliv na cenu podílů. 

Samotné finanční toky závisí na různorodých faktorech /tzv.orientorech/, určujících 
hodnotu podniku. Základními tzv. orientory hodnoty bankovního podniku UBS jsou: 

- růst příjmů, 

- zajištění zisků (incremental provisions), 

- náklady na kapitál, 

- marže brutto, 
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- reputace. 

Zpráva UBS za 1999 rok3 uvádí působení faktoru životního prostředí na „orientory“ 
hodnoty podniku, které jsou formovány zejména: 

- povinnostmi UBS vůči prostředí, 

- kompetencí /odborností UBS ohledně prostředí, 

- celkovým, vše zahrnujícím systémem řízení UBS v oblasti prostředí, 
certifikovaným podle normy ISO 14001. 

V návaznosti na výše uvedenou zprávu UBS vidí výhody z širokého zohledňování 
aspektu prostředí následovně: 

 

1) Růst příjmů 

Hraje rozhodující úlohu při spravování aktiv, svěřených bance – čím větší objem 
spravovaných zdrojů tím větší příjem z poplatků  a provizí. 

Nepodléhající diskusi kompetence UBS v oblasti profesionální analýzy faktorů, 
souvisejících s prostředím a společností je důležitým, podpůrným elementem při soutěžení o 
nové příjmy a silným argumentem pro udržení stávajících paketů portfólia. Tento druh know-
how je stále více oceňován institucionálními investory, zejména důchodovými fondy.  

 
 

2) Zajištění (provisions) zisků / příjmů 

Musí být realizovány především z důvodu rizika špatných úvěrů. Peníze, zablokované 
v těchto zabezpečeních přestávají být volně k dispozici UBS a její podílníkům. V zájmu UBS 
je tedy vyhýbat se zabezpečením tohoto druhu, především díky obrácení zvláštní pozornosti 
na  rizika prostředí a ekonomie, doprovázející úvěrovou a investiční činnost. Takový postup 
zvyšuje dostupnost volných prostředků, což má pozitivní vliv na způsob vnímání UBS 
investory. 

 

3) Průměrné, vážené náklady na kapitál (WACC) a diskontní sazba 

Objem průměrného, váženého nákladu na kapitál je ukazatelem hodnocení účastníky 
(aktéry) finančních trhů jakosti budoucích, volných, peněžních toků. Čím větší důvěra 
investorů a analytiků vůči velikosti a jakosti volných toků podniků tím je nižší WACC. A 
jelikož investoři a analytici diskontují budoucí volné peněžní toky pomoci průměrného, 
váženého nákladu na kapitál tak tedy velikost WACC má přímý vliv na ceny podílů 
společnosti. 

Profesionalismus UBS v oblasti analýz rizika prostředí podporuje dosahování 
budoucích, volných, peněžních toků. Díky tomu se stává dalším, pozitivním faktorem při 
stanovování analytiky a investory úrovně průměrného nákladu na kapitál a výše diskontní 
sazby. 

 

                                                 
3 Struktura a obsah takové zprávy je otázkou, která sama o sobě postačí na samostatný článek. Z tohoto důvodu 
je vynecháme. 
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4) Marže brutto 

Investice do ekologického aspektu interní činnosti banky zvyšují její eko-efektivitu. 
Zlepšení zásahů do prostředí (snížení spotřeby zdrojů, nižší úroveň emisí do prostředí) může 
vést ke snížení ročních nákladů. V důsledku toho posiluje marže brutto, což má pozitivní vliv 
na hodnocení ze strany kapitálových trhů. 

 

5) Reputace 

Hodnota podniku v nemalé míře závisí na jeho reputaci. Reputace staví na důvěře 
zákazníka a majitele. Tato důvěra má významný vliv na růst příjmů a na průměrné, vážené 
náklady na kapitál.  

Hlavními faktory, podmiňujícími reputaci UBS – a tedy i její úspěch – jsou (uznávané 
v mezinárodním měřítku) kompetence v oblasti řízení (vztahujícího se k prostředí) a 
připravenost k serióznímu přístupu k zodpovědnosti vůči společnosti a přírodnímu prostředí. 

Druhý příklad angažovanosti do aspektu prostředí má tuzemský původ. Je to existující 
od 1991 roku podnik ABM Solid z Tarnowa, zabývající se výrobou ohřívačů na bázi 
fluidního spalování a poradenstvím v oblasti technologie prostředí. V 1998 roce tento podnik 
přistoupil k programu Čistý business, prosazovanému Nadací Partnerství pro prostředí, 
která má sídlo v Krakově. Tento podnik se seznámil se standardem ISO 14 001 a zavedl 
systém řízení, vztahujícího se k prostředí (Environmental Managament System – EMS). 
Výhody, plynoucí z uplatnění tohoto systému byly popsány v 2000 roce v západní literatuře 
Rafalem Serafinem, ředitelem výše zmíněné Nadace. Shrnul je následujícím způsobem: 

- zpracování problematiky, týkající se prostředí, 

- monitoring a redukce nákladů na energii, 

- zdokonalení procedur nouzového postupu, s podtržením otázek zdraví a 
bezpečnosti, 

- celkové zlepšení systému řízení a plánování (přes poměrně nepatrný vliv podniku 
na prostředí), 

- subjektivizace zaměstnaných a růst jejich morálky, 

- generální ředitel je zvolen „Menedžerem roku“ malopolského vojvodství, 

- ABM Solid se stává jedním z nejaktivnějších členů Tarnowské obchodní komory, 

- uvědomění si, že technologie „přátelská“ prostředí je pro ABM Solid největší 
rozvojovou šancí. 

 

Rozdíly ve způsobu vnímání výhod z prosazení aspektu, zohledňujícího prostředí u 
obou uvedených příkladů lze vlastně položit na vrub rozdílů ve stupni otevřenosti pohledu na 
podnik jako na nástroj generování ekonomických zisků pro majitele a stupni uvědomění si 
orientorů hodnoty podniku. Každopádně tyto výhody jsou zcela zřejmé jak v případě finanční 
firmy, soustřeďující svoji činnost v nejrozvinutějších zemích, tak i v případě průmyslového 
podniku, fungujícímu v zemi, která přechází z ústředně plánovaného hospodářství na tržní 
hospodářství. 
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5. Shrnutí 
 Účetnictví, vztahující se k prostředí získala dnešní podobu na bázi praxe 
v podmínkách trhu a globalizace, při podstatné podpoře ze strany vědy. Jeho přístupy, měřicí 
a zpravodajské modely již dosáhly úrovně dospělosti, umožňující první pokusy standardizace 
v celosvětovém měřítku. Jeho vysoký ekonomický a společenský význam vyplývá 
z potenciálu jeho vlivu na formování pozitivních vztahů jednotlivých organizací vůči 
přírodnímu a společenskému prostředí a tedy na široce chápanou jakost života i společenský 
rozvoj. V tomto kontextu je ono součástí účetnictví rovnoměrného rozvoje, to je rozvoje, 
který slaďuje aspekt ekonomický, přírodní a společenský. Takový způsob rozvoje je ve světě 
považován za vzor pro příští období. 

I v Polsku, ve vlastním zájmu bychom měli co nejrychleji znova promyslet účetnictví, 
vztahující se k prostředí a promyslet způsob jeho využití v praxi. Tím spíše se to stává  
podstatným a pilným, že Evropská unie zahajuje a prosazuje otázky přírodního prostředí a 
účetnictví (souvisejícího s prostředím)  ve vztahu ke členským zemím a zemím-kandidátům. 

Pokud máme obecné pojetí o podstatě účetnictví, vztahujícího se k prostředí stálo by 
za to v dalším pořadí se blíže podívat na přístupy a modely, příslušející finančnímu účetnictví 
a řídicímu účetnictví. 
 

Wojciech A. Nowak, vědecko-didaktický pracovník na Fakultě účetnictví Lodžské university 
a na Fakultě Vysoké školy podnikání a řízení Leona Koźmińského ve Varšavě. 
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INVESTICE NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
METODIKA STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ 

 

Alena Pražáková, Eva Hájková 

 

 

Zjišťování investic na ochranu životního prostředí v České republice provádí 
každoročně Český statistický úřad podle Programu statistického zjišťování, schvalovaného 
vládou.   

Statistické zjišťování   hmotných a nehmotných investic na ochranu životního 
prostředí se provádí již od roku 1986. Je zahrnuto v  plošném ročním výkazu o investicích. 
Výkaz je zasílán nefinančním podnikům s 20 a více zaměstnanci; finančním institucím  
bez ohledu na počet zaměstnanců. Výkaz dále vyplňují ústřední vládní instituce, místní vládní  
a neziskové instituce, bez ohledu na počet zaměstnanců a rozsah investic.  

Oddíl výkazu zaměřený na investice na ochranu životního prostředí má jednoduchou 
stavbu. Rozlišuje šest programových zaměření. Celková částka investic na ochranu životního 
prostředí  je rozčleněna  na dílčí položky podle zdroje financování těchto investic. 

Programová zaměření jsou: 
 Ochrana vody - s výjimkou  podzemní  
 Ochrana ovzduší a klimatu  
 Ekologické nakládání s odpady  
 Investice na ochranu přírody a krajiny 
 Redukce vlivu fyzikálních faktorů  
 Ochrana půdy a podzemní vody  

 

Zdroje financování na ochranu životního prostředí jsou: 
 Vlastní zdroje  
 Návratné úvěry  
 Podpora z veřejných rozpočtů  
 Granty a dotace ze zahraničí  
 Ostatní 

Další důležité informace, jako například identifikační číslo organizace, kód I-sektoru,  
kód odvětví ekonomické činnosti, adresa organizace a další, jsou získávány z hlavní části 
výkazu.  

V současné době je výkaz ročně rozesílán přibližně 32 500 respondentům, z nichž  
asi 2 500  má vyplněn oddíl „investice na ochranu životního prostředí“. Řídí-li se  respondent 
metodickými poznámkami, jež  jsou součástí výkazu, neměl by mít s jeho vyplněním žádné 
potíže. 



 43

Výkaz je rozesílán na  začátku ledna a termín odevzdání bývá stanoven na 30. března. 
Gestorem zpracování výkazů je specializovaný útvar ČSÚ. Důležitou fází zpracovatelského 
procesu je ověřování nesrovnalostí u respondentů v případě nesprávně vyplněného výkazu. 
Pořízený soubor dat následně prochází systémem kontroly vazeb mezi položkami i kontrolou 
s údaji vykázanými v předchozím roce. Účelem všech těchto verifikačních operací  
je eliminace chyb a získání  souboru  spolehlivých dat.   

Dotazníky s vyplněným oddílem o investicích na ochranu životního prostředí jsou 
zpracovávány přednostně, protože tuto informaci požaduje Ministerstvo životního prostředí  
v co nejkratším čase. První předběžná data jsou známa na konci srpna a jsou zasílána  
Ministerstvu životního prostředí jako jeden z podkladů pro pravidelnou zprávu o stavu 
životního prostředí České republiky.  

Pořizování dat z výkazů se uzavírá na konci prosince, poté kdy výkaz odevzdaly  
i ty zpravodajské jednotky, které provádějí účetní audit. Po závěrečném zpracování je 
výsledný soubor dat o environmentálních investicích předán odboru statistiky zemědělství, 
lesnictví a životního prostředí. Tento odbor zodpovídá za věcně příslušnou metodiku 
zjišťování, správu databáze a publikování dat. Definitivní výsledky jsou ke zveřejnění 
připraveny v dubnu. To znamená, že mezi koncem referenčního roku a publikací definitivních 
dat uplyne 16 měsíců.  

 

Využití dat 

Struktura databáze umožňuje třídění dat do několika typů tabulek dle následující 
specifikace:  
 Programové zaměření 
 Zdroje financování 
 Vlastnictví (soukromé, družstevní, státní, komunální, vlastnictví sdružení, politických 

stran     a církví, mezinárodní (domácí + zahraniční), smíšené (kombinace soukromého a 
vlastnictví sdružení, politických stran a církví)) 
 Institucionální sektor národních účtů 
 Odvětvová klasifikace ekonomických činností  
 Regionalizace – NUTS 3 

Informace o investicích na ochranu životního prostředí jsou poskytovány  vedle 
Ministerstva životního prostředí, také Eurostatu v rámci Společného  dotazníku 
OECD/EUROSTAT o stavu životního prostředí. 

Investice na ochranu životního prostředí jsou zveřejňovány v těchto publikacích: 
 Investice na ochranu životního prostředí v roce …. ;  ČSÚ 
 Statistická ročenka  České republiky;  ČSÚ 
 Statistická ročenka  životního prostředí České republiky, která je vydávána jako společná 

publikace Ministerstva životního prostředí a Českého statistického úřadu 
 Informace o životním prostředí v České republice;  ČSÚ 
 Zpráva o stavu životního prostředí v České republice;  MŽP 

 

Alena Pražáková, Eva Hájková, Český statistický úřad, oddělení statistiky životního prostředí  
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ENVIRONMENTÁLNÍ UČETNICTVÍ Z HLEDISKA 
ENVIRONMENTÁLNÍ  POLITIKY 

 
Květoslava Remtová 

 

 

1 Environmentální účetnictví 

Environmentální účetnictví (environmental accounting) je nový pojem, který se vyvíjí 
jak na tzv. makroúrovni, tj. na úrovni systému národních účtů, tak i na tzv. mikroúrovni, tj. na 
úrovni podnikového účetnictví. V obou případech jde v podstatě o způsob jak sledovat vlivy, 
jimiž na daný systém působí finanční toky, jež jsou spojeny s činnostmi ovlivňujícími 
životní prostředí. Podnětem ke vzniku environmentálního účetnictví byla v obou případech 
rostoucí kritika neschopnosti příslušného účetního systému tyto vlivy kompletně zachycovat a 
hodnotit. Počátky kritiky a tím i kořeny vzniku obou typů environmentálního účetnictví se 
datují už do druhé poloviny 70-tých let. 

 

1. 2 Environmentální účetnictví na makroúrovni 

Hlavním úkolem environmentálního účetnictví na makroúrovni je vytvoření tzv. 
zelených národních účtů, tj. účtů, na jejichž podkladě bude možné z národohospodářského 
hlediska posoudit finanční dopady spojené s problematikou životního prostředí, především s 
čerpáním přírodních zdrojů, vznikem odpadů a dalšími činnostmi ovlivňujícími kvalitu složek 
životního prostředí. Na podkladě zelených národních účtů by pak bylo možné vyjádřit čistý 
zelený národní produkt či jiné parametry vypovídající souhrnně o finanční stránce činností 
spojených s problematikou životního prostředí. 

Potřeba objasnit novou koncepci rozvoje a stanovit metodiku jejího hodnocení a 
realizace byla opakovaně zdůrazňována na mnoha mezinárodních konferencích a jednáních. 
Na začátku 80-tých let se danou problematikou začala velmi intenzivně zabývat Světová 
banka a Environmentální program Spojených národů (United Nations Environmental 
Programme, zkráceně UNEP). Po mnoha různých návrzích na způsob zahrnutí ekologického 
faktoru do systému národních účtů, bylo nakonec rozhodnuto hledat řešení mimo základní 
účetní rámec (Bartelmus 1992). Byl vytvořen pojem integrovaný environmentální a 
ekonomický účetní systém (System for Integrated Environmental and Economic Accounting, 
zkráceně SEEA) a v roce 1993 byla v rámci revize systému národních účtů zavedena nová 
účetní kategorie, tzv. satelitní účty. Systém integrovaného environmentálního a 
ekonomického účetnictví se pak stal jedním z těchto satelitních účtů.  

Specifičnost a výhoda satelitních účtů spočívá v tom, že umožňují zachytit a získat 
informace o jevech dotýkajících se více nebo méně všech sektorů národního hospodářství. 
Dovolují rozšířit ústřední rámec systému národních účtů o další doplňující ukazatele a 
propojit jevy charakterizované údaji ve fyzických jednotkách s monetárně vyjádřenými 
veličinami účetního systému (Ritschelová 2000). 

Rozvojem environmentálního účetnictví na makroúrovni se nezabývají jen statisticky 
zaměřené národní i nadnárodní instituce, jako je např. EUROSTAT (Evropský statistický 
úřad), ale i takové organizace jako je EHK (Evropská hospodářská komora), OECD 
(Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj) a další. V rámci mezinárodní spolupráce 
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byly vytvořeny i specificky zaměřené pracovní skupiny, např. Londýnská skupina v roce 1994 
a Nairobská skupina v roce 1995. 

Česká republika se zúčastnila pilotních projektů, které se týkaly aplikace tzv. Matice 
národních účtů zahrnujících účty životního prostředí, známé pod zkratkou NAMEA 
(National Accounting Matrix including Environmental Accounts), kterou navrhl Nizozemský 
statistický úřad. NAMEA představuje jeden ze způsobů jak porovnávat údaje ve fyzických 
jednotkách s údaji v monetárních jednotkách. Každé ekonomické aktivitě, každému odvětví 
jsou přiřazeny emise jednotlivých znečišťujících látek, přičemž tyto emise jsou agregovány 
do skupin podle ekologických problémů, jež způsobují. Aplikací NAMEA pak lze zjistit 
jakým dílem se průmysl a domácnosti podílejí na takových problémech jako je eutrofizace, 
skleníkový efekt, rozrušování ozonové vrstvy a produkce odpadů. Příspěvky jednotlivých 
subjektů lze následně porovnat s jejich příspěvkem k tvorbě čistého domácího produktu, k 
exportu, zaměstnanosti a pod. (Ritschelová a kol.2000). 

 

2. 2 Environmentální účetnictví na mikroúrovni 

Jeden z prvních popudů, který vedl k potřebě vykazovat náklady a přínosy, jež 
podniku způsobují činnosti spojené s ochranou životního prostředí, vyšel z činnosti OSN, a to 
z činnosti Komise pro nadnárodní společnosti. Úkolem této Komise v roce 1975 bylo 
porovnat účetnictví nadnárodních podniků, a to i z hlediska nákladů týkajících se životního 
prostředí (Ruffing 1999). Vzhledem k nedostatkům, které Komise při své práci objevila, 
především naprostou nesourodost výkazů, byla v témže roce založena Mezivládní pracovní 
skupina odborníků na mezinárodní normy pro účetnictví a výkaznictví při OSN (The 
Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and 
Reporting, zkráceně ISAR). Tato skupina, jejímž úkolem je harmonizace účetních standardů a 
výkaznictví, se od roku 1989 zabývá intenzivně také environmentálním účetnictvím na úrovni 
podniku. V roce 1998 vydala cca v deseti jazycích tzv. Prohlášení, jehož účelem bylo 
sjednotit postupy používané ve finančním environmentálním účetnictví na podnikové úrovni. 
Vedle definic základních pojmů jsou v Prohlášení uvedeny i způsoby týkající se vykazování 
environmentálních nákladů a environmentálních závazků včetně jejich zveřejňování. 
Environmentální finanční účetnictví je zde definováno jako:  

účetnictví, které se zabývá problematikou účtování a vykazování těch transakcí a 
událostí, jejichž působení na životní prostředí ovlivňuje anebo bude ovlivňovat finanční 
situaci podniku. 

 

2 Environmentální politika a její nástroje 

Environmentální politika byla původně definována jako: 

cílevědomá činnost exekutivy (vlády, úřadů veřejné správy) vytvářející soubor 
nejrůznějších opatření, jimiž se vědomě působí na chování obyvatelstva s účelem 
zmírňovat škodlivé vlivy působící na životní prostředí. 

V současné době však už tato definice environmentální politiku nevystihuje. S 
postupem času se totiž stále více ukazuje, že zachování zdravého životního prostředí nemůže 
zajistit jen činnost vládních institucí a úřadů veřejné správy, ale že je vedle toho zapotřebí i 
široce koordinované činnosti nejrůznějších společenských subjektů, a to nejen ekologických 
nevládních organizací, ale také výrobních podniků, obchodních a finančních organizací a 
mnoha dalších institucí, a to nejen na národní, ale i na lokální, regionální a mezinárodní 
úrovni. Tento, pro environmentální politiku specifický rys, vedl k tomu, že environmentální 



 46

politika přestávala být aktivitou jen politického systému a stávala se stále více výsledkem 
aktivit celého sociálního systému. Dnes je již zřejmé, že environmentální politika nemůže být 
jen resortní politikou, ale musí být politikou všestrannou (Mezřický 1995) neboli politikou 
multiresortní. Tuto politiku lze pak definovat jako: 

široce koordinovanou činnost různých institucí (především vládních orgánů, 
orgánů veřejné správy a obecní samosprávy, nevládních organizací, výrobních podniků, 
obchodních institucí) a občanů, zaměřenou na dosažení rovnováhy mezi uspokojováním 
lidských potřeb a reprodukční schopností přírody. 

K dosažení vytýčených cílů se v environmentální politice používají nejrůznější 
formalizované prostředky, které se souhrnně označují jako nástroje environmentální politiky. 
Původně do této skupiny byly řazeny jen ty nástroje, které používala státní správa. S 
rozšířením pojmu environmentální politika se rozšířil i sortiment jejích nástrojů. Obecně lze 
říci, že se jedná o velmi různorodé prostředky jak z hlediska charakteru, způsobu a rozsahu 
působení, tak i z hlediska subjektu, jež je používá. Velká různorodost nástrojů a zároveň i 
jejich značná vzájemná propojenost, jakož i neustálé rozšiřování jejich sortimentu, značně 
ztěžují vytvoření jejich systematicky utříděného přehledu. V návrhu jednotné kategorizace 
nástrojů (Remtová 2000) je za hlavní dělící hledisko vybrán primární úkol, který má v praxi 
daný nástroj plnit čili účel pro který byl zaveden. Z tohoto hlediska můžeme všechny nástroje 
environmentální politiky rozdělit do tří velkých skupin: nástroje regulační, informační a 
vzdělávací. 

Úkolem regulačních nástrojů je přimět subjekt k vykonání požadované akce, tj. 
činnosti vedoucí ke snížení negativního dopadu na životní prostředí. Podle míry svobody, 
kterou nástroj subjektu přitom ponechává, lze regulační nástroje dělit dále na nástroje 
přímého řízení (např. zákony), nástroje ekonomické (např. poplatky) a nástroje kooperační, 
které jsou založeny na dobrovolné spolupráci (např. dobrovolné dohody, EMAS a pod.) 

Úkolem informačních nástrojů je poskytování informací, jež se týkají jak stavu 
životního prostředí, tak i vlivů a činností, které na životní prostředí působí a mohou jeho stav 
ovlivňovat a měnit. Pro lepší přehled lze informační nástroje rozdělit na nástroje 
dokumentační (popisné) a nástroje posuzovací (analytické). Dokumentační (popisné) nástroje 
jsou údaje vypovídající o stávajícím stavu životního prostředí a jeho složek, popřípadě o 
velikosti vlivů, jimiž na životní prostředí působí určitý daný systém. Patří sem hodnoty imisí, 
emisí, množství produkovaných odpadů, složení odpadních vod a pod. Pod pojmem 
posuzovací nástroje se rozumí nejrůznější metody a postupy, které se používají k předpovědi 
vlivů, jimiž bude za daných okolností posuzovaný systém působit na životní prostředí. Do 
této skupiny patří např. posuzování životního cyklu výrobku, hodnocení rizika, EIA apod. 

Poslední skupinu nástrojů tvoří nástroje vzdělávací, které představují určitou syntézu 
obou předcházejících skupin, neboť jejich hlavním úkolem je, vytvořit v subjektu na základě 
podaných informací zodpovědný (autoregulační) přístup k životnímu prostředí. Do této 
skupiny patří všechny účelově zaměřené výchovně vzdělávací prostředky (kursy, přednášky, 
programy, filmy, videa, publikace, atp.).  

 

3 Postavení environmentálního účetnictví v environmentální  politice 

Environmentální účetnictví lze v uvedené kategorizaci nástrojů přiřadit k nástrojům 
informačním popisným, neboť jeho hlavním úkolem je podávat informace o tom, jaké 
finanční a ekologické dopady mají činnosti, jež jsou spojené s problematikou životního 
prostředí. 
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Rozvoj environmentálního účetnictví je úzce spojen s rozvojem dalších informačně 
popisných nástrojů, a to environmentálního výkaznictví (environmentálního reportingu) a 
indikátorů environmentálního profilu daného subjektu. 

Význam environmentálního účetnictví spočívá v tom, že vytváří základnu pro 
posuzování ekologické a finanční (ekonomické) účinnosti nějakého provedeného opatření, 
například pro používání regulačních nástrojů. Environmentální účetnictví je jedním z 
důležitých nástrojů při zavádění požadované eko-účinnosti, jež je jedním z předpokladů trvale 
udržitelného rozvoje. 

 

Literatura: 

[1] Bartelmus,P., Stahmer,C., Tongeren,J.: Integrated  environmental and economic 
accounting: framework for an  SNA satelite system, Review of Income and Wealth, 
ročník  37, No.2, str.111-148, 1992 

[2] Mezřický,V. a kol.: Úvod do ekologické politiky (téze  přednášek), Katedra práva 
životního prostředí, Právnická  fakulta University Karlovy, prosinec 1995 

[3] Remtová K.: Analýza nových nástrojů výrobkově orientované  politiky životního 
prostředí využívaných podnikovou  sférou v rozvinutých zemích prostředí, Projekt MŽP 
2000 

[4] Ritschelová,I. a kol.: Environmentální a ekonomické  účetnictví, Centrum pro otázky 
životního prostředí  Univerzity Karlovy v Praze, 2000, ISBN 80-238-318-X 

[5] Ruffing L.: Environmental Accounting and Financial Reporting  for Enterprises, A decade 
of progress at the United  Nations, ECO 1999 Paris 

[6] Schaltegger S., Burrit R.: Contemporary Environmental  Accounting, Issues, Concepts 
and Practice, Greenleaf  Publishing Limited 2000, ISBN 1874719357 

 

Ing. Květoslava Remtová, CSc, Vysoká škola ekonomická, Katedra životního prostředí,  
Náměstí W.Churchilla 4,  130 67 Praha 3 

tel. 02-240 95 551,  fax  02-240 95 529, e-mail: Remtova@vse.cz 

  



 48

NĚKTERÉ PROBLÉMY ENVIRONMENTÁLNÍCH NÁKLADŮ                   
A VÝNOSŮ  

 

Eduard Souček, Ilona Obršálová, Václav Ježdík  

 

 

Počátky hledání indikátorů, které by odrážely stav životního prostředí, vlivy aktivit 
ekonomických činností v území a daly se integrovat  do rozhodovacích procesů a cost-benefit 
analýz se datují od 70.let a nabývají stále většího významu s prosazováním principů 
udržitelného rozvoje. Velmi sílí tlaky na to, aby bylo možno lépe porozumět metabolismu 
procesů ve společnosti a vztahu životní prostředí-ekonomická činnost a společnost. Intenzívně 
se také řeší problematika snížení zátěže z hlediska dematerializace ekonomiky (u nás známé 
publikace Faktor 4, Ekologická stopa1 atd.).  

V současné době lze nalézt v rozsáhlé literatuře  několik proudů, které se snaží  
identifikovat podrobně jednotlivé druhy environmentálních nákladů (např. Roth 1992, Wicke 
1992, Letmathe 1998  a řada dalších). Hledají se způsoby zachycování nákladů a výnosů 
v environmentálním a ekologickém účetnictví, rozšiřují stávající systémy o moderní koncepce 
(např. life cycle assessment, full cost accounting apod.), kombinuje se vyjadřování ukazatelů 
v naturálních a peněžních jednotkách, hledají se možnosti identifikace skrytých, 
opomenutých, špatně alokovaných nákladů atd. Příkladem kombinace environmentálních 
ukazatelů a tradičního účetnictví je např. metodologie UNSTAT, NAMEA, World Bank, 
Central Bureau of Statistic Netherland a další. Environmentální účetnictví a jemu podobné 
metodiky představují část IS pro účely rozhodování o dopadu na životní prostředí. Pro 
komplexní systém indikátorů  jsou nutná data v podstatě trojího typu: 

1. kvantitativní finanční data představující environmentální náklady(příp. výnosy) a 
jejich alokace (týkají se posuzování, prevence, kontroly a nápravy), 

2. kvalitativní nefinanční data (spotřeba energie, % recyklace materiálu apod.), 

3. kvalitativní (měkká) data, charakterizující např. postoje zaměstnanců, připravenost 
na riziko apod. Pro zpracování na vyšší úrovni agregace jsou vhodné jen některé z 
nich.  

Řada států má již oporu pro sledování takto pojatých ukazatelů v přijatých zákonech 
nebo normách2.  

Při hledání možností internalizace externích efektů je významným problémem 
oceňování poškozování a škod na životním prostředí, zejména netržních složek. Také tato část 
je v současné době velmi intenzívně studována a publikována jak v zahraniční, tak i naší 
literatuře. Přes velmi intenzívní práce na těchto problémech nebylo doposud dosaženo 
konsensu v navrhovaných metodikách a ukazatelích z hlediska obecnější platnosti např. 
odvětvové. Chybí metoda pro agregace  přírodních zdrojů se socioekonomickými daty pro 
prostorovou a časovou agregaci. 

                                                 
1 Weizsäcker E.U.et all.: Faktor čtyři.MŽP Praha 1996 

  Rábelová E.-Třebický V.: Ekologická stopa. Planeta 2000,č.1 
2 Srov. Např. německé VDI 3800, UstatG aj. 
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Aktuálním problémem je v současné době návrh ukazatelů3, které by odrážely nejen 
stav věci, ale mohly být uplatňovány pro náročnější analýzy jak z hlediska 
environmentálního, tak především ekonomického a sociálního  hodnocení a sloužily nejen pro 
podnikovou úroveň, ale i pro rozhodování na úrovni krajů a NUTS II a mohly být zahrnuty do 
systému národního účtu. Zde je zřejmě diskrepanace mezi požadavky na environmentální 
účetnictví a současnými možnostmi největší.  Navrhovaný systém ukazatelů musí samozřejmě 
vyhovovat i systematice dlouhodobě připravované v EUROSTATU a poskytovat bázi nejen 
pro operativní potřeby, ale i pro mezinárodní srovnání (SEEA 2000) a musí být podložen i 
odpovídajícími toky dat, např. statistickým výkaznictvím. 

Ukazatele by měly dát odpověď na tyto problémy: 

• jaké jsou zdroje a příčiny dnes a jaké by bylo možno očekávat v budoucnu,  

• jaké materiálové toky v regionu jsou a k jakým akumulacím dochází (tržně 
podmíněné toky-produkty, zboží, biogeochemické toky, emise ze společnosti, 
dopravní procesy),  

• jaký je lokální a externí příspěvek daného území (export a import zatěžujících 
škodlivin a odběrů z přírodních zdrojů), jak lze zátěž ovlivnit lokální komunitou,  

• jaké z toho vyplývají náklady (případně výnosy) a kdo je nositelem těchto nákladů, 
potenciál jednotlivých příspěvků znečištění k sumě produkované za region apod. 

Pro pojetí našeho výzkumu jsme zvolili přístup, který daný problém desagreguje  po  
vertikální linii na úroveň  makro, mezzo (NUTS 2 a 3) a mikro (jednotliví znečišťovatelé ŽP).  

V intencích tvorby národního účtu, makropohledu na daný problém z  hlediska 
ekonomického je nutné rozlišit environmentální účetnictví průmyslových podniků a 
municipalit. Pro oba pohledy je nutná kombinace přístupu vyjádření v naturálních  
jednotkách a v monetárním ocenění.  

Municipální environmentální účetnictví má několik výhod před tradičními postupy 
např. v podobě emisní inventury. Předně otevírá možnosti vyvíjet a adaptovat informační 
systém pro municipální environmentální systémy řízení aplikované na různé úrovně řízení4. 

Řada publikovaných studií považuje za výchozí  principy trvale udržitelného rozvoje a 
výzkum začíná jak u podnikových analýz, tak u municipálních problémů u bilancí. Látkové a 
energetické bilance musí tvořit nedílnou součást nákladového a výnosového přehledu, protože 
jsou základem pro co možná nejpřesnější alokace k příčině vzniku. Tyto, v našem případě 
teritoriální,  ekobilance5 zkoumají :  

1. všechny přírodní látkové zdroje, které jsou  v území k dispozici (vodní zdroje, 
půda, nerostné bohatství apod.), 

2. všechny látky a energetické  nosiče, které ve formě surovin, pomocných látek 
apod. vstupují, 

3. všechny produkty  látkové a energetické, které jsou v území spotřebovány  a 
jejichž výsledkem jsou odpady nejrůznějšího druhu, 

                                                 
3 Univerzita Pardubice v současné době zpracovává grant MŽP, jehož výstupem by měl být soubor statistických 
ukazatelů mapujících problematiku sledování nákladů jak po linii podnikové, tak municipální. 
4 Aplikace jsou známy již i v podmínkách ČR, ze zahraničních výzkumů jsou u nás známe především  německé 
zkušenosti (např. Öko-budgeting [5]). 
5 Pojem ekobilance je shodný s pojmem Life Cycle Assessment standardisovaném v ISO 14 040 a dalších. 
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4. všechny látkové a energetické produkty, které území opouštějí v podobě statků 
nebo zboží a ve formě odpadů. 

Schematicky lze východiska pro popis jednotlivých subsystémů v regionu znázornit 
takto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.1 Dílčí bilance v regionu 

Jiné prameny formulují tyto postupy ve formě ukazatelů v naturálních i monetárních 
jednotkách. 

Tak např. Socher (1998) uvádí systematiku ukazatelů na úrovni města: 

• kvalita životního prostředí 

• zajištění vysoké efektivnosti zdrojů ve všech městských funkčních oblastech 
(energetické služby, využití ploch, látkové toky a odpadové hospodářství, vodní 
hospodářství a ochrana vodstva, mobility) 

• zajištění a vývoj schopnosti  všech přírodních statků.  

Toto hrubé členění je dále analyzováno  podle příslušných městských funkčních 
oblastí, ukazatelů přírodního hospodářství. 

Obdobně bylo v literatuře [5] publikováno pro účely pohledu z hlediska municipalit a 
regionů členění na ukazatele: 

• P - ukazatele procesně orientované ( v prostoru a času), 

• M - ukazatele (management), 

• SL - ukazatele (speciální, lokální). 

Municipální pohled  a agregace vyššího řádu  mohou opět s výhodou využít jak 
kvantitativních monetárních, tak nemonetární ukazatele, které budou různě konstruované 
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podle požadavků na využití. Obdobné postupy jsou v posledních letech označovány jako 
ekologické a environmentální účetnictví, TCA, ABC,LCC atd. 

V tomto příspěvku se nebudeme zabývat definicí základních pojmů, v podrobnostech 
odkazujeme na velmi rozsáhlou literaturu. 

Podle dostupných pramenů6 se současný stav environmentálního účetnictví a 
podobných systémů, které jsou rozhodující pro ekonomický pohled na trvalou udržitelnost,  
může sestávat ze 3 významných částí: 

• Zjišťování a příprava relevantních informací prostřednictvím: 
1. Diferenciace a doplněním tradičního účetnictví (např. separací internalizovaných  

environmentálních nákladů v účetnictví podle druhů a místa, zjišťování 
environmentálních nákladů podle aktivit, podle příčin přiřazení k nositeli nákladů, 
environmentální účetnictví pro plánovací a kontrolní účely, jako rozšířené investiční 
účetnictví nebo make and buy analýzy, bilance vztažené k ŽP, analýzy výdajů a příjmů, 
zohlednění externích nákladů způsobených podnikem). Internalizované náklady ŽP pak 
vznikají v podniku v důsledku  dobrovolných nebo vynucených opatření k vyhnutí se, 
odstranění, redukci a odstranění škod od zátěže ŽP jakož i ztráty produktivity a  
nevratných ztrát energie a surovin. 

2. Rozšířením finančního účetnictví stanovením a hodnocením věcných bilancí, zkoumání 
látkových toků a aktivit popř. zařízení podniku, která jsou relevantní k  životnímu 
prostředí (např. v jednotlivých produktových, procesních bilancích nebo v celkových 
podnikových ekobilancích). 

3. Výstavbou systému environmentálních ukazatelů k plánování, kontrole eko-efektivnosti a 
eko-eficience podniku. Toto pojetí podtrhujeme, protože jsme toho názoru, že jak pojem 
eficience, tak pojem efektivnost je nutné rozlišit a věnovat se tomuto problému ve 
formulaci ukazatelů relativních, složených indexů apod. To se ukazuje jako velmi nadějný 
směr, především v rámci technik eko-benchmarkingu. 

• Eko-.controllingu s průběžných plánováním, řízením, kontrolou v rámci EMS (se silným 
spojením na finanční controlling a na strategické plánování a kontrolu). 

 

• Eko-auditu jako interní a externí revize  ke kontrole funkčních činností a výkonu 
environmentálního systému řízení. 

 

Zjišťování a příprava informací jsou základem pro eko-controlling, který by 
podporoval vedení a vytvářel styl řízení příznivý pro ochranu životního prostředí. 

Analogie platí i pro  municipální pohled na tuto problematiku. 

 

Závěr:  

Dosavadní proudy v environmentální ekonomii, které jsou  publikovány v literatuře 
jak v teoretické rovině, tak i při empirických ověřováních zřetelně ukazují  na velkou 
variabilitu přístupů, která byť má společný cíl (udržení a zlepšování kvality životního 
prostředí), dochází k tomuto cíli různě. Jsme toho názoru, že do budoucna se bude naznačený 
                                                 
6 Seidel 1999, s.229 ,  Roth 1992, Kennedy 1998 a řada dalších. 
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postup řešení nutně ubírat jak cestou makroekonomického pohledu, tak i řešení na 
regionálních a lokálních úrovních. 

Environmentální  náklady ve smyslu trvalé udržitelnosti by pak byly ty náklady, které 
nevedou k  ztrátám hodnoty zásob přírodního kapitálu  a také nevyvolávají žádnou tvorbu 
škod ve zhodnocovacím řetězci. Obdobně lze chápat i environmentální efekty plynoucí ze 
zlepšení stavu životního prostředí – budou jimi odvrácené škody, snížení ztrát cenných 
surovin v podobě recyklací, ušetřené tunokilometry apod. V souladu s moderními přístupy 
ochrany musí být procesy  ochrany životního prostředí chápány jako integrované a  umístěné 
do raných fází inovačního procesu nebo ve stávajících procesech jako strategie preventivní 
(kde nemusí být určení a alokace nákladů tak zřetelná jako je tomu u koncových technologií). 
Při tvorbě strategií a koncepcí nelze vystačit s dosavadními informacemi a jejich 
zkvalitňování by mohlo postupovat naznačenou cestou. 
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EKONOMICKÉ PŘÍNOSY PROCESU RECYKLACE ŽELEZNIČNÍHO 
ŠTĚRKU A STAVEBNÍCH SUTÍ 

 

Aleš Suchánek 

 

 

1. Úvod 

Rok 1992 se stal rokem, kdy se začaly v České republice uskutečňovat první reálné 
projekty zabývající se recyklací stavebních sutí na kamenivo znovu využitelné 
ve stavebnictví. Nově vznikající odvětví zpracování odpadů dostalo výrazný impuls v podobě 
samofinancovatelné technologie, která si postupně dobývala své místo.  

Je třeba podotknout, že základním předpokladem pro radikální změnu celého 
odpadového hospodářství se stalo přijetí zákona č. 238/1991 Sb. „O odpadech“. V té době se 
v ČR využívalo opětovně ve výrobě pouze necelých 7% odpadních materiálů. Ostatní 
naprostá většina nezpracovaných odpadů byla bez jakýchkoliv úprav a užitku vyvážena 
v lepším případě na skládky, v horším případě na černé deponie v přírodě.  

Předpokladem fungování projektu recyklace stavebních odpadů bylo řádné zajištění 
kvality vstupních surovin a kontrola kvality výstupních recyklátů. Parametr kvality se 
z kategorie technické přímo odrazil do kategorie ekonomické, což potvrdila následná léta.  

Rok 1996 byl rokem, kdy se projekt recyklace stavebních sutí a stavebních odpadů  
prakticky modifikoval na prostředí rekonstrukce koridorů Českých drah. Tak jako celostátní 
legislativa o odpadech včetně prováděcích vyhlášek měst, které usměrňovaly nakládání 
s odpady, tak České dráhy vytvořily technické a kvalitativní podmínky pro recyklovaný štěrk 
a štěrkodrť. Nastala další kvalitativně vyšší etapa využití recyklačních technologií sestávající 
se z přesně definovaných procesních etap: 

- etapa příjmu odpadu nebo vstupní suroviny  

vstupní materiál musí být jedné pokud možno stejné kategorie s konkrétními 
vlastnostmi (železniční štěrk, betonová suť, živičná suť, směsná cihelná suť atp.) 

- etapa třídění vstupního materiálu  

je prováděno odhlinění, odprášení pomocí sítových strojů 

- etapa drcení 

vytříděný vstupní materiál je drcen v odrazovém drtiči na frakce o velikosti zrn    
0-120 mm 

- etapa třídění 

předrcený materiál je dále tříděn na sítových strojích na jednotlivé požadované 
frakce a s pomocí magnetického separátoru je odloučeno železo a železné kovy 

- etapa expedice 

vytříděné frakce jsou vybaveny kvalitativním atestem o svých deklarovaných 
vlastnostech. Pro požadované zhutnění je materiál vlhčen na optimální vlhkost. 
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2. Recyklace stavebních sutí 

O ekologických aspektech recyklace stavebních sutí už není třeba mnoho hovořit. Je 
jasné, že dochází k úspoře nerostných surovin a že objem skládek určený k rychlému zasypání 
je ušetřen pro budoucí období  pro nerecyklovatelné odpady.  

Projekt recyklace jasně konkuruje ekonomickým zájmům odpadářské a těžařské loby. 
Za této situace lze vzdorovat a projekt držet dvěma způsoby:  

výhodnější ekonomikou pro zákazníka a  

donucovacími nástroji státu – zákonem o odpadech a městskými vyhláškami. Zde je 
nutné vyzvednout vstřícnost magistrátu města Brna, který již v roce 1992 vydal 1.vyhlášku   o 
povinnostech investorů zabezpečit likvidaci stavebních sutí a splnění dodávek 
do recyklačních systémů. 

Ve městě Brně se jako první a doposud největší recyklační firma pro stavební odpady 
prosadila společnost DUFONEV s.r.o. Množství recyklovaných stavebních sutí, které firma 
zpracovává přesahuje 100.000 t ročně. Výstupem jsou kvalitní recykláty vyráběné a dodávané 
podle vlastní podnikové normy. Podniková norma navazuje na příslušné ČSN v oblasti 
dopravního stavitelství a ČSN stavebních oborů. 

V průběhu dalších let v rámci naší republiky vznikla nová řada firem zabývajícími 
se stejným předmětem činnosti. V roce 1995 firmy založily Asociaci pro rozvoj recyklace 
stavebních materiálů v České republice (ARSM), jenž je součástí mezinárodního sdružení 
F.I.R. (Federation Internationale du Recyclate) se sídlem v Holandsku. Asociace dbá o rozvoj 
činností svých členů a intenzívně bojuje proti podvodným recyklačním firmám. Tyto pod 
pláštíkem recyklace odpad prostě skládkují bez jakékoliv evidence a odvodu poplatku do 
státní pokladny.  

 

3. Recyklace kameniva kolejového lože 

České dráhy spravují a provozují v současné době 9 300 km železničních tratí. Z toho 
počtu je 7 400 km tratí jednokolejných, 1 900 km dvou a vícekolejných. Je možné říci, že 
99% z této délky je tvořeno klasickou konstrukcí železničního svršku, kde kolejový rošt je 
uložen ve štěrkovém loži. Přibližnými výpočty lze odhadnout, že v kolejích ČD je uloženo 
23 miliónů m3 přírodního drceného kameniva převážně frakce 32-63 mm.  

Otázka využití starého štěrku při rekonstrukcích  kolejových drah byla dořešena v roce 
1995,  kdy byly zpracovány „Obecné technické podmínky pro kamenivo kolejového lože“. 
České dráhy zde poprvé v historii deklarovali kvalitu recyklovaného kameniva pro nové 
použití v kolejovém loži na návrhovou rychlost 160 km/h. Před techniky zabývajícími se 
recyklací vyvstal konkrétní úkol navrhnout technologii recyklace železničního kameniva a 
dosáhnout kvalitativního požadavku investora na recyklovaný štěrk frakce 32-63 mm. 

V roce 1996 stál u zrodu této činnosti opět DUFONEV s.r.o., který společně s ŽS a.s. 
založil dceřinnou společnost ŽSD s.r.o., jejíž předmětem se stala recyklace železničního 
kameniva. Společnost ŽSD s.r.o. zakoupila recyklační linku obdobnou jako vlastní firma 
DUFONEV v mobilním provedení. Linka byla modifikována podle vlastní patentové 
přihlášky. 

První stavbou, kde byla v květnu 1996 recyklace použita, byla stavba koridového 
úseku Brno – Skalice nad Svitavou. Od té doby byla recyklace využívána na všech dalších 
koridových stavbách. Rozvinula se i modifikace použití  recyklované  frakce 0-32 mm 
do podkladních vrstev kolejového lože. Stabilizovala se také etapovost recyklačních prací, 
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která se navázala na výkonový harmonogram vyššího zhotovitele stavby. Jasně se potvrdila 
potřebnost mobilních strojních sestav, které zpracovávají řádově 1 000 t materiálu denně a 
přesunují se na recyklační základny, jenž jsou provizorně zřizovány podél koridorové stavby 
a na jejichž ploše se zpracovávají dávky 10 až 25 000 t materiálu. Postupem doby 
se zdokonalila organizace práce při těžení starého železničního štěrku a taktéž při pokládce 
recyklátů. Zde je využívána speciální železniční technika kontinuální těžby a pokládky. 

Součástí technologického procesu recyklace je průběžná kontrola obsahu škodlivin 
převážně ropného původu. Předpisy pro provádění recyklace železničního štěrku nedovolují 
použití kontaminovaného štěrku. Tento se vyskytuje v oblasti výměn a stání lokomotiv, kde 
bylo mazáno ropnými mazadly nebo docházelo k pravidelným úkapům z hnacích vozidel. 

V dnešní době pracují v celodenních směnách dvě až tři recyklační linky na 
současných koridorových stavbách. 

Roční výkony vyrobených recyklátů v České republice použitých při rekonstrukcích 
koridorů ČD jsou v následující tabulce. 

Frakce / rok 1996 1197 1998 1999 2000 Celkem podíl

0-32 mm 42 330 t 82 057 t 188 247 t 131 186 t 299 789 t 743 609 t 56,6 %

32-63 mm 37 208 t 67 397 t 93 027 t 78 561 t 40 511 t 316 704 t 24,1 %

výsivky 17 188 t 24 655 t 48 633 t 68 466 t 94 101 t 253 043 t 19,3 %

Celkem recykl. 96 726 t 174 109 t 329 907 t 278 213 t 434 401 t 1 313 356 t 100,0 %

Z tohoto množství 80% zrecyklovala firma ŽSD s.r.o. 

 

4.  Ekonomika procesu recyklace 

V roce 1998 nabyl účinnosti nový zákon č. 125/1997 Sb. „O odpadech“. Jeho přijetím 
se uzavřelo dlouholeté úsilí o zlepšení režimu nakládání s odpady na území našeho státu. 
Nový zákon v plném rozsahu nahradil zákon č. 238/1991 S. a dnem 1.1.1998 byly zrušeny 
všechny další zákony, nařízení vlády a vyhlášky, které doposud nakládání s odpady 
upravovaly. 

Nakládání s odpady tak vstoupilo do další etapy. Základní přednost nové právní 
úpravy byla spatřována v tom, že původcům odpadu byl dán dostatečný prostor pro to, aby 
naplnili základní cíle zákona, t.j. postupně snižovali objem odpadů a pokud odpady vzniknou, 
aby více využívali jiných forem nakládání než zneškodňování uložením na skládce. V tomto 
právním rámci se rozvinula technologie recyklace stavebních sutí a železničního štěrku v ČR 
a byly vytvořeny dva právní a ekonomické modely recyklace: 

-  model nakládání s odpady 

jeden subjekt se recyklovatelného odpadu zbavuje a nabízí jej k likvidaci, tzn. k recyklaci 
subjektu, který má patřičné zařízení a oprávnění. Po recyklaci je recyklát nabízen volně 
k prodeji na trhu stavebních hmot. Tento model je využíván převážně při zpracování 
stavebních sutí. Odpad, surovina, recyklát je obchodován a dochází ke změně jeho 
vlastníka. Ekonomický princip spočívá v konkurenční ceně za přivezení odpadu, která je 
nižší cena likvidace na skládce a vyrobený recyklát má nižší  cenu než odpovídající 
přírodní surovina srovnatelných technických parametrů. Součet  příjmu za odpad a za 
prodej se stává výnosem. Nákladem je technologie zpracování. Je ověřeno, že tento model 
je ziskový. 
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-    model zpracování materiálu investora 

     investor si najímá technologii recyklace, kterou zapojuje do svého celého technologického 
procesu stavebních prací. Zde nedochází ke změně vlastníka materiálu ani vzniku odpadu, 
nedochází k subjektivnímu rozhodnutí o „zbavení se movité věci“. Tento model je využit 
při zpracování železničního štěrku recyklací. Investor sám určuje místo, čas, množství a 
kvalitativní podmínky vyrobeného recyklátu. Ekonomika procesu pak stojí na jiném 
schématu. Investor v prvé řadě ušetří na ukládce do skládky a dále významně ovlivní 
vlastní přepravní náklady výběrem recyklační plochy. Technologie recyklace je tvořena 
mobilními linkami, které se přemisťují za materiálem. Cena zpracování je obdobná jako 
cena v lomu, neboť linka je tvořena obdobnými stroji  - třídiči a drtiči. Dalším významným 
přínosem pro investora je operativní zajištění dostatečného množství materiálu, které lomy 
nemusí mít vždy na skladě. Kombinací materiálu recyklovaného a materiálu vyráběného 
z přírodního kameniva je zabezpečena celková materiálová potřeba stavby koridoru. 
Statisticky je spočtena úspora 100 až 200 Kč na 1 t použití recyklátu místo nového 
drceného štěrku. Celková výše úspor je odhadována na stavbách koridorů Českých drah na 
100 až 250 mil. Kč. Tuto částku uspořil investor, neboť začlenil prozřetelně technologii 
recyklace železničního štěrku do soutěžních podmínek veřejných soutěží jednotlivých 
staveb. Model nedosahuje takového stupně ziskovosti jako model předchozí, je však také 
realizovatelný. 

 

5. Závěr 

Recyklační technologie stavebních sutí a kameniva se stala technologií běžně 
používanou. Nemalé množství potencionálních odpadů se vrací do stavebního procesu a její 
pozitivní vliv na životní prostředí je nezpochybnitelný. Ekonomický efekt, který je závislý 
na čistotě vstupů a technologické kázni, je takový, že technologie jsou na trhu 
samofinancovatelné. 

 

Literatura: 

Seminář Kamenivo pro železniční spodek a svršek tratí Českých drah  Hodonín 04/1998 

 

Ing. Aleš Suchánek, DUFONEV R.C. a.s., Hlinky 102, 603 00 Brno 

tel.: +420/5/43244150, fax: +420/5/43244160, e-mail: dufonevrc@iol.cz 
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INTEGROVANÁ VÝROBKOVÁ POLITIKA 
 

Dagmar Sucharovová 

 

 

Východiska a souvislosti  

Kvalita života dnes vyžaduje zdravé životní prostředí, které je pro dlouhodobou 
prosperitu a kvalitu života nezbytné. Občané v Evropě  a nejenom v ní žádají vysokou úroveň 
ochrany životního prostředí. K tomu, aby docházelo k hospodářskému rozvoji a růstu 
blahobytu lidí, budou zesíleny tlaky na schopnost planety uspokojovat požadavky na zdroje 
nebo na schopnost pohlcovat znečištění. Přísné normy v oblasti životního prostředí současně 
představují motor inovace a podnikatelských příležitostí. Proto lidstvo  musí usilovat o takový 
hospodářský růst, který nepřináší automaticky škodlivé dopady na životní prostředí a jeho 
poškozování. Podnikání musí probíhat environmentálně účinnějším způsobem. Jeho 
výsledkem bude, že  při výrobě téhož nebo většího množství výrobků bude muset být 
používáno méně vstupů a vznikat menší množství odpadů, a vzorce spotřeby se musí stát 
udržitelnějšími. 

Dosavadní Státní politiky životního prostředí v ČR měly za úkol zavést do praxe  
četná nová opatření jednak přímo v aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí, ale také 
prosazováním environmentálních aspektů do jiných sektorových politik. Dnes můžeme 
konstatovat, že  ačkoli byl učiněn velký pokrok v drastickém snižování úrovně znečištění 
zejména v průmyslové výrobě, některé problémy přetrvávají a životní prostředí se bude i 
nadále zhoršovat, pokud: 

- nebude učiněn pokrok v provádění legislativy životního prostředí; 

- nebude zlepšena a prohloubena integrace aktivit a požadavek ochrany životního prostředí 
do hospodářské a sociální politiky, která vyvíjí tlak na životní prostředí; 

- zúčastněné strany a samotní občané nepřevezmou větší odpovědnost v úsilí na ochranu 
životního prostředí; 

- nebudou přijímána opatření pro řešení závažných a přetrvávajících problémů životního 
prostředí a řady nově se objevujících problémů. 

V lednu 2001 vláda ČR svým usnesením č. 38 schválila novou Státní politiku 
životního prostředí, která stanovila hlavní oblasti priorit a cíle ochrany životního prostředí na 
příštích pěti let. Aby byly cíle politiky životního prostředí dosaženy - nebo srozumitelněji, 
aby nedocházelo k dalšímu znečišťování životního prostředí a zlepšil se současný stav  a 
kvalita životního prostředí  je nutné  používat kromě klasických postupů i novátorského 
přístupu a hledat nové cesty, jak tyto ambiciózní, ale současně nevyhnutné cíle dosáhnout. 

Kromě klasických postupů zabezpečování kvality životního prostředí formou právních 
předpisů a kontrolou jejich dodržování začal v 80-tých letech nový trend v nástrojích, 
sloužících k zlepšení ochrany životního prostředí - využíváním dobrovolných nástrojů jako je 
ekolabelling, čistší produkce, zavádění environmentálních systémů řízení, využíváním 
hodnocení životního cyklu výrobků, dobrovolných dohod a dalších postupů. 
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Už několik let se realizuje užší spolupráce expertů na ochranu životního prostředí . 
Důležitá je spolupráce s trhem prostřednictvím zájmů hospodářské sféry a spotřebitelů, která 
zásadně může přispět k ekologicky udržitelnějším vzorcům výroby a spotřeby. Podnikatelská 
sféra by neměla být jen prostě penalizována za svá opomenutí, nýbrž měly by být zavedeny i 
systémy, v jejichž rámci lze odměnit dobré výkony. Spotřebitelé potřebují užitečné informace, 
které by jim umožnily vybrat si produkty šetrné k životnímu prostředí a ovlivnit tak vývoj 
trhu ekologicky příznivějším směrem. Dotace poskytované z veřejných prostředků by měly 
podporovat ty postupy v praxi, které jsou ohleduplné k životnímu prostředí. Hospodářská 
sféra musí být povzbuzována k inovacím, spočívajícím například v uchopení příležitostí, které 
poskytuje používání, vývoj a šíření čistých technologií. 

Občané činí každý den rozhodnutí, jež mají přímý či nepřímý dopad na životní 
prostředí. Lepší kvalita a snadněji přístupné informace o životním prostředí a praktických 
záležitostech pomáhají utvářet jejich stanoviska a tím ovlivňovat toto rozhodování. To 
všechno v kostce je obsahem připravované Integrované výrobkové politiky, jejíž příprava je 
jedním z úkolů  Státní politiky životního prostředí. 

 

Několik základních myšlenek k přípravě integrované výrobkové politiky:  

Výrobky a služby odrážejí bohatství společnosti, standard životní úrovně, v širším 
smyslu kvalitu života. Konzumní společnost sebou přináší ale i negativní aspekty ve vztahu k 
životnímu prostředí. Čerpání neobnovitelných přírodních zdrojů, poškozování životního 
prostředí emisemi z výroby a používání výrobků, ztráta citlivých ekosystémů, ztráta 
kvalitního životního prostoru obecně, představuje pro člověka významná rizika, kterým musí 
čelit a ke kterým musí nalézat řešení.  Udržitelný rozvoj stanovuje obecné cíle a předpokládá 
minimalizaci a prevenci těchto rizik a je proto jedním z široce přijímaných cílů nejen v České 
republice, ale i na celém světě.  

Integrovaná výrobková politika (IPP), kterou definuje Zelený dokument Evropské 
Komise představuje nový  rozměr politiky životního prostředí, vztahující se k výrobkům a 
výrobkovým systémům,  s cílem  dosáhnout udržitelného rozvoje. Příprava  IPP bere v úvahu 
nejnovější poznatky o dopadech výroby a výrobků na životní prostředí a je v souladu s 
procesem vytváření politiky na mezinárodní úrovni, především v Evropské Unii. Náš přístup 
je vychází z návrhu Zeleného dokumentu EK a zabývá se základními tezemi IPP.  

IPP vzniká z potřeby nacházet řešení propastného rozdílu mezi cenou výrobku, kterou 
spotřebitel zaplatí na trhu a náklady, které si ve skutečnosti vynutí životní cyklus výrobku na 
celé společnosti na nejrůznějších úrovních. Skryté náklady, které platí společnost ve formě 
poškozování životního prostředí, nepředstavují přímou zpětnou vazbu pro výrobce ani 
spotřebitele, a tak způsobují opomíjenou deformaci na trhu. Sociální náklady (náklady na 
zdravotní péči obyvatelstva díky znečištění ovzduší, hluk apod.) tak neúměrně vzrůstají a 
přitom nevysílají odpovídající cenové signály. Výrobek, který využívá tohoto nedostatku, tak 
požívá neoprávněné výhody oproti výrobku, který díky svému nižšímu dopadu na životní 
prostředí v průběhu životního cyklu nezatěžuje společnost nadměrnými náklady.   
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IPP si neklade za cíl internalizovat negativní environmentální externality (zahrnování 
nákladů za poškozování životního prostředí do ekonomického systému, který dané poškození 
způsobil) pomocí metod oceňování kvality životního prostředí. Taková snaha by nevedla k 
výsledkům, které by byly široce, efektivně, jednoduše a univerzálně použitelné.  IPP si 
naopak klade ambiciózní cíl vytvářet takové systémy, které se obejdou bez externího 
oceňování životního prostředí. Cenové signály lze ovlivňovat i jinými způsoby a nástroji a tak 
dosáhnout stejného cíle s nižšími transakčními a administrativními náklady (náklady na 
administraci a provoz systémů upravujících cenové signály). Ve světle existujících systémů, 
které využívají správných cenových signálů, lze konstatovat, že takové systémy a jejich 
precizní vypracování přinesly své ovoce. Internalizace externalit již tedy není teoretickým 
konceptem, ale lze jej úspěšně přenést do praxe.  

IPP by měla sloužit k zabezpečování rovných podmínek na trhu tím, že bude 
ekonomicky stimulovat lepší řešení, zatímco horší systémy budou znevýhodňovány.  
Poplatkové a zálohové systémy nezajišťují další příjmy státních fondů.  Při vhodné 
volbě nástrojů IPP budou poplatky, placené účastníky systému, klesat. 

V praxi se bude jednat především o výrobkové systémy založené na fyzických 
výrobcích, ale může se jednat i o poskytování služeb, jako je například doprava. Rovné 
oceňování dopravného je rovněž diskutováno v Zeleném dokumentu Evropské Komise, 
věnovanému spravedlivému a efektivnímu oceňování v dopravě.  

Evropská Komise ve svých četných písemných prohlášeních a přednáškách svých 
představitelů mnohokrát deklarovala posun charakteru environmentální politiky. Regulatorní a 
administrativní nástroje, které nejsou dostatečně flexibilní, by měly být doplněny nebo 
nahrazeny nástroji, které využívají tržních principů. Pro úspěch takového řešení je potřeba 
nalézt odpovídající cenové signály, které budou respektovat priority environmentální politiky.  

 

Co je Integrovaná výrobková politika? 

IPP představuje rámec pro prevenci znečištění vznikajícího během celého životního 
cyklu výrobku. Účelem Integrované výrobkové politiky je doplňovat stávající 
environmentální koncepce využíváním široké škály nástrojů na nejrůznějších úrovních, a to 
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jak v rámci –požadavků ze zákona, tak stimulováním specifických činností zainteresovaných 
stran ovlivňujících výrobkové systémy (dobrovolné nástroje).  

Integrovaná výrobková politika není samostatnou politikou, ale  zastřešuje dílčí 
aktivity, které mají společný cíl – promítnout zásady udržitelného rozvoje na celý 
životní cyklus výrobků. Udržitelný rozvoj je zde vnímán především jako cíl. Předurčuje 
použití nástrojů, které umožní minimalizovat vliv lidské činnosti na životní prostředí a 
zároveň nebude omezovat růst společnosti ve všech jeho formách (ekonomický, sociální). 
Udržitelný rozvoj tedy nepředpokládá minimalizaci spotřeby jako fenoménu moderní 
společnosti. Předpokládá především uspokojování potřeb spotřebitelů takovým způsobem, 
který je šetrnější k životnímu prostředí. V této souvislosti se proto mluví o změně kvality 
spotřeby, nikoliv o minimalizaci spotřeby jako takové.  

IPP se v Evropské unii i České republice v současnosti rozpracovává. Určité kroky ve 
výzkumu možných implikací a ekonomických dopadů byly již v některých členských státech 
EU učiněny. V rámci integračního procesu České republiky do Evropské unie bude nutné 
zahájit přípravu administrativních, ekonomických a informačních nástrojů, které umožní 
naplnit zásady Zeleného dokumentu Evropské komise. I když je tento dokument pouze 
ideovým materiálem, lze očekávat, že se jeho hlavní zásady promítnou i do přípravy 
závazných dokumentů evropské legislativy. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi komplexní 
problematiku, je třeba zahájit činnost v této oblasti v ČR co nejdříve. 

 

Principy Integrované výrobkové politiky 

Principy IPP odrážejí široké spektrum činností, které se váží k výrobkovým sytémům. 
Některé principy výrobkové politiky byly již v praxi částečně promítnuty do nástrojů, které 
jsou zahrnuty do IPP (například systém ekologického značení výrobku). 

Hlavní principy IPP jsou: 
 Vytvořit administrativní nástroje, které by znemožňovaly uvedení na trh takových 

výrobků, jejichž výrobou nebo provozem vzniká ve srovnání se stejnými výrobky 
neúměrná zátěž na životní prostředí. 

 Vytvořit informační nástroje, které by informovaly výrobce, spotřebitele a další 
zainteresované strany o environmentální výkonnosti výrobkových systémů (informace a 
indikátory, jak dané výrobkové systémy ovlivňují životní prostředí, kvalitativně i 
kvantitativně) a umožnily tak kvalifikovaný výběr spotřebitele a umožnily insitucím 
vhodné pořizování výrobků s lepším environmentálním dopadem. Některé aktivity byly 
již na tomto poli provedeny, viz usnesení vlády ČR ze dne 19.června 2000 k návrhu 
podpory rozvoje prodeje a užívání ekologicky šetrných výrobků, nebo Program 
Ekologicky šetrného výrobku.  

 Vytvořit ekonomické nástroje, které by umožnily stanovení cen tak, aby zahrnovaly 
sociální náklady výrobkových systémů (náklady, které si výrobkový systém vynucuje, ale 
který není do jeho ceny zahrnut – například cena za poškozování životního prostředí po 
skončení životnosti výrobku). Takové ceny by motivovaly aktéry na trhy ke snížení 
dopadu výrobků na ŽP (výrobce k výrobě systémů s minimálními celkovými náklady, 
spotřebitele k výběru takových systémů, které pro něj neznamenají další náklady z 
provozu a zneškodnění výrobku). 

 Využit tržních sil, které umožní v nejvyšší možné míře výběr takových řešení, která jsou 
šetrná k životnímu prostředí na úkor řešení, která nadměrně poškozují životní prostředí. 
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Trh se jako nástroj volby výrobků plně osvědčil v motivování spotřebitele při výběru 
výrobků a výrobkových řešení. Tento princip předpokládá existenci správných cen.  

 Stimulovat inovace a technologický rozvoj, který by umožnil uvést na trh nové 
výrobkové systémy, nebo by modifikoval stávající systémy tak, aby byl minimalizován 
materiálový podíl a maximalizován podíl know-how (tzv. dematerializace výrobků a 
služeb). Tyto trendy se objevují ojediněle i jako výsledek technologického rozvoje bez 
zásahu státních orgánů (například–elektronický telefonní záznamník – výrobek – byl v 
současnosti nahrazen službou telekomunikačních společností). Cílem tohoto principu je 
podpořit inovační trendy, aby se promítly do širší skupiny výrobků a výrobkových 
systémů.  

 

Zásady Integrované výrobkové politiky 

Integrovaná výrobková politika si klade ambiciózní cíl oslovit velmi různorodé cílové 
skupiny, aby získala jejich představitele pro odbornou diskusi. Tuto diskusi vyžaduje nejen 
morální stránka věci –odpovědnost všech aktérů, ale i praktická potřeba oslovit všechny 
zainteresované strany celého životního cyklu výrobků – výrobce a jejich odvětvové 
organizace, spotřebitele a veřejný sektor, který je zastupuje (spotřebitelské organizace, 
nevládní sektor zabývající se ochranou životního prostředí, regulační orgány, média  a v 
neposlední řadě i normalizační instituce, které jsou odpovědné za tvrobu průmyslových 
standarů). 

Základní zásady Integrované výrobkové politiky: 
 Umožnit dialog všech zainteresovaných stran. Dialog stimuluje prosazování společných 

zájmů a řešení společných problémů, zároveň umožňuje výměnu informací.  
 Přiznání principu nepřímé odpovědnosti všech zainteresovaných stran za znečištění 

životního prostředí, které vzniká během celého životního cyklu výrobků (výrobců, 
spotřebitelů, regulačních orgánů, normalizačních orgánů, veřejnosti a dalších).  

Zatímco dialog zainteresovaných stran se při hledání konsensuálního řešení jeví jako 
jednoznačný a universálnínástroj a nepředstavuje pro žádnou ze zainteresovaných stran 
vážnější překážku, je sdílená odpovědnost podle existujících systémů v EU velmi citlivým 
tématem, které je třeba ze strany regulačních orgánů velmi citlivě formulovat.  

Odpovědnost (morální a často i právní) za škody na životním prostředí z výrobkových 
systémů je samozřejmě sdílená všemi zainteresovanými stranami. Výrobce se stává 
odpovědným v momentě uvedení výrobku na trh. Tato odpovědnost je nasnadě, odráží se v 
mnohých současných zákonných úpravách. Výrobci ovšem často argumentují tím, že výrobek 
je reálným odrazem potřeb a přání spotřebitele, a proto nemůže být výrobce jediným 
odpovědným subjektem za škody, způsobené výrobkem na životním prostředí. Na druhou 
stranu, spotřebitelé často argumentují tím, že jejich potřeba je založena na uspokojení jisté 
konkrétní funkce, to znamená, že nejsou příliš zainteresováni na zvoleném řešení, které nabízí 
výrobce. V každém případě  spotřebitelé jsou odpovědni za stejné škody svým výběrem 
výrobku na trhu, a proto by se měli podílet na procesu odstraňování a minimalizaci škod na 
životním prostředí (ať již přímo, či nepřímo). Proto je třeba tuto odpovědnost rozšířit i na 
spotřebitele. Vedle spotřebitele je za škody zodpovědný i například regulační orgán (stát), 
neboť vytváří legislativu, která charakterizuje minimální environmentální výkonnost 
výrobkového systému, a definuje tak minimální standard. Vedle těchto zainteresovaných stran 
jsou za škody zodpovědny i normalizační instituce, které vytvářejí normy a standardy, 
respektované komerčním sektorem.  
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Při posuzování odpovědnosti a navrhování řešení vzniklých problémů s daným 
výrobkovým sektorem se zpravidla vychází z tzv. funkční jednotky, která reprezentuje 
jednotku služby, kterou daný výrobkový systém nabízí. Například funkční jednotkou obalů 
může být 1 kg nebo 1l zabaleného výrobku, u pracího přípravku může být funkční jednotkou 
1kg čistého prádla. 

 

Cíle Integrované výrobkové politiky 
 Integrovat environmentální aspekty do výrobního řetězce - zlepšovat environmentální 

profil výrobků z pohledu životního cyklu výrobku (delší životnost, nižší materiálová a 
energetická náročnost, vhodné materiály, použití recyklovaných materiálů, podíl 
recyklovatelných materiálů ve výrobku atp.)  

 Stimulovat inovační trendy (uvádět na trh nové výrobky a služby, které by uspokojovaly 
potřeby spotřebitelů, vyvolávaly minimální zátěž životního prostředí, a zároveň iniciovaly 
hospodářský růst společnosti) 

 Upravit ekonomické nástroje a cenové mechanismy - narovnat skutečné ceny výrobků, 
aby  zahrnovaly i sociální náklady (internalizovat negativní externality do cen 
výrobkových systémů)  

 Rozšířit odpovědnost výrobce za výrobky a služby, které uvedl na trh (například zavést 
povinnost zpětného odběru výrobků po skončení životnosti ve smyslu směrnic EU 
k bateriím a akumulátorům, použitým olejům, obalům, vyřazeným vozidlům apod.) 

 Informovat všechny zainteresované strany o jejich odpovědnosti (státní správa, 
komerční a veřejný sektor, odborná i laická veřejnost, vytvořit informační panely o 
skupinách výrobků, environmentálním značení a dalších nástrojích IPP apod.) 

 Prosazovat zohledňování environmentálního profilu výrobků při zásobování 
veřejných úřadů a institucí a nákupech drobných spotřebitelů, a zároveň tím 
stimulovat růst trhu se značenými výrobky (modifikace stávajících zvyklostí při  
nakupování) 

 Rozšířit a zpřehlednit environmentální značení výrobků (umožnit prosazení všech tří 
systémů environmentálního značení ISO I. – ISO III.) 

 

Současné aktivity  IPP v ČR 

I když je příprava nástrojů IPP na počátku, první aktivity směřující k jejímu naplnění 
byly již Českou republikou zahájeny. Tyto aktivity představují rámec pro přípravu a zavádění 
konkrétních nástrojů a opatření sledující cíle Integrované výrobkové politiky. 

V současnosti je naplňování cílů IPP relativně roztříštěno. Neexistuje systém, který by 
systematicky připravoval podmínky pro vznik jednotlivých navzájem se doplňujících 
nástrojů. Základ pro takovou spolupráci jednotlivých stran by měla dát pracovní skupina, 
složená ze zástupců státní správy, soukromého sektoru (průmyslových firem a profesních 
sdružení) a veřejného sektoru, představovaného nevládními organizacemi, pracujícími v 
oblasti ochrany životního prostředí a ochrany spotřebitele. 

Následující iniciativy již byly na základě IPP uplatněny, nebo vznikly nezávisle a jsou 
s jejími cíly ve shodě.  
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Usnesení vlády č.720 

Dne 19.července 2000 bylo přijato usnesení vlády č. 720 k návrhu podpory prodeje 
a užívání ekologicky šetrných výrobků. Toto usnesení doporučuje členům vlády, vedoucím 
ostatních ústředních orgánů státní správy a přednostům okresních úřadů, aby v jimi řízených 
organizacích byl jedním  z parametrů při výběru výrobků jejich environmentální profil – 
například známka Ekologicky šetrný výrobek. Zároveň se vedoucím řídícím pracovníkům 
doporučuje upřednostnit přímý nákup tatko označeného zboží a výrobků. 

Toto usnesení je vládní iniciativou, která u vědomí své odpovědnosti za veřejné 
pořizování výrobků a služeb ukládá upřednostňování výrobků, které představují pro životní 
prostředí menší zátěž. Tato aktivita by měla být nadále rozvíjena pomocí nástrojů, které 
ovlivňují veřejné pořizování ekologicky šetrnějších výrobků.  

Usnesení vlády je již v praxi naplňováno jednotlivými ministerstvy, která evidují 
nákup ekologicky šetrných výrobků.  Seznam těchto výrobků je uveden rovněž ve Zprávě o 
výsledcích podpory rozvoje prodeje a užívání ekologicky šetrných výrobků. Zpráva mj. 
deklaruje důležitost veřeného pořizování jako jednoho z nástrojů, který umožňuje stimulovat 
poptávku po ekologicky šetrných výrobcích, a tak vytvořit lepší podmínky pro jejich vývoj a 
umístění na trhu.  

 

Spolupráce s průmyslovými asociacemi 

Dalšími aktivitami, které odrážejí spolupráci na prosazování ekologicky šetrnějších 
výrobků a služeb, je Akční plán  ke konkretizaci úkolů, vyplývajících z Dohody o spolupráci 
mezi Ministerstvem životního prostředí, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Českou 
podnikatelskou radou pro trvale udržitelný rozvoj pro období 2000 – 2002. Tento akční plán 
obsahuje závazek Svazu průmyslu, který zabezpečí informovanost průmyslové sféry o 
zavádění a uplatnění dobrovolných preventivních nástrojů doplňujících regulační nástroje v 
praxi, například známku Ekologicky šetrný výrobek a dalších dobrovolných nástrojů 
(například čistší produkce, hodnocení životního cyklu výrobku LCA apod). Dohoda obsahuje 
závazek spolupráce za účelem doplnit regulaci typu „příkazy a zákazy“ ekonomickými a 
dobrovolnými nástroji. 

Uvedená dohodo o spolupráci MŽP se Svazem průmyslu a dopravy ČR nespecifikuje 
detailnější postupy v rámci tvorby IPP, ale vytváří rámec pro budoucí iniciativy, které mohou 
obecné zásady IPP konkretizovat. 

 

Systém ekologického značení v ČR 

Česká republika zavedla systém ekologického značení a umožňuje 
výrobcům přihlásit se do tohoto systému. V případě, že výrobek splňuje 
platnou směrnici, týkající se dané výrobkové skupiny, je mu na základě 
řízení o propůjčení známky tato známka dočasně udělena. Činnost na poli 
ekologického značení je zajištěna Agennturou pro ekologicky šetrné 
výrobky. 

Agentura zajišťuje rozvoj Národního programu také při výběru nových výrobkových 
kategorií, stanovuje kritéria pro hodnocení výrobků a jejich zpracování v podobě nových 
směrnic s požadavky pro udělení ochranné známky EŠV. Veškeré činnosti zajišťuje v souladu 
s ekolabelingovými předpisy EU a aproximační strategií pro oblast životního prostředí 
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Zákon o hospodaření energií, 406/2000 Sb.ze dne 25. října 2000 

Příspěvkem k naplňování cílů IPP je i zákon stanovící zásady označování 
energetických spotřebičů. Tento zákon stanoví povinnost  označovat energetické spotřebiče 
energetickými štítky a zpracovat technickou dokumentaci, a dosahovat minimální účinnosti 
energie pro elektrické spotřebiče, uváděné na trh.  

Tento předpis na jedné straně podporuje informovanost spotřebitele o energetické 
náročnosti výrobků a na straně druhé stanoví minimální standard (účinnost) výrobků, které 
mohou být uvedeny na trh. Výrobek musí být opatřen štítkem stanovícím energetickou 
účinnost (stupeň od A do F). 

Prováděcí předpisy k danému zákonu se v současnosti připravují. 

 

Nástroje integrované výrobkové politiky 

Integrované zavádění nástrojů IPP 

Integrovaná výrobková politika by měla být především rámcem pro tvorbu nové 
legislativy, která by upravovala konkerétní nástroje IPP, ať již tržní nebo administrativní. 
Legislativa musí zajistit rámec pro vazbu na další nutné činnosti, jako je například tvorba 
technických norem. 

Vyskytují se však námitky výrobců proti některým nástrojům Integrované výrobkové 
politiky (např. deformace trhu, administrativní potíže při environmentálním značení výrobků, 
obava výrobců z převádění odpovědnosti za výrobky na výrobce, Také státní správa se obává 
maůé ekoefektivity ekolabellingového systému, konfliktů v rámci existujících daňových a 
poplatkových systémů  apod. 

 

Spolupráce zainteresovaných stran při prosazování IPP 

Integrovaná výrobková politika díky svému odlišnému charakteru od ostatních, tzv. 
procesně orientovaných politik, vyžaduje rovněž odlišný přístup při jejím uváděním do praxe. 
Pro prosazování cílů a nástrojů IPP je třeba vytvořit funkční síť partnerů, která bude schopna 
efektivně řešit jednotlivé kroky v rámci zavádění IPP do jednotlivých sektorů. IPP musí být 
transparentní, otevřená, s důrazem na tržní principy a dobrovolné nástroje.  

 

Jedním ze základních principů IPP a jejích nástrojů je princip sdílené odpovědnosti za 
škodu způsobenou na životním prostředím výrobkovými systémy. Odpovědnost za tyto škody 
nesou společně všechny strany, zúčastněné v daném výrobkovém systému.  

Státní správa je klíčovým partnerem v procesu zlepšování environmentálního profilu 
výrobků. Vytváří legislativní prostředí garantující "minimální standard" výrobků. Poskytuje 
základní ekonomické a administrativní stimuly a pravidla. Klíčová role státní správy na poli 
IPP spočívá ve vytvoření legislativního rámce, v koordinační roli a tvorbě nástrojů pro 
podporu ekologicky šetrnějších výrobkových systémů. 

Další role státní správy je odvozena od její kupní síly. Státní správa je jedním z 
hlavních spotřebitelů (v členských státech EU mnohdy přesahující 15% trhu), a proto je volba 
dodavatelů prostátní správu vhodným stimulačním prvkem na trhu. Chování státní správy 
může rovněž velmi vhodně působit na ostatní spotřebitele. 
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Výrobci, uspokojující potřeby spotřebitelů nesou spoluodpovědnost za kvalitu 
výrobků a za jejich dopad na životní prostředí. Výrobci by měli být v procesu zlepšování 
environmentálního profilu výrobků stimulováni tak, aby informace poskytnuté státní správou 
a ostatními zainteresovanými stranami mohly sloužit v jejich interním rozhodovacím procesu 
ve prospěch vývoje ekologicky šetrných řešení. 

Výrobci by měli využít všech vhodných systémů environmentálního značení (ISO typ 
I-III) a poskytnout spotřebitelům relevantní informace o výrobku (o materiálovém složení, 
energetické náročnosti během výroby a energetické spotřebě během používání).  

Aktivity výrobců by měly vést k minimalizaci dopadu výrobku na životní prostředí s 
cílem dosáhnout dematerializace. Výrobci by měli být v tomto systému motivováni a spolu s 
ostatními zainteresovanými stranami vyvíjet nová inovovaná výrobková řešení.  

Spotřebitelé jsou spolu s výrobci odpovědní za dopad výrobků na životní prostředí. 
Pro své rozhodování by měli získat větší objem transparentních informací o výrobcích. Lepší 
a spolehlivější informace ve snadno srozumitelné formě by měly umožnit spotřebitelům 
provádět informovaný výběr ve prospěch výrobků šetrných vůči životnímu prostředí.  

Nevládní organizace musí být přizvány k dialogu, aby se staly plnohodnotným 
partnerem při určování problémů a vývoji praktických řešení, směřujících ke snižování 
ekologických dopadů výrobků na životní prostředí. V této oblasti jsou aktivní nejen nevládní 
organizace ze sektoru ochrany životního prostředí, ale také například nevládní organizace, 
zabývající se ochranou spotřebitele. Nevládní organizace zpravidla zastupují neorganizovanou 
veřejnost. 

Města a kraje tvoří nedílnou součást skupin, řešících problémy znečištění životního 
prostředí na místní a regionální úrovni. Města hrají významnou roli v lokálních systémech 
nakládání s odpady, v budoucnu budou rovněž hrát významnou roli například při naplňování 
směrnic EU o obalech. IPP bude mít na jejich současnou i budoucí činnost významný vliv. 
Města a kraje by se proto měly účastnit rozhodování, týkajících se vzniku a prosazování 
nástrojů IPP.  

Instituce zabývající se normalizačním procesem jsou hlavním aktérem v procesu 
vytváření standardů. Vytváření standardů, které jsou široce a dobrovolně používány výrobní i 
nevýrobní sférou, významně ovlivňuje životní prostředí, protože velmi často definuje 
"povinný" charakter výrobků. Environmentální dopad nových standardů musí být ovlivněn již 
v procesu návrhu, aby reflektoval určitý minimální standard ochrany životního prostředí. V 
procesu vytváření standardů musí tyto instituce umožnit aktivní účast ostatních 
zainteresovaných stran.  

Vzdělávací instituce hrají v procesu nenahraditelnou roli. Především je třeba 
zainteresovat instituce, zabývající se vzděláváním designérů, protože ti mají ve valné většině 
všechny vlivy na životní prostředí pod kontrolou již "u rýsovacího prkna" - při navrhování 
výrobků a využívání stávajících výrobkových systémů.  

 

Předpoklady budoucího rozvoje IPP 

Rozvoj IPP v budoucnu bude především znamenat vytvoření nových nástrojů a 
mechanismů a jejich integraci se stávající legislativou. Bude se jednat především o vytvoření 
právního rámce pro zavedení tržních nástrojů , vypracování komentovaného znění právních 
předpisů, šíření informací o nich a zajištění interaktivní komunikace mezi zúčastněnými 
stranami, zejména mezi výrobci a spotřebiteli. Na vytvoření nových nástrojů budou muset 
spolupracovat všechny e zainteresované strany, kterých se tyto nástroje dotknou. 
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Předpokladem je  partnerský přístup komerčního a veřejného sektoru a shoda na společných 
cílech, kterých je potřeba dosáhnout.  

Nové nástroje a systémy budou muset být vytvořeny tak, aby podporovaly 
mechanismy , zahrnující environmentální náklady do cen výrobků. Toho může být dosaženo 
například formou nejrůznějších vratných a poplatkových systémů. Ekonomické nástroje by 
tak braly v úvahu náklady na poškozování životního prostředí a stimulovaly by výrobce k 
přechodu na ekologicky šetrnější výrobní postupy a ekodesign výrobků.  

IPP si rovněž klade za cíl stimulovat inovace a tak přispět k hospodářskému rozvoji. 
Vychází z četných úspěšných příkladů dematerializace výrobků a služeb, které byly již 
komerčním sektorem uvedeny na trh pro jejich kompetitivní výhody. Při vývoji nástrojů IPP 
bude rovněž třeba vzít v úvahu další politické dokumenty (například Zelené dokumenty 
Evropské Komise o Inovacích), které jsou věnovány inovacím, aby jejich vzájemná 
doporučení nebyla v rozporu. 

 

 

RNDr. Dagmar Sucharovová, MŽP ČR 
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EKONOMIKA VERSUS EKOLÓGIA 
 

Vladimír  Surový  

 

 

 Otázku vzťahu ekonómie a ekológie je možné analyzovať z viacerých aspektov. 
Názvom článku „ekonomika versus ekológia“, autor chce zdôrazniť súčasný stav dôsledkov 
ekonomického rozvoja na životné prostredie. Súčasná úroveň  ekonomického rozvoja 
v značnej miere bola dosiahnutá na úkor úrovne životného prostredia. 

 Systém životného prostredia sa skladá z prírodných faktorov a faktorov vytvorených 
činnosťou človeka. Prírodné faktory vznikli … človek sa snaží vysvetliť ich pôvod a 
preniknúť do podstaty ich zákonitostí. Prírodné prostredie ako súčasť životného prostredia na 
Zemi sa nazýva biosféra. V biosfére prebiehajú procesy  tvorby organických látok 
z minerálnych látok za účasti slnečnej energie. Potom prichádza k rozpadu organických látok, 
ktoré boli konzumované živými organizmami. Týmto sa uskutočňuje stály proces krúženia 
matérie, v troch stupňoch. Prvý stupeň je proces tvorby organických látok. Tento proces 
vykonávajú zelené rastliny. V druhom stupni pôsobia organizmy, ktoré spotrebovávajú alebo 
spracovávajú organické látky, ktoré vytvorili zelené rastliny. Tretí stupeň spočíva v procese 
rozkladu vytvorenej a zúžitkovanej organickej matérie. 

 Vyplýva, že život človeka závisí od zdrojov biosféry. Sem patrí: pôda, voda, vzduch, 
slnečné žiarenie, nerasty, rastlinný a živočíšny svet. V súčasnosti sa nastoľuje otázka 
vyčerpateľnosti prírodných zdrojov. Klasifikácia zdrojov na vyčerpateľné a nevyčerpateľné 
stráca svoj význam. Stretávame sa so skutočnosťou nedostatku tzv. nevyčerpateľných  
zdrojov ako je napr. voda. Tento jav je prítomný v prostredí vysokej ekonomickej úrovne. 
Preto autor uvažuje o protiklade ekonomika – ekológia.  

 V tejto súvislosti treba analyzovať aj tú časť životného prostredia, ktorú zámerne 
stavia človek. Je to pracovné prostredie, výrazne umelé, ako ja napríklad továreň. Prírodný 
zdroj upravený pre potreby pracovného prostredia napr. poľnohospodárska pôda, upravené 
vodné toky a pod. Obytné prostredie ma tiež výrazný umelý charakter. Treba si všimnúť 
rozmanitosť obytného prostredia v závislosti od ekonomickej úrovne regiónu. Najmä vysoká 
ekonomická úroveň vzbudzuje snahy kopírovať v obytnom prostredí prírodné prostredie. 
Pracovné, obytné a iné napr. sociálne a rekreačné prostredie spolu tvorí umelú zložku 
životného prostredia vo forme miest, sídlisk a pod. 

 Dve súčasti životného prostredia prírodné a umelé sú pod vplyvom ekonomických 
procesov, ktoré treba testovať aj z ekologického aspektu. Súčasný stav ekonomického rozvoja 
na úkor ekologických kritérií sa stáva neprijateľný pre budúcnosť. Treba hľadať modely 
harmonizácie ekonomického rozvoja s ekologickým charakterom. 

 Minulosť, 2 až 3 storočia, nové technológie testovala a hodnotila iba z dvoch 
aspektov: 

 1. V akej miere prispeli ekonomickému rastu?          

 2. V akej miere prispeli vojenskej moci? 

 Ekologický aspekt nepopiera ekonomický rozvoj, ale sa zasadzuje o harmonizáciu 
ekonomického rozvoja s ekologickým aspektom. Okrem toho je reálna jedine taká predstava, 
že iba vyspelá ekonomika, poskytuje aj prostriedky pre riešenie ekologických problémov. 
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Uvedené relatívne všeobecné úvahy ekologického aspektu ekonomického rozvoja treba 
konkretizovať v modeloch mikroekonomického prostredia t. j. podniku v procese jeho 
riadenia. Doterajší trhový prístup, ktorý neobsahoval ekologickú zložku, v procese riadenia 
reprodukčného procesu uprednostňoval finančný efekt konečného produktu. V takomto 
ovzduší predaj konečného produktu bol štartom procesu riadenia a taktiež smerodajný vo 
všetkých fázach procesu riadenia. K tomuto sa prispôsobovali faktory reprodukčného procesu 
a ich financovanie. Ak sa začneme pozerať na náklady spojené s tvorbou a ochranou 
životného prostredia ako náklady reprodukčného procesu, zistíme, že napr. mnohé stroje, 
ktoré dovtedy boli označované ako produktívne sú vlastne neproduktívne. Vzniká potreba 
sledovania nákladov, ktoré vyplývajú z činností, ktoré by sa nekonali keby nebol nový 
parciálny cieľ, ochrana životného prostredia.  

 Otázkou nákladov a ich podrobného sledovania sa ekologické problémy konkretizujú a 
najúčinnejší prostriedok ich zachytenia je účtovný informačný systém. Tento prístup si 
vyžaduje aby maximalizácia zisku zahŕňala minimalizáciu štandardných nákladov ale aj 
ekologických nákladov. Ekologické náklady treba v štarte rozlíšiť na interné a externé. 
Interné ekologické náklady, ako sú napríklad náklady odstraňovania odpadu, náklady na 
opravy, ekologická výchova atď. sú výraznejšie a pre podnik zrejmejšie. Úplne nová skupina 
nákladov sú externé ekologické náklady. Táto skupina nákladov súvisí práve s dopadmi na 
životné prostredie spôsobené podnikom. V minulosti práve táto skupina nákladov bola úplne 
ignorovaná a podnik sa správal akoby sa ho tieto náklady vôbec netýkali. Spoločnosť sa tiež 
nestarla o tieto vlastne nejestvujúce náklady, keďže ani činnosti ochrany životného prostredia 
sa nevykonávali. V praxi v podniku sa na ekologické náklady pozeralo ako na náklady, 
ktorým sa možno vyhnúť. V súčasnosti prevádzkové náklady obsahujú len minimum 
ekologických nákladov ako sú poplatky za znečistenie vody, ovzdušia, pôdy, likvidáciu 
odpadov. V budúcnosti, nevyhnutnosť ekologizácie ekonomiky zdôrazní význam 
ekologických nákladov, ktoré sa stanú jednou z najvýznamnejších položiek. Pred účtovný 
informačný systém sa kladie otázka riešiť ich zachytenie ako osobitnú skupinu alebo rozložiť 
tieto náklady ako podpoložky k už jestvujúcim druhom  a skupín nákladov. Súčasné zákonné 
normy evidenciu ekologických nákladov nepredpisujú. O ekologických nákladoch sa 
nepatrnou časťou zmieňujú daňové predpisy umožňujúc malé zvýhodnenia v odpočítateľných 
položkách dane z príjmu.    

 Na otázku rozlíšenia ekologických nákladov na interné a externé nadväzuje ich 
rozlíšenie z hľadiska možností ich väzby na nositeľov nákladov, výkony podniku. Ide o ich 
členenie na priame alebo nepriame. Priame náklady sa môžu bezprostredne priradiť ku 
konkrétnemu finálnemu výkonu podniku, ekologickému výkonu to značí druhu znečistenia 
alebo programu prevencie proti znečisteniu. Nepriame ekologické náklady sa priraďujú 
k nákladom stredísk preto, že pri týchto nákladoch nie je priama príčinná väzba. Interné 
ekologické náklady sú často priame náklady. Pre externé ekologické náklady je typické, že 
vznikajú hlavne mimo podniku. Z hľadiska účtovného sú to spravidla externé náklady. 
V súvislosti s týmito nákladmi sa kladie otázka motivácie vykonávania ekologických činností, 
pri ktorých oni vznikajú. Motivácia v tomto prípade vzniká vplyvom činností inštitúcii 
ochrany životného prostredia, mimovládnych organizácií alebo prostredníctvom daňových 
zvýhodnení. Často sa tieto externé ekologické náklady označujú aj pojmom „ekologické 
straty“ a zahŕňajú škody zaplatené iným. 

 Uvedené problémy určite nepredstavujú kompletný pohľad na problematiku 
ekologických nákladov v rámci ekologizácie procesu riadenia podniku. Z dôvodu rozsahu 
príspevku autor sa nezaoberá podrobným rozborom načrtnutých myšlienok tejto 
problematiky. 
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 Predmetom účtovného systému je komplexný reprodukčný proces podniku. To 
znamená fáza zásobovania, fáza výroby a fáza odbytu. Fáza výroby si vyžaduje najviac 
pozornosti venovať práve oblasti nákladov. Z výlučne trhového pohľadu dôraz je na 
hodnotení fázy realizácie odbytu. Pri zameraní sa na ekologický moment štart procesu 
riadenia sa presúva na oblasť nákladov. To znamená, že po kvalifikovanom zvážení nákladov, 
vrátane nákladov vynaložených na ekologické opatrenia,  je treba v ekologickom účtovníctve, 
pristúpiť produkcii informácii pre proces riadenia v oblasti finálnych výkonov podniku. 
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NÁKLADY NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
DOPRAVNÍ ORGANIZACE 

 

Petr Škapa 

 

 
Náklady na ochranu životního prostředí organizace a jejich hodnocení je jedním 

z nástrojů k řešení problematiky ochrany životního prostředí a je součástí environmentálních 
manažerských systémů EMS a EMAS. Základní otázkou je identifikace těchto 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.  

Náklady na ochranu životního prostředí lze charakterizovat jako 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. Sem patří např. poplatky za znečišťování ovzduší, ale 
také náklady např. na odstranění staré skládky nebo staré ekologické zátěže.  

Analýza nákladů na ochranu životního prostředí 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 environmentálního účetnictví je i informační systém nákladů na ochranu 
životního prostředí 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. 

Informace o ochraně životního prostředí 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 
envitonmentální politiky a k účelnému využívání prostředků na kvalitu prostředí. 

V oblasti ochrany životního prostředí existují komplikované vazby mezi ekologickými 
a jinými proměnnými veličinami (dodržování platných právních předpisů, rozvoj podniku 
nebo organizace, rozvoj výroby, ekonomika apod.). 

Požadavky na kvalitu ekologických informací jsou   

- věcná správnost, 

- dostupnost, 

- spolehlivost, 

- časové vymezení, 

- možnost provedení analýzy. 

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

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

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

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

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

- plnění platných právních předpisů, 

- usnadnění rozhodování v oblasti ekonomiky podniku, organizace. 

Na ČD je vybudován základní informační systém v oblasti ochrany jednotlivých 
složek životního prostředí, který se odvíjí od služební rukověti SR 79, která 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.  
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Základní struktura číselníku pro sledování nákladů na životní prostředí. 

1 Náklady na provoz vlastních zařízení v oblasti životního prostředí 

 na provoz ČOV, lapolů, septiků, žump 

 na provoz studní 

 na provoz úpraven vod 

na provoz čistících zařízení a k zachycování emisí tepelných zdrojů znečišťování 
ovzduší 

na provoz zařízení k zachycování emisí technologických zdrojů znečišťování ovzduší 

na provoz skládek odpadů 

na provoz skladů a/nebo míst shromažďování odpadů 

na provoz spaloven odpadů 

na provoz zařízení na úpravu a/nebo recyklaci odpadů 

2 Náklady na poplatky 

vodné a stočné (celkem) 

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

poplatky za znečišťování ovzduší malými tepelnými zdroji 

poplatky za znečišťování ovzduší středními tepelnými zdroji 

poplatky za znečišťování ovzduší velkými tepelnými zdroji 

poplatky za znečišťování ovzduší malými technologickými zdroji 

poplatky za znečišťování ovzduší středními technologickými zdroji 

poplatky za znečišťování ovzduší velkými technologickými zdroji 

základní a rizikový poplatek za ukládání odpadů na vlastní skládce (příloha č. 3 
k zákonu č. 125/1997 Sb., o odpadech) 

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

na odstranění nově zjištěných nepovolených skládek odpadů (§ 3, odstavec 7 zákona č. 
125/1997 Sb., o odpadech) 

na odstranění ostatní staré ekologické zátěže 

4 Náklady na zneškodňování odpadů 

odpadů kategorie O ( vyhl. MŽP č. 337/1997 Sb.) 

odpadů kategorie N podléhajících zpřísněnému režimu nakládání (vyhl. MŽP č. 
337/1997 Sb., příloha č. 5) 

odpadů kategorie N vyjma odpadů podléhajících zpřísněnému režimu nakládání 

5 Náklady na asanace po ekologických haváriích  
zavinění organizačními a/nebo výkonnými jednotkami ČD 
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zavinění jiným právním subjektem 

viník nezjištěn  

6 Sankce - pokuty 
v oblasti vodního hospodářství 

v oblasti znečišťování ovzduší 

v oblasti odpadového hospodářství 

v oblasti přírody, krajiny a půdy 

v oblasti hlučnosti a/nebo vibrací 

7 Ostatní náklady v oblasti životního prostředí 
fyzikálně chemické rozbory odpadů (ve smyslu zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, a 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu) 

fyzikálně chemické rozbory při řešení starých ekologických zátěží 

autorizované měření středních zdrojů znečišťování ovzduší 

autorizované měření velkých zdrojů znečišťování ovzduší 

náklady na měření a vyhodnocování hlučnosti a/nebo vibrací 

ekologický audit a/nebo supervize prováděná jinou organizací 

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

náklady na údržbu zeleně 

ostatní nespecifikované náklady 
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 

- plánování, 

- realizace, 

- vyhodnocení, 

- zlepšení plánu. 

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

Součástí této strategie je stanovení indikátorů stavu životního prostředí pro potřebu 
managementu organizace. Tyto indikátory jsou nezbytné při zavádění ekologicky 
orientovaného řízení organizace (EMS). 

Indikátory stavu životního prostředí jsou v organizaci zaváděny pro vlastní 
rozhodovací procesy. Významné jsou indikátory environmentálního profilu organizace. Tyto 
indikátory si může vytvářet každá organizace individuálně v závislosti své působnosti a 
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místních podmínek. Jako příklad lze uvést základní soubor indikátorů environmentálního 
profilu organizace. 

Samotné indikátory nemají význam, pokud není prováděna jejich analýza a nejsou 
odstraňovány příčiny vzniku negativního působení na jednotlivé složky životního prostředí. 
Doporučuje se také indikátory uplatňovat v závislosti na produkci organizace. U dopravní 
organizace lze za jednotku produkce ve sledovaném období považovat 

- počet přepravených osob, 

- čistá hmotnost přepraveného zboží, 

- čisté ujeté kilometry se zátěží. 

Vývoj indikátorů se doporučuje sledovat v časových řadách, ze kterých je patrné jak 
organizace přispívá ke změně kvality životního prostředí. Základní soubor environmentálních 
indikátorů lze doplnit o další, jako např. o poplatky, úplaty, sankce apod.  

Příklady praktických výsledků aplikace sledování a analýzy nákladů na ochranu 
životního prostředí u ČD v roce 2000 je uvedeno v následujících tabulkách a na grafu. 

Náklady na provoz vlastních zařízení 

1.10 Náklady na provoz zařízení (tis. Kč)

1.11 ČOV, lapolů, septiků, žump 10 278

1.12 studní (rozbory vod, desinfekce, opravy) 1 213

1.13 úpraven vod (obsluha, energie, chemikálie,rozbory, opravy) 691

1.14 čistících zařízení a k zachycování emisí tepelných zdrojů znečišťování 
ovzduší 

2,2

1.15 čistících zařízení a k zachycování emisí technologických zdrojů 
znečišťování ovzduší 

34

1.16 skládek odpadů 8

1.17 skladů a nebo míst shromažďování odpadů 408

1.18 spaloven odpadů 0

1.19 úpraven a nebo recyklace odpadů 0

 

Náklady na poplatky 

1.20 Náklady na poplatky (tis. Kč)

1.21 vodné a stočné (celkem) 158 619

1.22 za odběry povrchových a podzemních vod a vypouštění odpadních vod do 
vod povrchových 

2 143

1.23 za znečišťování ovzduší malými tepelnými zdroji 3 939

1.24 za znečišťování ovzduší středními tepelnými zdroji  755

1.25 za znečišťování ovzduší velkými tepelnými zdroji 423

1.26 za znečišťování ovzduší malými technologickými zdroji 22
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1.27 za znečišťování ovzduší středními technologickými zdroji 15

1.28 za znečišťování ovzduší velkými technologickými zdroji 0

1.29 základní a rizikový poplatek za ukládání odpadů na vlastní skládce (příloha 
č. 3 k zákonu č. 125/1997 Sb., o odpadech 

61

 

Náklady na sanaci starých ekologických zátěží 

1.30 Náklady na sanaci starých ekologických zátěží (tis. Kč)

1.31 odstranění starých skládek odpadů 2 143

1.32 odstranění nově zjištěných nepovolených skládek odpadů (§ 3, odstavec 
7 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech 

519

1.33 odstranění ostatní staré ekologické zátěže 185

 

Náklady na zneškodňování odpadů 

1.40 Náklady na zneškodňování odpadů (tis. Kč)

1.41 odpady kategorie O 70 021

1.42 odpady kategorie N podléhající zpřísněnému režimu nakládání  (vyhláška 
MŽP č. 337/1997 Sb., příloha 5) 

367

1.43 odpady kategorie N vyjma odpadu pod podle 1.42 13 280

 

Náklady na sanace po ekologických haváriích a nebo únicích nebezpečných látek do 
životního prostředí 

1.50 Náklady na sanace (tis. Kč)

1.51 zavinění OJ, VJ ČD 35 313

1.52 zavinění jiným subjektem 310

1.53 viník nezjištěn 0

 

   Sankce – pokuty 

1.60 Pokuty v oblasti (tis. Kč)

1.61 vodního hospodářství 7

1.62 znečišťování ovzduší 105

1.63 odpadového hospodářství 39

1.64 přírody a krajiny 20

1.65 hlučnosti a nebo vibrací 0
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Ostatní náklady v oblasti ochrany životního prostředí 

1.70 Ostatní náklady (tis. Kč)

1.71 fyzikálně chemické rozbory odpadů (zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech 
a prováděcí předpisy k tomuto zákonu) 

222

1.72 fyzikálně chemické rozbory při řešení starých ekologických zátěží 58

1.73 autorizované měření středních zdrojů znečišťování ovzduší 5 662

1.74 autorizované měření velkých zdrojů znečišťování ovzduší  530

1.75 měření a vyhodnocování hlučnosti a nebo vibrací 11

1.76 ekologický audit a nebo supervize prováděná jinou organizací 266

1.77 vytvoření rezervy na rekultivaci, zajištění péče o vlastní skládku a 
asanaci po ukončení jejího provozu (vyhláška MŽP č. 340/1997 Sb.) 

42

1.78 ostatní nespecifikované náklady 1 586

 

Investiční a neinvestiční náklady 

Investiční náklady – akce ukončené v roce 2000: tis. Kč

 v oblasti vodního hospodářství a ochrany vody 16 510

 v oblasti snižování spotřeby energie (paliva) a emisí 69 771

 v oblasti odpadového hospodářství 68

Investiční náklady – akce neukončené v roce 2000: 

 v oblasti vodního hospodářství a ochrany vody 29 579

 v oblasti snižování spotřeby energie (paliva) a emisí 25 988

 v oblasti odpadového hospodářství 514

Ostatní náklady – akce ukončené v roce 2000 

 v oblasti vodního hospodářství a ochrany vody 2 976

 v oblasti snižování spotřeby energie (paliva) a emisí 3 535

 v oblasti odpadového hospodářství 41

 v oblasti hluku, vibrací a ostatních forem fyzikálního záření 24

Ostatní náklady – akce neukončené v roce 2000 

 v oblasti vodního hospodářství a ochrany vody 0

 v oblasti snižování spotřeby energie (paliva) a emisí 876

 v oblasti odpadového hospodářství 30

 v oblasti hluku, vibrací a ostatních forem fyzikálního záření 4
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Na podkladě analýz byly v roce 2000 provedeny následující změny topného media, či 
jiná opatření, a tím bylo dosaženo snížení objemu emisí a zároveň i snížení poplatků za 
znečišťování ovzduší. 

 

topné médium TTO nepoužívá se u ČD od 31.12.1999 

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) 
 

Náklady na údržbu zeleně v roce 2000 

Rok 2000 Parametr 

Plocha 
(ha) 

Náklady 

(tis. Kč) 

Hubení nežádoucí vegetace v kolejovém loži a podél tratě  

chemické 2 084 12 418

mechanické 1 578 36 918

Údržba zeleně a odstraňování nežádoucí vegetace (kosení, kácení, ořez 
apod.) 

 

 na provozních pozemcích ČD - travní porosty 1 074 19 411

 na provozních pozemcích ČD - dřeviny 557 27 623

 na ostatních pozemcích ČD - travní porosty 397 5 758

 na ostatních pozemcích ČD - dřeviny 17 897

Pokuty za  

 nepovolené kácení dřevin a jejich poškozování  20

Plocha zeleně  

 podél dopravní cesty 19 460 

 ostatní 845 

Množství dřevní hmoty získané při kácení a nebo ořezu dřevin  3 788 t 
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Vývoj nákladů na údržbu zeleně (tis. Kč) 

103 025

10 824

60 637

72 425

77 383

72 210

105 840

Rok 1994

Rok 1995

Rok 1996

Rok 1997

Rok 1998

Rok 1999

Rok 2000

 
 

Doc. Ing. Petr Škapa, CSc, ČD, s.o., GŘ O28, nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1 

tel.: (02) 514 32004, fax: (02) 514 33662, E-mail: skapa@gr.pha.cdrail.cz. 
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ZAJÍMAVÉ ASPEKTY  ZJIŠTĚNÉ PŘI ZAVÁDĚNÍ EMS  
VE ZNOVÍNU ZNOJMO 

 

Pavel Vajčner  

 

 

Znovín Znojmo a.s. je výrobcem révového vína z vinných hroznů a doplňkově se 
zabývá výrobou sektů a vermutů. Objemem výroby patří Znovín mezi střední vinařské 
producenty. Velikost podniku umožňuje managementu maximálně se soustředit na kvalitu, 
usměrňovat svoji výrobu a uvádět na trh zajímavé a nové výrobky špičkové kvality. Hrubá 
roční celková produkce vína činí přes 4 mil. l, vermutů 1,1 mil l, sektů 100 tis. l. Celkový 
roční obrat je asi 300 mil. Kč. V celé společnosti pracuje 100 zaměstnanců.  

Současně, s vědomím toho, že podnik, který chce v tržním hospodářství uspět, musí 
produkovat kvalitní výrobky, se management zaměřil na zákazníka. Určil si cílové skupiny 
zákazníků  a těm nabízel své výrobky. Mohu konstatovat, že v průběhu deseti let se podniku 
podařilo oslovit a udržet dosti početnou obec věrných zákazníků. Důkazem toho je fungování 
klubu „Přátel dobrých vín“, pro které Znovín pořádá prezentační a ochutnávkové akce.  

Každá potravinářská výroba produkuje dosti velké množství odpadních vod vysoce 
zatížených organickým znečištěním. Nejinak je tomu i u výroby vína. Největší množství vody 
se spotřebovává při mytí lahví a na mytí a sanitaci technologického zařízení. Tato 
problematika byla v první polovině devadesátých let limitující pro chod a rozvoj šatovského 
závodu. Na řešení tohoto problému podnik spolupracoval s Centrem čistší produkce Praha, 
rakouskou firmu STENUM GmbH Graz a rakouskou vládou (finanční donor projektu). 
Vyústěním této spolupráce bylo vyřešení problematiky odpadních vod a zavedení a 
certifikace systému environmentálního řízení podle ISO 14001. 

Znovín Znojmo a.s. byl mezi prvními signatáři Mezinárodní deklarace o čistší 
produkci, kterou přijala naše vláda v první polovině roku  1998. 

V průběhu roku 1999 začlenila firma do svých rozhodovacích procesů, pracovních 
postupů a instrukcí požadavky Zák. 110/97 Sb., které stanoví, že každá potravinářská firma 
musí mít zaveden systém kritických bodů (HACCP – Hazard Analysis Critical Control 
Points). To znamená, že rozšířila svoje analýzy o možnosti vzniku zdravotně nezávadného 
výrobku, učinila preventivní opatření a rozšířila operační a výstupní kontrolu.  

Již v době zavádění HACCP v podniku si vedení uvědomovalo, že bude nutné dát 
dosud vybudovaným systémům jednotný rámec a jednotnou formu. Rozhodlo se, že by 
jednotnou platformou pro spojení systémů mohlo být zavedení řízení jakosti podle ISO 9001 
za současného včleňování a propojování systémů již fungujících. Hlavním cílem tohoto úkolu 
je především zmobilizovat a motivovat zaměstnance, zprůhlednit a zefektivnit řízení 
společnosti, načerpat nové poznatky a zkušenosti.  

Při zavádění těchto systémů, rozborování činností i při  řadě zkoušek a analýz jsme 
zjistili některé zajímavé aspekty. Prvním je to, že ve vínech naší tuzemské provenience jsou 
pouze stopové obsahy zbytku ochranných postřiků révy vinné. Sledovali jsme metalaxyl 
(obchodně Ridomil) 

• Triadimerol (Bayleton) 

• Asoxystrobin  (Qvadris) 
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• Iprodion (Rubigan) 

• Triadimefon (Bayleton) 

• Folpet (Folpan) 

• Vincozolin (Ronilan) 

• Penconalzol (Topass) 

• Deltamirin 

• Měď 

Porovnávali jsme vína, vyrobená na bázi, kde byly tyto přípravky použity. Zjistili 
jsme, že obsahy těchto látek u vín vyrobených z místních hroznů jsou hluboko 2 – 10x  pod 
uznávanými normami. Při porovnání s některými světovými víny jsme na tom mnohem lépe, 
neboť obsahy některých těchto látek jsou v určitých zahraničních vínech těsně pod normou.  

Druhým jistě zajímavým sledováním byly „pokusy“ s pravidelným podáváním bílého 
vína lidem a následného sledování jeho vlivu na lidský organizmus z pohledu srdečních 
chorob. Protože jde o výsledky zcela unikátní a ojedinělé, více je rozvedu.  

Pokusy byly prováděny za metodického dohledu a vyhodnocování Prof. MUDr. Milana 
Šamánka, DrCs z Kardiocentra Fakultní nemocnice v Praze Motole. 

V České republice jde o jedinečnou praktickou studii podávání bílého vína, konkrétně 
Veltlínského zeleného značky Dan Ermite. Víno bylo testováno na padesáti zdravých mužích 
z Poděbrad a okolí. Po čtyřech týdnech denního podávání Veltlínského zeleného v dávce 3,5 
dcl vždy po večeři se množství látek v krvi, které jsou ukazatelem lidského zdraví, výrazně 
statisticky posunulo tak, že výsledky jsou přímo fantastické! Kdo se vyznáte, posuďte sami: 

A. Statisticky se výrazně (viz. tabulka): 

• zvýšil HDL (hodný cholesterol), který chrání proti vývoji arteriosklerózy 

• snižuje hladinu fibrinogenu – jednoznačně příznivý faktor, který výrazně 
zmenšuje nebezpečí infarktu 

• zrychlila se esterifikace HDL. Zrychlení esterifikace je příznivý faktor, který 
brání rozvoji arteriosklerózy. 

  
HDL celkový – 

mmol/l 

 
HDL volný 
– mmol/l 

 
Fibrinofen g/l

 
Esterifikace HDL – 

cholesterolu (% /hod.)
Před pitím 1,17 0,17 3,77 16,40 
Po pití 1,25 0,20 3,35 17,96 
Statistická 
významnost 

vysoce významné 
zvýšení 

vysoce významné 
zvýšení 

snížení je 
jednoznačné 

zvýšení je statisticky 
významné 

 

B. Důležité je také, že byly sledovány i další související hodnoty, kterých zvýšení by 
signalizovalo negativní působení bílého vína na lidský organismus. Jejich hodnoty se 
však nezměnily: 

TC, LDL (špatný cholesterol) ani triglyceridy se nezvýšily. Glykemie i hodnota jaterního 
enzymu (ALT) neukázalo žádné poškození jater, krevní tlak, o kterém se tvrdí, že se po 
pití alkoholu zvyšuje, se při podané dávce vína v tomto pokusu nezvýšil a diastolický 
(dolní) tlak dokonce poklesl. Index tělesné hmotnosti (BMI) se rovněž nepatrně po pití 
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snížil. 

C. Pro orientaci: analytické hodnoty Veltlínského zeleného: alkohol 11,48 obj. %, cukr 
2,25 g/l, kyseliny 6,30 g/l, veškerý oxid siřičitý SO2 67 mg/l pH 3,59. V těchto 
unikátních výsledcích se tedy jednoznačně prokázalo, že moravské bílé víno je pro 
lidský organismus v rozumné míře zdravé! 

Pro muže se doporučuje maximálně 4 dcl bílého vína, pro ženy 2 dcl bílého vína denně 
(ženy mají nižší toleranci k alkoholu) – ne více.  

Závěrem lze konstatovat, že moravská bílá vína mají průkazně stejně příznivé 
vlastnosti, jaké se přisuzovaly pouze vínům červeným.  

To byly jedny ze zajímavých výsledů, které doprovázely naši cestu k zavádění a 
realizace systému EMS. Vedle vlastního praktického přínosu musíme tedy jako i v našem 
případě vyzvednout i velmi zajímavé a důležité výsledky, které mohou zavádění systému 
EMS doprovázet.  

 

Literatura: 

Šamánek, M.:  Bílé víno je zdravé. Kardiocentrum FN Praha Motol. Zpráva z konference 
kardiologů ve Znojmě, konané dne 12. 1. 2001 

 

Ing. Pavel Vajčner, Znovín Znojmo 
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ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA A ENVIRONMENTÁLNE 
ÚČTOVNÍCTVO NA SLOVENSKU 

 

Pavol Vincúr 

 

 

Vážené dámy, 

Vážení páni, 

dovoľte mi najskôr poďakovať organizátorom za pozvanie na medzinárodný seminár 
k problematike environmentálnej politiky a environmentálneho účtovníctva. 

Vo svojom vystúpení by som rád oboznámil účastníkov seminára s analýzou 
doterajšieho vývoja kvality životného prostredia SR, s determinantami budúceho vývoja 
kvality životného prostredia SR, s pozíciou SR v rozvíjaní a uplatňovaní koncepcie trvalo 
udržateľného rozvoja, s východiskovou situáciou environmentálneho účtovníctva v SR. 

Prírodovedci, odborníci v spoločenských vedách, ekonómovia a podnikatelia už dnes 
vedia, že svet sa na prelome tisícročí zásadne zmenil. Pre našu tému medzinárodného 
seminára je najdôležitejšie, že začali byť vážne narušované aj tzv. globálne životodarné 
biosférické systémy. Sú nimi predovšetkým globálny systém klímy a hydrosféry, 
stratosférická ozónová vrstva, globálny cirkulačný systém atmosféry, hydrologický cyklus a 
cirkulácia oceánov a tvorba a erózia pôd. Každý z týchto systémov funguje ako jeden systém 
v planetárnom meradle a na všetkých sme všetci životne závislí. Na druhej strane sa všetci 
podieľame, aj keď každý iným podielom, na ich narušovaní. Často však odmietame prevziať 
svoju časť zodpovednosti. To preto, že všetky sily majú veľkú zotrvačnosť a prejavia sa teda 
až po veľmi dlhej dobe. Environmentálne limity sa musíme učiť poznávať a ctiť si ich na 
všetkých úrovniach, od mikroskopickej až po planetárnu. Jednoducho ich môžeme zhrnúť ako 
biodiverzitu (biologickú rozmanitosť na úrovni genetickej, vnútrodruhovej, medzidruhovej a 
spoločenskej, teda kultúrnu diverzitu), funkčné ekosystémy a globálne životodárne 
biosférické systémy. Životné prostredie je verejný statok, ktorý patrí všetkým. Preto pravidlá 
jeho užívania musí stanoviť štát. Zložky životného prostredia však nepoznajú hranice. A to je 
dôvod, prečo sú také dôležité medzinárodné a globálne inštitúcie a procesy. Zo všetkých 
týchto dôvodov uzatvárajú všetky demokratické štáty sveta medzinárodné dohody o ochrane 
životného prostredia. Tieto dohody môžu mať skutočne celosvetový charakter – potom sa 
dotýkajú buď globálnych životodárnych biosférických systémov, alebo globálnych problémov 
(napr. prepravy nebezpečných odpadov). Hovoríme o mnohostranýých dohodách o životnom 
prostredí (multilateral environmental agreement – MEAs). 

Dovoľte mi v ďalšej časti vystúpenia oboznámiť Vás s analýzou determinantov vývoja 
kvality životného prostredia v SR. 

Vzhľadom na veľmi širokú a mnohovrstevnú problematiku kvality životného 
prostredia by som chcel svoj záber zúžiť na vzťah kvality životného prostredia vo väzbe na 
ekonomický rozvoj Slovenska. V tomto vzťahu existuje v určitom zmysle obojsmerná 
kauzalita, a osobitne pre krajinu s tranzitívnou ekonomikou je veľmi dôležité poznať nielen 
závislosť kvality zložiek životného prostredia od vývoja rozsahu a spôsobu ekonomických 
činností v krajine, ale aj schopnosť environmentálnej politiky krajiny ovplyvňovať túto 
environmentálnu kvalitu a schopnosť ekonomiky vytvárať pre opatrenia environmentálnej 
politiky potrebné zdrojové zabezpečenie.  
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Súčasný stav kvality životného prostredia v SR je vo veľkej miere výsledkom 
dlhoročného nešetrného využívania prírodných zdrojov, rozsiahleho znečisťovania zložiek 
životného prostredia a nevyvážených zásahov človeka do prírody a krajiny. Hoci takýto stav 
nemožno pokladať za uspokojivý, nie je možné ho zmeniť na plne uspokojivý okamžite. 
Prechod k jeho vyššej kvalite si totiž vyžaduje systematický cielený prístup, účinné zapojenie 
všetkých zainteresovaných rezortov i jednotlivcov do prípravy a realizácie nápravných, ako aj 
preventívnych opatrení, a v neposlednom rade aj dostatočný objem finančných prostriedkov. 

Kvalitu základných zložiek životného prostredia (predovšetkým ovzdušia, vody a 
pôdy) možno v kontexte celkových vývojových trendov charakterizovať tak prostredníctvom 
špecifických kvalitatívnych ukazovateľov ovzdušia, povrchových a podzemných vôd a pôdy, 
ako aj prostredníctvom kvantitatívnych ukazovateľov množstva znečisťujúcich látok 
uvoľňovaných z výrobných a spotrebných procesov do prostredia. V nasledujúcej časti by 
som chcel poukázať na veľmi stručné hodnotenie vývoja kvality ovdušia, vody a pôdy v SR. 

Vzhľadom na to, že Slovensko sa nachádza v strede Európy, podiel transhraničného 
diaľkového prenosu škodlivých látok na regionálnom znečistení ovzdušia Slovenska je 
približne 70 %. Všeobecne možno konštatovať, že k zhoršenej kvalite ovzdušia prispieva 
najmä znečistenie ovzdušia oxidmi dusíka a polietavým prachom. Vývoj emisií hlavných 
znečisťujúcich látok do ovzdušia na území SR vykazuje od roku 1993 do roku 1998 výrazne 
klesajúci trend. Emisie vypúšťané zo stacionárnych zdrojov ilustruje tabuľka č. 1. Z nej je 
zrejmé, že emisie tuhých látok poklesli v roku 1998 na 39,23 % úrovne z roku 1993, emisie 
oxidu siričitého na 55,26 %, emisie oxidov dusíka na 63,11 % a emisie oxidu uhoľnatého na 
64,64 %. Emisie z mobilných zdrojov poklesli u tuhých látok v roku 1998 približne na 87,1 % 
úrovne roka 1983, emisie oxidov dusíka poklesli na 84,76 % a oxidu uhoľnatého na 95,4 % 
úrovne roka 1983. Z uvedených hodnôt vidieť, že podstatne problematickejšie je znižovanie 
emisií z mobilných zdrojov (predovšetkým z dopravy), ako z veľkých stacionárnych zdrojov. 
Z hľadiska odvetvovej štruktúry znečisťovateľov, u tuhých emisií zaznamenal výrazný pokles 
podiel priemyselnej energetiky a spaľovacích procesov (pokles na 29 % úrovne roku 1983), 
priemyselných technologických procesov (na 41,65 %) a výroba chemikálií a chemických 
vlákien. Naopak, nízky pokles zaznamenala výroba a rozvod elektriny (83,2 %). Znižovanie 
emisií oxidu siričitého bolo najradikálnejšie v odbore výroby a rozvodu teplej vody a pary (na 
17,45 %), v odbore výroby a spracovania neželezných kovov (17,23 %), v priemyselnej 
energetike (31,54 %). Podobne nízky pokles bol zaznamenaný v odbore výroby a rozvodu 
elektriny (87,9 %). Emisie oxidov dusíka zaznamenali najvýraznejší pokles v odbore výroby a 
rozvodu teplej vody a pary (22,76 %), v odbore výroby chemikálií poklesli na 68,83 % úrovne 
roku 1993. Emisie oxidu uhoľnatého najvýznamnejšie poklesli u najväčšieho znečisťovateľa – 
výroba a spracovanie železa a ocele. Na rozdiel od hlavných znečisťujúcich látok emisie 
ťažkých kovov nemajú klesajúcu tendenciu, navyše u nich nie je možné spoľahlivo určiť 
nijaký trend, pretože časový rad štatisticky vykazovaných ukazovateľov je krátky a hodnoty 
emisií z roka na rok kolíšu. Emisie skleníkových plynov dosahovali najvyššiu úroveň koncom 
80-tych rokov, v rokoch 1990 – 1994 došlo pod vplyvom celkovej ekonomickej recesie 
k poklesu o cca 25 %, no od roku 1994 s postupným oživovaním ekonomického rastu 
zaznamenávame ich mierny nárast.  
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Tabuľka č. 1 – Emisie základných znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov do ovzdušia 

(v tis.t) 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

 tuhé emisie 173,9 139,7 87,3 89,0 67,0 60,3 54,8 

 SO2 373,7 319,3 235,7 236,4 224,2 198,2 174,4 

 NOX 224,3 132,3 120,5 128,4 86,7 79,7 83,5 

 CO 235,0 260,8 226,6 219,7 192,2 191,7 188,6 

Zdroj: ŠÚ SR: Životné prostredie v SR, vybrané ukazovatele 1992-1996, Bratislava 1997, 
Životné prostredie v SR, vybrané ukazovatele 1993-1997, Životné prostredie v SR, Vybrané 
ukazovatele, Bratislava 1999 

 

Vývoj vodného hospodárstva v minulosti odráža rôzne aspekty využívania vodných 
zdrojov a ich ochrany pred znečistením alebo nesprávnym využívaním. V ostatnom období 
vystupuje do popredia požiadavka zachovania zdravých vodných ekosystémov a ich 
udržateľného využívania. Na podporu tejto stratégie je zavedený aj monitoring kvality 
povrchových vôd. 

Od roku 1994 je kvalita povrchových vôd sledovaná v 232 a 8 zvláštnych miestach 
odberov. Sú sledované ukazovatele kyslíkového režimu, chemické ukazovatele základné a 
doplňujúce, biologické a mikrobiologické ukazovatele. Vo zvláštnych miestach odberov sa 
sledujú aj ťažké kovy a ukazovatele rádioaktivity. Z hľadiska ukazovateľa kyslíkového 
režimu, základných chemických látok a biologických a mikrobiologických ukazovateľov 
v ostatných rokoch nespĺňal žiaden z vodných tokov v SR požiadavky na zaradenie do prvej, 
najvyššej triedy kvality (veľmi čistá voda). Základné chemické a fyzikálne ukazovatele ako aj 
biologické a mikrobiologické ukazovatele prekračovali aj limitné hodnoty pre II. stupeň 
kvality (čistá voda). Väčšina ukazovateľov dosahovala hodnoty pre tretí (znečistené) až štvrtý 
(silne znečistená) stupeň kvality. Najhoršie výsledky vykazujú ukazovatele biologického a 
mikrobiologického znečistenia – okrem Dunaja, Malého Dunaja, Dunajca a Moravy dosahujú 
všetky vodné toky SR na väčšine svojej dĺžky zaradenie do piatej (veľmi silne znečistená) 
kategórie kvality povrchových vôd. 

Pokiaľ ide o využívanie povrchových vôd ako média pre odvádzanie znečisťujúcich 
látok, ktoré výrazne ovplyvňuje kvalitu povrchových tokov, možno konštatovať, že objem 
vypúšťaných znečisťujúcich látok do vodných tokov má celkove klesajúcu tendenciu.   

Tabuľka č. 2 – Ukazovatele množstva znečistenia vypúšťaného do povrchových vôd 

 Jedn. 1990 1994 1995 1996 1997 1998 

 Odp. vody mil. m3 1 208 1 223 1 168 1 139 1 058 1 138 

 NL tis. t 100 41 45 41 37 29 

 BSK5 tis. t 100 34 32 27 23 22 

 CHSK tis. t 247 107 87 76 69 66 

 NEL t  772 879 627 565 512 

Zdroj: ŠÚ SR: Životné prostredie v SR (1996,1997,1998), Správa o stave životného 
prostredia v SR v roku 1998, MŽP SR, 1998 
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Z hľadiska druhu znečisťujúcej látky v odpadových vodách vypúšťaných do 
povrchových vôd, z ktorých sa sleduje množstvo produkovaného znečistenia v kategórii: 
nerozpustné látky, biologická spotreba kyslíka, chemická spotreba kyslíka  a nepolárne 
extrahovateľné látky, je v ostatných rokoch zrejmá tendencia znižovania celkovej produkcie 
znečisťujúcich látok. 

Slovensko patrí ku krajinám s nízkou výmerou poľnohospodárskej pôdy (49,9 % 
rozlohy SR, 0,45 ha poľnohospodárskej pôdy na obyvateľa). Orná pôda zaberá 30,23 % 
územia SR (0,28 ha ornej pôdy na obyvateľa), pričom jej rozloha sa stále zmenšuje. 
Z hľadiska znečistenia sú pôdy v SR kontaminované rizikovými látkami relatívne v malej 
miere. Na základe plošného prieskumu kontaminácie pôd je približne 69,5 % zaradených do 
kategórie nekontaminovaných pôd, 28,7 % do kategórie rizikových pôd, 1,4 % sú pôdy 
kontaminované  a 0,4 % silne kontaminované. Silne kontaminované pôdy sa vyskytujú 
v okolí Jelšavy a v okolí Košíc, pričom ide o nadlimitnú kontamináciu MgCO3. Kontaminácia 
pôd vodorozpustným fluórom je lokalizovaná na oblasť Žiaru nad Hronom. Vážnym 
environmentálnym problémom zostáva stále degradácia pôdy eróznymi procesmi, ktorých 
dôsledkom je tvorba rýh a stružiek, znižovanie hĺbky pôdneho profilu, strata jemnozeme a 
živín, zhrošovanie štruktúry pôdy a konečne znižovanie prirodzenej úrodnosti pôdy, 
poškodzovanie rastlinného krytu, znečisťovanie vodných tokov a zanášanie vodných nádrží. 

Medzi faktory, ktoré negatívne ovplyvňujú ekologické, ale i produkčné vlastnosti 
poľnohospodárskej pôdy možno zaradiť nesprávne agrotechnické postupy, zle navrhnuté a 
aplikované odvodňovacie a závlahové sústavy, nevhodne navrhované a prevádzkované 
skládkovanie odpadov z poľnohospodárstva, priemyslu i komunálnej sféry. Negatívny vplyv 
poľnohospodárstva sa v rokoch transformácie ekonomiky znížil v dôsledku celkového 
zníženia poľnohospodárskej výroby ako aj intenzity používania agrochemikálií. 

Lesný pôdny fond je ohrozovaný najmä imisnou záťažou, ktorá sa prejavuje celkovou 
acidifikáciou pôd, priamym poškodozvaním lesných porastov kyslými zrážkami, ako aj 
znižovaním celkovej odolnosti lesných ekosystémov voči škodcom.  

Aké sú očakávané vplyvy ekonomických sektorov na vznik environmentálnych 
problémov ? 

• Priemysel. Naďalej pretrváva jeho nosný podiel na všetkých environmentálnych 
problémoch lokálneho i globálneho charakteru (klimatické zmeny, acidifikácia, zvýšenie 
troposférického ozónu, chemické riziká, odpoday, pôda, technologické ohrozenia, kvalita 
životného prostredia miest). Napriek tomu, že environmentálne ciele sa začali intergrovať  
do rozhodovacích procesov v priemysle, vzhľadom na celkový rast priemyselnej výroby 
v krajinách EÚ (ktorý je predikovaný i na roky 2000 – 2010 a to v miere 2 – 4 %), sa 
očakáva rast spotreby energie, stabilizácia emisií CO2, pokles emisií SO2, ale nárast 
priemyselných odpadov a predovšetkým neistoty v oblasti chemických a technologických 
rizík. 

• Energetika. Očakáva sa pokračovanie súčasných trendov, bez výraznejšieho využívania 
obnoviteľných zdrojov energie pred rokom 2015. Vzhľadom na technologické zmeny, 
očakáva sa pokles emisií SO2, NOX, mierny nárast CO2 v dôsledku rastu výroby 
elektrickej energie. 

• Poľnohospodárstvo. Pokles používania pesticídov a umelých hnojív už nebude taký 
markantný ako medzi 80-tymi a 90-tymi rokmi. V niektorých krajinách však možno 
očakávať nárast problémov s likvidáciou exkrementov zo živočíšnej výroby a následné 
dopady na kvalitu vodných zdrojov. 
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• Doprava. S pokračujúcim rozvojom a rastom jej rozsahu sa bude zväčšovať i jej vplyv na 
životné prostredie. Z toho dôvodu sa environmentálne opatrenia budú orientovať na 
zlepšenie emisných štandardov motorových vozidiel a kvalitu pohonných látok, čo 
umožní redukovať emisie NOX a VOC. Emisie CO2 z dopravy zostanú zrejme naďalej 
nedoriešeným problémom. 

• Cestovný ruch. Jeho výrazný negatívny vplyv na faunu a flóru sa naďalej bude prejavovať 
v pobrežných a horských oblastiach. Problémy spôsobia i zvýšené nároky na kanalizačné 
a vodovodné systémy. V Európe sa očakáva rast turistického ruchu v roku 2010 o cca                
50 % oproti roku 1995. 

Aké sú ciele v oblasti kvality zložiek životného prostredia v krajinách EÚ a v SR a 
odhadované náklady na ich realizáciu ? 

- Ovzdušie. V prvej polovici 90-tych rokov významne poklesli emisie hlavných 
znečisťujúcich látok. Napriek tomu znečistenie ovzdušia zostáva stále vysoké. Projekty 
riešené v IIASA modelovali náklady potrebné na opatrenia na zníženie emisií VOC, SO2, 
NOX, NH3 v rokoch 1990 – 2010. Tieto odhadli na 58 mld EUR ročne (pre 10 krajín EÚ). 
V priebehu času došlo k aktualizácii odhadov na 63 – 64 mld EUR ročne. 

- Voda. Novelizovaná Direktíva Rady 98/03/EC o vode pre ľudskú spotrebu novelizovala 
kriteriálne parametre pre pitnú vodu. Zamerala sa predovšetkým na obsah olova (v 
spojitosti s olovenými rozvodmi vody). Náklady na potrebnú výmenu vodárenskej 
infraštruktúry sa odhadujú na 27 – 37 mld EUR (na 20 rokov), pričom Direktíva požaduje 
dosiahnuť súlad do roku 2015. Celkové investície členských štátov EÚ na splnenie 
uvedenej direktívy sa odhadujú na 130 mld EUR, ktoré by sa mali vynaložiť v rokoch 
2001 – 2005 (z toho napr. Nemecko 13,6 mld EUR, Rakúsko 3,17 mld EUR). 

- Odpady. Voblasti hospodárenia s odpadmi sa predpokladá dosiahnuť úplné krytie 
nákladov skládkovania, čo vyvolá zvýšenie ceny skládkovania od 20 – 33 %. Ročné 
náklady za ukladanie komunálnych odpadov vzrastú do roku 2010 dvojnásobne. 

- Energia. V dôsledku zvýšenej produkcie elektrickej energie sa očakáva zvýšenie emisií 
oxidov uhlíka do roku 2010 o 6 %. Nedoriešené zostanú i problémy nukleárnej energie. 
Ide predovšetkým o ukladanie rádioaktívneych odpadov. V rámci EÚ nie je dosiaľ 
doriešené dlhodobé ukladanie rádioaktívnych odpadov. Návrh na vybudovanie úložísk 
v Austrálii bol odmietnutý austrálskou vládou. Prebiehali tiež rokovania Nemecka a 
Španielska s Ruskom, výsledky rokovaní však neboli zverejnené.  

- Kontaminácia pôdy. Problematika starých záťaží nie je aktuálna len v postsocialistických 
krajinách. Odhady na dekontamináciu pôdy v krajinách EÚ sa líšia podľa stupňa 
požadovanej čistoty (t.j. podľa účelu budúceho využitia). Vzhľadom na veľmi vysoké 
náklady úplného vyčistenia (ktoré napr. v Holandsku odhadli na 46 mld EUR) sa 
pristupuje k nižšiemu stupňu čistoty, ktorý znižuje náklady čistenia cca o 30 – 50 %. 

- Chemické látky. V apríli 1999 predložil Nemecko návrh na urýchlenie risk assesmentu 
chemických látok používaných v EÚ. Požiadavka bola zdôvodnená zvýšeným zlyhávaním 
endokrinného systému človeka ako aj živočíšnych druhov v dôsledku nepriaznivých 
vplyvov chemických látok. Problémom plošnej realizácie rizikovej analýzy sú vysoké 
náklady s ňou spojené. Tieto sa pohybujú od 100 000 EUR na základný súbor údajov, cez 
5 mil. EUR za komplexné testovanie látky až po 15 mil. EUR v prípadoch, kde sa 
vyžadujú špeciálne testy a monitorovanie. Pritom v súčasnosti je v obehu asi 95 000 
chemických látok, ktoré nie sú komplexne posúdené z hľadiska rizika ich nepriaznivých 
dopadov na zdravie. 
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Ciele environmentálnej stratégie a politiky SR konkretizované v Národnom 
environmentálnom akčnom programe sa v kontexte environmentálnych cieľov spojených 
s Národným programom pre prijatie acquis javia ako určitá podmnožina cieľov EÚ v oblasti 
životného prostredia. Preto sa environmentálna stratégia musí orientovať na tieto prísnejšie 
definované medzinárodné ciele, ako aj ciele zakotvené v medzinárodných dohovoroch. 

Napriek tomu, že Slovensko v r. 1992 prijalo závery Konferencie OSN o životnom 
prostredí a rozvoji (UNCED), ako aj závery ďalších významných medzinárodných 
konferencií a dohovorov, ich praktické uplatňovanie zostalo zväčša iba v teoretickej či 
deklaratívnej rovine. Ich praktickému napĺňaniu bránil celý rad okolností: od nedostatočnej 
politickej vôle, cez nedostatočne účinný výchovno-vzdelávací systém a následne nízke 
(po)vedomie verejnosti o problematike TUR až po neadekvátne personálne, organizačné a 
finančné zabezpečenie. 

Negatívne sa prejavovala zotrvačnosť rezortizmu a starých technokratických 
prístupov, ktoré, ak keď v sofistikovanejšej podobe, pretrvávajú v mnohých oblastiach 
dodnes. Do roku 1999 na Slovensku chýbal prierezový orgán typu Rady vlády pre TUR, 
obmedzený bol prístup verejnosti k relevantným informáciám (zákon NR SR č. 171/1998 Z. 
z. o prístupe k informáciám o životnom prostredí vstúpil do platnosti až v r. 1998 a zákon NR 
SR č. 211/2000 Z. z. 1.1.2001) ako aj účasť verejnosti na plánovaní, rozhodovaní, 
monitorovaní a kontrole plnenia príslušných rozhodnutí.  

Propagácii Agendy 21 sa nevenovala dostatočná pozornosť a k jej publikovaniu - aj to 
len ako účelovej publikácie MŽP SR - došlo až v roku 1996. Z hľadiska uplatňovania Agendy 
21 v SR mal mať zásadný význam materiál Návrh uplatňovania Agendy 21 a vyhodnocovania 
ukazovateľov TUR v SR, ktorý bol ako iniciatívny návrh ministrov životného prostredia a 
zahraničných vecí schválený vládou SR v roku 1997, ale k jeho praktickému naplneniu vo 
väčšine ustanovení dosiaľ nedošlo. 

Významnú úlohu by mala zohrať Rada vlády Slovenskej republiky pre trvalo 
udržateľný rozvoj (založená v r. 1999), ktorá pôsobí ako poradný a koordinačný orgán vlády 
pre uplatňovanie Agendy 21, zásad trvalo udržateľného rozvoja a vyhodnocovanie 
ukazovateľov trvalo udržateľného rozvoja na celoštátnej úrovni.  

Z dokumentov, ktoré podporujú TUR sú zatiaľ v SR vypracované alebo sa 
vypracovávajú: 

 

* Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky (1993)   

Dokument zahŕňa 8 preferovaných aktivít a 5 priorít (ochrana ovzdušia pred znečisťujúcimi 
látkami a globálna environmentálna bezpečnosť, zabezpečenie dostatku pitnej vody a zníženie 
znečistenia ostatných vôd pod prípustnú mieru, ochrana pôdy pred degradáciou a 
zabezpečenie nezávadnosti potravín a ostatných výrobkov, minimalizácia vzniku, využívanie 
a správne zneškodňovanie odpadov, zachovanie biologickej rozmanitosti, ochrana a 
racionálne využívanie prírodných zdrojov a optimalizácia priestorovej štruktúry a využívania 
krajiny). Uvažuje v troch časových horizontoch (krátkodobom, strednodobom a dlhodobom) 

 

* Národný environmentálny akčný program (1996, aktualizovaný 1999) 

Člení sa na 10 tematických oblastí, obsahujúcich súbor konkrétnych opatrení v prospech 
zlepšenia životného prostredia a TUR a stanovuje časové a finančné rámce ich realizácie, ako 
aj zodpovedné subjekty. 
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* Národná správa “Smerovanie k trvalo udržateľnému Slovensku”, ako príklad prístupu MVO 
(STUŽ/SR, 1996): Porovnanie trvalo udržateľného a reálne využívaného environmentálneho 
priestoru ukázalo, že Slovensko pri väčšine sledovaných komodít exploatuje svoj 
environmentálny priestor niekoľkonásobne nad odporúčanú úroveň. Týka sa to najmä 
energetiky a spotreby neobnoviteľných surovín ako aj výroby a spotreby komodít na ich báze. 
Pozitívnu výnimku tvorí environmentálny priestor z hľadiska výmery chránených území, 
ktorá sa blíži odporúčanej a podielu zastavanej plochy, ktorý je dosiaľ nižší, v porovnaní s 
priemerom v EÚ.  

 

* Koncepcia uplatňovania Agendy 21 a vyhodnocovania ukazovateľov trvalo udržateľného 
rozvoja v Slovenskej republike (1997). Uznesenie k návrhu uplatňovania Agendy 21 a 
vyhodnocovania ukazovateľov trvalo udržateľného rozvoja okrem iného ukladá  ministrom a 
vedúcim ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR vyhodnocovať podľa určeného 
gestorstva uplatňovanie kapitol Agendy 21 a ukazovatele trvalo udržateľného rozvoja v SR. 

 

* Realizuje sa Projekt „Podpora trvalo udržateľného rozvoja v Slovenskej republike“ (1999-
2000), ktorý pozostáva z troch častí - vypracovanie Národnej stratégie trvalo udržateľného 
rozvoja, Modelová implementácia AGENDY 21 na regionálnej úrovni, Malý grantový 
program pre samosprávy a mimovládne organizácie na podporu aktivít zameraných na trvalo 
udržateľný rozvoj.  

 

V rokoch 1999-2000 vláda SR schválila resp. zaradila do svojej plánu činnosti 
niekoľko významných prierezových dokumentov, ktoré prakticky všetky už uvádzajú, že 
vychádzajú z princípov TUR, resp. majú za cieľ podporiť TUR. Najdôležitejším z nich je 
Koncepcia decentralizácie a modernizácie verejnej správy (2000). Niekoľko prierezových 
dokumentov je zameraných na regionálny rozvoj napr. Integrovaný plán regionálneho a 
sociálneho rozvoja SR pre realizáciu programu PHARE 2000, časť 1 - Národná rozvojová 
stratégia, MVRR SR (1999), Plán rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre implementáciu 
programu SAPARD (1999). Pripravuje sa ďalšie prierezové dokument, a to Národný plán 
regionálneho rozvoja (2000) a Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (2001). Aj 
viaceré rezortné rozvojové dokumenty najmä z posledných dvoch si medzi svoje ciele, alebo 
dokonca priority kladú smerovanie k trvalo udržateľnému rozvoju. 

Ak chceme hovoriť o environmentálnom účtovníctve, musíme sa najskôr pozrieť na 
význam účtovníctva všeobecne. 

Účtovníctvo má v podniku niekoľko funkcií. Jedna časť účtovníctva – finančné 
účtovníctvo – je nástrojom uchovávania a vykazovania informácií, je štandardizovaným 
prostriedkom pre zhromažďovanie informácií a komunikáciu s externými užívateľmi. Druhá 
časť účtovníctva – manažérske účtovníctvo – poskytuje informácie, ktoré pomáhajú 
manažérom plánovať a riadiť podnikové činnosti a ohodnotiť výkonnosť podniku, a to ako 
ziskovosť, tak aj finančnú výkonnosť podniku v oblasti životného prostredia. Táto časť zahŕňa 
úplný systém identifikácie, sledovania a vykazovania dopadov na prostredie spoločnosti a 
zahrnutie týchto dopadov do rozhodovania spoločnosti o výrobných nákladoch, ocenenia 
výrobkov, rozpočtovania, designu výrobkov a ohodnotenia výkonnosti.  

Aby účtovníctvo mohlo slúžiť týmto funkciám, je potrebné jednoznačne určiť 
zainteresované strany. Spoločnosť zveruje riadenie veľkej časti svojho bohatstva manage-
mentu kapitálovej spoločnosti. Výsledkom je, že výkonní riaditelia sú zodpovední veľkému 
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počtu interných a externých zainteresovaných strán. Vlastníci podniku sú bezprostrednými 
užívateľmi. Vlastníci sa zaujímajú o stav majetku a výkonnosť podniku. Vlastníci hľadajú 
ochranu pred dlhmi z vonkajšieho prostredia. 

Z funkcií účtovníctva, z okruhu užívateľov účtovného výkazníctva, sa stáva jasná aj 
úloha účtovných štandardov. Štandardy poskytujú firme základ, na ktorom sa zaznamenáva, 
porovnáva a analyzuje postavenie a výkonnosť podniku. Štandardy zaručujú separáciu 
faktorov od názorov a nekvalifikovaných skutočností. 

Ucelená schéma účtovných štandardov a nadväzujúcich postupov bola vyvinutá počas 
dlhého obdobia. Toto časové rozpätie odráža zmeny v podnikaní, technológii (čiastočne 
komputerizácii a telekomunikáciách) a aj vo vládach (miestnych, národných, 
medzinárodných). Účtovné štandardy vyjadrujú tieto zmeny a nesú zodpovednosť za 
uspokojenie informačných požiadaviek na výkazníctvo rôznymi užívateľmi. 

Momentálne, so vzrastajúcou zodpovednosťou k povinnostiam na ochranu životného 
prostredia a reguláciu životného prostredia, účtovné výkazníctvo predkladá dodatočné 
naliehavé úlohy na účtovné štandardy a postupy. Spojitosť medzi účinkami životného 
prostredia a finančnými výsledkami je predmetom záujmu podnikov, dopadov na životné 
prostredie, riadenia dopadu podnikom  a finančných dôsledkov pre podnik. Vytvorenie týchto 
súvislostí je naliehavou úlohou pre podnik a účtovnícku profesiu, a tiež pre širokú verejnosť, 
ktorej predmetom záujmu je ochrana životného prostredia.  

Medzivládna pracovná skupina expertov pre medzinárodné účtovné štandardy a 
výkazníctvo pracujúca pri OSN (ISAR) sa začala zaoberať otázkami účtovníctva životného 
prostredia na podnikovej úrovni pred siedmymi rokmi. Skupina expertov vyslovila obavy, že 
účtovníci zostali mimo pri prejednávaní otázok životného prostredia a že bola ignorovaná ich 
úloha v managemente. Účtovníci zlyhali pri aplikácii konvenčného účtovného modelu na 
otázky životného prostredia dokonca aj vtedy, keď na riešení tejto otázky záležalo prežitie 
spoločnosti. Spojitosť medzi managementom životného prostredia a účtovníctvom o životnom 
prostredí vyplýva z hesla „čo sa nedá zmeniť, nedá sa ani riadiť“. 

Existuje veľa dôvodov, prečo otázky životného prostredia musia byť zahrnuté do 
účtovníctva spoločností: 

• účtovníctvo podnikov by malo odrážať firemné správanie voči otázkam životného 
prostredia a vplyv výdavkov na životné prostredie, vyplývajúce  riziko a dlhy na finančné 
postavenie podniku, 

• investori potrebujú informácie o účinnosti opatrení týkajúcich sa životného prostredia a 
výdavkov spojených so životným prostredím pre svoje rozhodovanie, 

• naliehavé otázky životného prostredia sú otázkami riadenia, manažérskych potrieb na 
identifikáciu a rozvrhnutie nákladov na životné prostredie tak, aby boli výrobky správne 
ocenené a aby rozhodovanie o investíciách bolo založené na pravdivo vyjadrených 
nákladoch a výnosoch, 

• spoločnosti by mali byť schopné zužitkovať výhody vyplývajúce z konkurencie so 
zákazníkmi, ak sú schopné preukázať, že určité tovary a služby sú preferované z hľadiska 
životného prostredia, 

• účtovníctvo životného prostredia je kľúčom k udržateľnému rozvoju. 

Väčšina vedení spoločností súhlasila s tým, že hlavným cieľom ekonomiky je 
udržateľný rozvoj. Spoločnosti, ktoré sa usilujú o „eko-účinnosť“ predpokladajú, že im 
zabezpečí trvalý prínos, ale túto účinnosť vyplývajúcu z dodržovania ekologických pravidiel 
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môžu merať iba tým, že budú zisťovať presné informácie o nákladoch a výnosoch na životné 
prostredie, tak aj o výkonnosti opatrení týkajúcich sa životného prostredia.  

V podmienkach SR Slovenská komora audítorov – Výbor pre metodiku a legislatívu 
v spolupráci s Výborom pre vzdelávanie pripravujú seminár z environmentálneho účtovníctva 
do konca roku 2001, ktorého cieľom bude informovať a podať návod na riešenie účtovných 
otázok týkajúcich sa životného prostredia a identifikovať najlepšie praktické postupy, ktoré 
boli vybrané národnými spracovateľmi štandardov pri vývoji svojich vlastných účtovných 
štandardov, pravidiel alebo regulácií. Seminár by mal prispieť k vytýčeniu otázok, ktoré sa 
vyskytujú v účtovníctve spoločností a dopadov otázok životného prostredia na výkazníctvo. 

Účastníci seminára by mali: 

- byť oboznámení s rôznymi otvorenými otázkami účtovníctva životného prostredia, 

- byť schopní integrovať otvorené otázky z účtovníctva životného prostredia do 
konvenčného finančného účtovníctva, nákladového účtovníctva a auditu účtovnej 
závierky, 

- identifikovať oblasti, kde je potrebné vytvoriť účtovné smernice, 

- poznať, ktoré organizácie sú kľúčové v oblasti účtovníctva životného prostredia a poznať 
ich prehlásenia a byť schopní tieto prehlásenia použiť v procese vytvárania budúcich 
smerníc.  

Cieľom tohto seminára bude účastníkov uviesť do problematiky ukazovateľov 
finančnej výkonnosti podnikov v oblasti životného prostredia (EPI), vysvetliť koncept 
účinnosti ekologických opatrení a spojitosť medzi finančnou výkonnosťou životného 
prostredia a ekonomickou výkonnosťou. Účastníci seminára sa zoznámia s navrhovaným 
súborom všeobecne použiteľných ukazovateľov EPI.  Ďalej bude nasledovať názorný príklad 
na prepočet všeobecne použiteľných ukazovateľov EPI a použitie týchto ukazovateľov na 
zlepšenie kvality rozhodovania. 

Ide o projekt UN – ISAR „Štandardné ukazovatele finančnej výkonnosti v oblasti 
životného prostredia“, ktorého cieľom je určenie a vývoj všeobecne použiteľných 
ukazovateľov EPI a ich štandardizácia. Tieto ukazovatele by mali určovať finančnú 
výkonnosť v oblasti životného prostredia v spoločnostiach, mali by vyhovovať externej 
komunikácii s neprofesionálmi, mali by byť použiteľné v celosvetovom meradle, mali by mať 
význam pre podnik, najmä pri prejednávaní finančnej výkonnosti v oblasti životného 
prostredia pri financovaní. 

 

Vážené dámy, 

Vážení páni, 

stručne som si dovolil Vás oboznámiť s aktuálnym stavom a úlohami 
environmentálnej politiky SR a úlohami, pred ktorými stojí Slovenská komora audítorov 
v oblasti environmentálneho účtovníctva. 

Ďakujem za pozornosť.  

 

Prof. Ing. Pavol Vincúr, CSc. - Slovenská komora audítorov, Bratislava 



Sborník přednášek z mezinárodního regionálního semináře k problematice 
podnikového environmentálního účetnictví  

(Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko) 
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