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1 Environmentální manažerské účetnictví  

1.1 Definice environmentálního manažerského účetnictví 
Christine Jasch definuje v materiálu Workbook 1, Environmental Management Accounting 
Metrics, Procedures and Principles [28] environmentální manažerské účetnictví (dále 
EMA) takto: EMA je nedílnou součástí managementu; zabývá se identifikací, 
shromažďováním, odhady, analýzami, vykazováním a předáváním   

− informací o tocích materiálu, vody a energií,  

− informací o environmentálních nákladech a  

− dalších finančních informací, které jsou východiskem pro rozhodování v rámci daného 
podniku.  

Z definice je zřejmé, že  

− EMA klade zvláštní důraz na účetnictví environmentálních nákladů.  

− EMA zahrnuje nejen informace o environmentálních nákladech a další finanční 
informace, ale též informace o tocích materiálu, vody a energií. 

− Informace vycházející z EMA mohou být využívány pro rozhodovací procesy obecně 
v daném podniku, ale jsou zvláště užitečné pro rozhodování v rámci environmentálního 
managementu (tedy pro rozhodovací procesy s významnými environmentálními důsledky 
nebo dopady). 

EMA zahrnuje a integruje dva základní bloky udržitelného rozvoje – životní prostředí a 
ekonomiku – a to tak, jak tyto aspekty vystupují v interních rozhodovacích procesech 
podniku. 

Vzhledem k tomu, že v rámci tradičního účetního systému jsou informace o 
environmentálních nákladech skryty v souhrnných nákladových položkách a některé 
environmentální náklady nejsou zaznamenány vůbec (externality), nemá management 
k dispozici všechny potřebné informace pro rozhodování a pro formulaci a realizaci návrhů a 
opatření, směřujících ke zmírnění dopadů podnikových činností, výrobků a služeb na životní 
prostředí a ke snížení celkových nákladů podniku. U projektů na ochranu životního prostředí, 
které mají zabránit vzniku emisí, odpadních vod  a odpadů přímo u zdroje, není obvykle 
správným způsobem zhodnocen jejich ekonomický a environmentální přínos a v řadě případů 
nejsou tedy realizovány. Odpovědné osoby si často nejsou vědomy toho, že produkovat  
odpad, odpadní vody a emise je zpravidla nákladnější, než se jim vyhnout. 

Zkušenosti z mnoha podniků ukazují, že řídící pracovníci pro oblast ochrany životního 
prostředí se málokdy dostanou k informacím o skutečných nákladech podniku a uvědomují si 
jen nepatrný zlomek celkových environmentálních nákladů. Pracovníci útvarů nákladového a 
finančního controllingu mají k dispozici velké množství informací, nejsou však obvykle sto 
oddělit tu část, která se týká životního prostředí. V řadě případů je velkým problémem 
dorozumění mezi oběma útvary. 

Management potřebuje pro své rozhodování mít k dispozici informace o skutečných 
nákladech podniku. Náklady, které podnik způsobil, ale nejsou mu přičteny na vrub 
(externality), nejsou většinou při rozhodování brány v úvahu. Předmětem zájmu EMA jsou 
tedy v první řadě ty náklady, které jsou hrazeny podnikem, a jsou tedy součástí účetního 
systému podniku.  
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Hlavní problém, který souvisí se systematickou identifikací potenciálu pro zlepšení 
materiálové efektivnosti, spočívá v tradičním informačním systému podniku, v kterém nejsou 
provázány informace o peněžních tocích a informace o materiálových tocích. 

Řešením výše uvedených problémů je právě EMA. 

EMA má dvě vzájemně provázané a na sebe navazující složky: peněžní složku a hmotnou a 
energetickou složku (Obr. 1). Využívá tedy údaje z finančního a manažerského účetnictví a 
údaje o tocích materiálu, vody a energií, které sleduje a vyhodnocuje ve vzájemných 
souvislostech, s cílem zvýšení efektivnosti využití materiálů a energií, zmírnění dopadů 
podnikových činností, výrobků a služeb na životní prostředí, zmenšení environmentálních 
rizik a zlepšení výsledků hospodaření podniku.  
 

Účtování v peněžních jednotkách Bilancování ve fyzikálních jednotkách  
Tradiční účetnictví Environmentální manažerské účetnictví 

(EMA) 
Další nástroje 

 EMA v peněžních 
jednotkách 

EMA ve fyzikálních 
jednotkách 

 

Obr. 1 EMA kombinuje peněžní a fyzikální údaje 

Finanční účetnictví poskytuje finanční informace o podniku jako celku, je vedeno za účetní 
jednotku. Hranicí pro finanční účetnictví je tedy právnická nebo fyzická osoba, 

− v řadě případů sdružující několik výrobních lokalit, provozů, zařízení,  

− v rámci které probíhá řada procesů a činností a  

− jejímž výstupem jsou různé výkony (služby, výrobky).  

Manažerské účetnictví směřuje dovnitř podniku a zaměřuje se na výrobny, provozy, zařízení, 
výrobní fáze, procesy, činnosti, výrobky apod.  

Stejné hranice lze zvolit i pro bilancování ve fyzikálních jednotkách (viz Tab. 1). Součástí 
EMA jsou bilance toku materiálu, vody a energií (ve fyzikálních jednotkách) v rámci 
definovaného systému. Hranicí systému může být tedy podnik jako celek, ale mohou to být 
pro různé účely i vnitřní složky podniku (výrobní lokality, provozy, zařízení, výrobní fáze, 
procesy, činnosti, výrobky apod.).  

Tab. 1 Hranice systému pro bilance materiálových toků 
Vstup  Hranice systému Výstup 

 Státy  
Materiály                       --> Regiony -- >                        Výrobky 
Energie                          - > Podniky -- >                           Odpad 
Voda                              - > Provozy  -- >                            Emise 
 Procesy  
 Výrobky  
Systém EMA vždy záleží podle United States Environmental Protection Agency [15] na 
potřebách, zájmech, cílech a zdrojích podniku. EMA může být aplikováno s různým 
rozsahem, může zahrnovat: 

− individuální procesy nebo skupiny procesů (např. výrobní linku), 

− systém (např. osvětlení, úprava odpadních vod, balení), 

− výrobek nebo výrobkové řady, 
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− zařízení, provoz nebo všechna zařízení v rámci jednoho místa, 

− regionální respektive geografické skupiny provozů, 

− divize, pobočky nebo celý podnik. 

Z Obr. 2 je zřejmé, že právě propojením obou složek EMA získáme velmi cenné  informace, 
které lze s výhodou využít jak na úrovni podniku jako celku, tak na úrovni středisek, procesů 
a výrobků, v oblasti: 

− řízení environmentálních nákladů, 

− cenového rozhodování, 

− plánování a rozpočtování, 

− investičního rozhodování, 

− kalkulací nákladů, úspor a užitků projektů souvisejících s životním prostředí, 

− plánování a realizace projektů čistší produkce, prevence znečišťování a dalších projektů 
na ochranu životního prostředí, 

− plánování a implementace systémů environmentálního managementu, 

− stanovování kvantifikovaných environmentálních cílů, 

− hodnocení environmentálního profilu, ukazatelů, benchmarkingu, 

− externího výkaznictví o vlivu podniku na životní prostředí,  

− externího finančního výkaznictví environmentálních nákladů a závazků, 

− dalších výkazů souvisejících s životním prostředím pro statistické úřady a místní orgány. 
Účtování v peněžních jednotkách Bilancování ve fyzikálních jednotkách 

Tradiční účetnictví Environmentální manažerské účetnictví (EMA)  
 

Další nástroje 

 EMA v peněžních 
jednotkách 

EMA ve fyzikálních 
jednotkách 

 

Data na úrovni podniku 
Tradiční vedení účetních 
knih 

Převod env. údajů 
z účetních knih a 
z manažerského účetnictví 
do výkazů env. nákladů   

Bilance toku materiálů, 
energií a vody na úrovni 
podniku  

Systémy plánování 
výroby, systémy evidence 
zásob 

 Data na úrovni středisek/procesů/výrobků 
Sledování nákladů po linii 
středisek, procesů a 
výrobků 

Sledování env. nákladů po 
linii středisek, procesů a 
výrobků 

Bilance toku materiálů, 
vody a energií na úrovni 
středisek, procesů,výrobků

Další nástroje na 
environmentální měření, 
oceňování a hodnocení 

Další aplikace ( v rámci podniku a pro externí účely) 
Statistika, ukazatele, 
kalkulace úspor a přínosů, 
rozpočtování a hodnocení 
investic pro interní 
potřeby 

Statistika env. nákladů, 
finanční ukazatele env. 
profilu, kalkulace úspor a 
přínosů env. projektů, 
rozpočtování a hodnocení 
investic souvisejících se 
živ.  prostředím  pro 
interní potřeby 

Interní využití pro systémy 
env. managementu, 
hodnocení env. profilu, 
benchmarking 

Další interní využití pro 
projekty čistší produkce a 
výzkum a vývoj výrobků a 
procesů šetrných 
k životnímu prostředí 

Externí finanční 
výkaznictví 

Externí výkaznictví env. 
nákladů, závazků a 
investic 

Externí zprávy o vlivu 
podniku na životní 
prostředí, zprávy o trvalé 
udržitelnosti 

Další výkaznictví pro 
statistické úřady, místní 
správní orgány atd. 
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Obr. 2 Co je EMA? 
EMA je přednostně orientováno na budoucnost; informace o skutečném průběhu jevů jsou 
tedy východiskem pro rozhodování a stanovení úkolů (viz Obr. 3).  

Environmentální manažerské účetnictví   

EMA v peněžních jednotkách EMA ve fyzikálních  jednotkách 

Orientace na minulost Orientace na budoucnost Orientace na minulost Orientace na budoucnost 

Roční environmentální 
náklady, převod 
z finančního a 
manažerského účetnictví 

Environmentální 
rozpočetnictví a 
hodnocení investic 
v peněžních jednotkách 

Bilance toku materiálů, 
energie a vody 

Environmentální 
rozpočtování a hodnocení 
investic ve fyzikálních   
jednotkách 

 Kalkulace nákladů, úspor 
a užitků z projektů na 
ochranu životního 
prostředí 

Hodnocení 
environmentálního profilu, 
environmentálních 
ukazatelů, benchmarking 

Stanovení kvantifikova-
ných environmentálních 
cílů 

Externí výkaznictví 
environmentálních 
nákladů, závazků a 
investic 

 Externí výkaznictví 
(reporting) o vlivu 
podniku na životní 
prostředí 

Další výkazy o 
environmentálních 
dopadech pro  úřady a 
orgány 

Plánování a implementace 
systémů 
environmentálního 
managementu, projektů 
čistší produkce, prevence 
znečištění a dalších 
projektů souvisejících 
s ochranou životního 
prostředí 

Obr. 3 Časová orientace EMA [28] 

 

1.2 Důvody pro existenci environmentálního manažerského účetnictví 
Potřeba vytvoření EMA vyplynula z uvědomění si určitých omezení v přístupech tradičního 
manažerského účetnictví k rozhodování managementu v souvislosti s  

− významnými environmentálními náklady,   

− významnými dopady na životní prostředí.  

O jaká omezení jde podle zahraničních expertů především [15; 28; 53;]?  

 Stávající systémy manažerského účetnictví vyhledávají, sledují a vyhodnocují 
environmentální náklady neodpovídajícím způsobem.  

Prvním problémem je vymezení nákladových položek, které považují podniky za 
environmentální náklady. Do environmentálních nákladů jsou většinou zahrnuty pouze 
poplatky za znečišťování životního prostředí a provozní náklady koncových zařízení (např. 
čistíren odpadních vod). Tímto přístupem však zůstává velká část environmentálních nákladů 
skryta v souhrnných nákladových položkách (např. náklady na prevenci znečišťování, 
pořizovací cena materiálů, které opustily podnik jako odpadní proudy apod.) a je často 
součástí režijních nákladů podniku. Tyto „skryté“ environmentální náklady nejsou tedy 
odpovídajícím způsobem brány v úvahu při rozhodování. Uvedenou skutečnost dokumentuje 
např. průzkum uskutečněný v amerických společnostech [77]. Průzkum prokázal, že podniky, 
např. v rámci rozhodování o investicích, zvažují pouze 25% až 79% celkových 
environmentálních nákladů. Nejčastěji jsou do environmentálních nákladů začleňovány pouze 
náklady na úpravu odpadních vod a nebezpečných odpadů, osobní náklady 



 7 

„environmentálních“ pracovníků, pokuty za znečišťování životního prostředí a náklady 
vznikající v souvislosti s environmentálním výkaznictvím pro externí uživatele (především 
pro státní orgány).  

Dalším problémem je nesprávná alokace environmentálních nákladů na útvary, procesy a 
výrobky, které je vyvolaly. Environmentální náklady jsou součástí režijních nákladů a jsou 
rozvrhovány na základě rozvrhových základen, které jsou používány pro příslušný typ režie, 
mezi všechny nositele nákladů. Avšak např. “špinavé” výrobky způsobují více odpadů a 
vyžadují lepší vybavení na odstranění znečišťujících látek než výrobky environmentálně 
šetrné. Nevhodné rozvrhování environmentálních nákladů umožňuje výrobkům, které 
poškozují životní prostředí více, vykazovat vyšší zisky než odpovídá skutečnosti. “Zelené” 
produkty jsou na druhou stranu tímto způsobem rozvrhování poškozovány, protože musejí 
nést náklady, které nezapříčinily. Nesprávná alokace environmentálních nákladů (zvláště 
v případech, kdy environmentální náklady představují významnou část nákladů) může tedy 
vést k chybným rozhodnutím managementu. 

Pro rozhodovací procesy v podniku má význam i členění nákladů na fixní a variabilní. 
Environmentální náklady jsou v některých podnicích považovány za fixní, i když mohou být 
z velké části variabilní a naopak.  

Vedle „skrytých“ a nesprávně alokovaných environmentálních nákladů je velkým 
nedostatkem i ta skutečnost, že některé environmentální náklady nejsou součástí účetního 
systému vůbec a nejsou tedy zvažovány při rozhodování (např. ztráty podniku, který má 
nevyhovující environmentální image v očích spotřebitelů a tím nižší podíl na trhu).  

Vzhledem k rostoucímu podílu environmentálních nákladů na celkových nákladech a 
vzhledem k rostoucímu významu environmentálního profilu podniků, je tedy stávající systém 
manažerského účetnictví nedostatečný a nevyhovující. Rozhodnutí v rámci managementu, u 
kterých by se dříve nehledala souvislost s životním prostředím, budou v budoucnu ovlivněna 
environmentálními aspekty. Z tohoto hlediska EMA je a stále více bude cenným zdrojem 
informací pro rozhodovací procesy v podniku.   

 

 Stávající systémy manažerského účetnictví neposkytují dostatečné informace pro 
environmentální management.  

Na základě předcházejícího textu by bylo možné se domnívat, že pokud by stávající systémy 
manažerského účetnictví správně sledovaly environmentální náklady, pak by poskytované 
informace byly dostatečné pro rozhodovací procesy v rámci environmentálního 
managementu. Ve skutečnosti je tomu však jinak.   

Manažerské účetnictví se v první řadě zaměřuje především na informace, které mají význam 
pro řízení nákladů po linii útvarů, procesů a výrobků. Pro správná rozhodnutí v oblasti 
environmentálního managementu jsou však zvláště důležité informace o tocích materiálů, 
vody a energií, jako jsou například údaje o využití zdrojů a o vzniku odpadů v širokém slova 
smyslu (např. objem a typ emisí vypouštěných do ovzduší nebo množství a složení odpadních 
vod). Údaje o hmotných a energetických tocích mají význam nejen jako klíčový parametr 
environmentálních nákladů ve vztahu k neefektivnímu hospodaření se zdroji a vzhledem k 
odpadovému hospodářství, ale rovněž slouží jako základ pro identifikaci a řízení dopadů 
podnikových rozhodnutí na životní prostředí.  

Většina podniků sleduje informace z oblasti materiálových a energetických toků odděleně od 
účetního systému. Např. v podnicích jsou sledovány jednotlivé druhy odpadů, jejich objemy a 
nakládání s nimi většinou v samostatném systému, který je vytvořen tak, aby bylo možné 
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splnit požadavky státních orgánů v oblasti výkaznictví. Problémem však je, že informace o 
hmotných a energetických tocích nejsou provázány s účetním systémem. Přitom je zřejmé, že 
pro environmentální management je třeba využívat informace finanční i informace o 
hmotných a energetických tocích ve vzájemných souvislostech.  

Podle našeho názoru výše uvedená omezení stávajících systémů manažerského účetnictví, 
které podniky využívají, neplatí v plném rozsahu pro všechny společnosti. Na základě našich 
zkušeností a výzkumů (např. v řadě podniků chemického průmyslu v České republice) nastal 
v posledních letech výrazný posun v oblasti manažerského účetnictví. Podniky si jsou 
vědomy významu informací o environmentálních nákladech a v rámci systémů manažerského 
účetnictví věnují velkou pozornost environmentálním nákladům a jejich řízení. Velmi 
intenzivně např. řeší problematiku alokace environmentálních nákladů. Informace o 
environmentálních nákladech berou v úvahu i při rozhodování o investicích a při výzkumu a 
vývoji procesů a výrobků. V podnicích se v rozhodovacích procesech běžně využívají i 
informace o hmotných tocích, které jsou posuzovány i ve vazbě na informace o 
environmentálních nákladech.  

 

1.3 Přínosy a využití environmentálního manažerského účetnictví 
Management podniku potřebuje informace o tocích hmot a energií i finanční informace, 
vyplývající z EMA, jako základní východisko pro rozhodování, které bude v souladu 
s environmentálními i ekonomickými cíli podniku. EMA podporuje interní rozhodovací 
procesy, ale je třeba poznamenat, že samo využití EMA nezaručí podniku určité výsledky 
hospodaření nebo určitý environmentální profil. Pro podniky, které mají za cíl minimalizovat 
celkové náklady nebo environmentální náklady a zmírnit dopady svých činností, výrobků a 
služeb na životní prostředí, představuje EMA významný nástroj pro splnění těchto cílů.  

Velmi významným přínosem EMA je možnost vyhledat, sledovat, vyhodnocovat a řídit 
environmentální náklady. Řízení environmentálních nákladů může přispět ke snížení 
celkových nákladů podniku, tedy ke zlepšení výsledků hospodaření, může umožnit zvýšení 
ziskového rozpětí nebo nižší ceny výrobků a služeb, které pak pomohou udržet nebo zvýšit 
podíl na trhu. Vzhledem k řízení environmentálních dopadů se mohou snížit náklady na 
náhrady škod a může se zlepšit přístup k finančním zdrojům a k odběratelským smlouvám. 
Jako příklad uveďme průmyslový podnik, který si je vědom skutečného rozsahu a peněžní 
hodnoty nevyužitých surovin, které jako odpad opouštějí podnik ve formě znečišťujících látek 
a odpadních hmot. Podnik tak může být motivován k zjištění možností pro snižování 
množství odpadů, regeneraci surovin a tím dojde k úspoře finančních prostředků. Snížený 
objem nebo menší znečištění vznikajících odpadních vod vede ke snížení poplatků za 
znečišťování životního prostředí a vede i ke snížení nákladů na čištění odpadních vod.  

Informace plynoucí z EMA mají určitě největší význam pro rozhodování managementu v 
případech, kdy rozhodnutí je spjato s významnými dopady na životní prostředí. Jedná se např. 
o tyto případy:  

− implementace a udržování systémů environmentálního managementu,  

− projekty čistší produkce,  

− vyhodnocení environmentálního profilu provozů, výrobků a služeb,  

− rozhodování v souvislosti s dosažením souladu s environmentálními předpisy atd.  
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Právě pro rozhodování ve výše uvedených případech je třeba využít informace jak o 
environmentálních nákladech (tedy finanční informace), tak i informace o hmotných a 
energetických tocích (využití surovin a energií a odpadní proudy). Pouze propojení obou 
bloků je východiskem pro řešení, které je ekonomicky i environmentálně výhodné.  

EMA je rovněž uznáváno jako vysoce hodnotný nástroj pro potřeby externího výkaznictví 
(reportingu). Podniky mohou použít informace z EMA např. ve zprávách o vlivu podniku na 
životní prostředí, které jsou vydávány pro zainteresované skupiny (veřejnost, dodavatele, 
odběratele, zaměstnance, hnutí a iniciativy na ochranu životního prostředí, investory apod.), 
aby doložily a prokázaly dodržování environmentálních předpisů nebo za účelem prezentace 
environmentálních závazků a zlepšování image společnosti. Některé zainteresované skupiny 
se zajímají o informace o hmotných tocích, pro jiné - např. investory – jsou významné 
informace o environmentálních nákladech a závazcích.  

EMA je tedy široce aplikovatelný nástroj managementu. S tím, jak si bude stále více podniků 
uvědomovat, že mnohá rozhodnutí jsou spjata s dopady na životní prostředí a vyvolávají 
„environmentální“ náklady, bude růst i využitelnost a význam EMA. Podle zahraničních 
expertů se nebude v budoucnu rozlišovat mezi manažerským a environmentálním 
manažerským účetnictvím, ale oba tyto přístupy se sloučí do jediného širokého přístupu, který 
bude východiskem pro rozhodovací procesy, ať již v rámci environmentálního managementu, 
či v jiných oblastech. Velmi významným aspektem pro využívání EMA by bylo určitě 
začlenění environmentálního hlediska i do stávajících účetních, v širším pojetí informačních, 
systémů. Zabudování koncepcí EMA do těchto systémů by bylo velmi slibným krokem pro 
zajištění toho, aby informace o environmentálních dopadech byly využívány obecně, nejen 
pro rozhodování v rámci environmentálního managementu. 

Na první pohled se zdá, že informace plynoucí z EMA jsou využitelné pouze pro management 
podniku. Údaje získané z EMA mohou však s výhodou využívat i vlády pro navrhování 
politik a koncepcí a pro své rozhodovací procesy. Jako příklad lze uvést: informace o 
skutečných nákladech a přínosech různých průmyslových strategií environmentálního 
managementu (např. využití odpadů oproti odstranění odpadů) mohou napomáhat vládě při 
posuzování potenciálních finančních dopadů alternativních environmentálních regulačních 
opatření nebo politik na podniky. Informace charakterizující jednotlivé sektory nebo regiony 
mohou být rovněž využívány pro účely rozhodování na regionální nebo národní úrovni. Např. 
informace  EMA od podniků vybrané oblasti, jako je třeba povodí určitého toku, by mohly 
být používány pro podporu řízení kvality životního prostředí v dané oblasti. 

EMA představuje kombinovaný přístup, který propojuje data z finančního a manažerského 
účetnictví a údaje o tocích materiálů, vody a energií za účelem zvýšení efektivnosti využití 
materiálů a energií, zmírnění dopadů na životní prostředí, snížení rizik, snížení nákladů na 
ochranu životního prostředí a zlepšení výsledků hospodaření podniku. EMA může být využito 
jak v podnicích velkých, tak i v středních a malých společnostech, v různých průmyslových 
odvětvích i v sektoru služeb. Může být aplikováno v malém i ve velkém rozsahu (na jednom 
provozu, v celém podniku), podle potřeb organizace. Použitá forma environmentálního 
účetnictví odráží cíle a potřeby podniku, který ho využívá. Pro úspěšnou realizaci systému 
EMA je podle našeho názoru nezbytná a nepostradatelná podpora vrcholového managementu 
a vytvoření interdisciplinárních týmů. Je tomu tak z těchto důvodů: 

− EMA vyžaduje nové úhly pohledu na environmentální náklady podniku, na jeho 
environmentální profil a na rozhodování. Vrcholový management má nezastupitelnou 
úlohu při stanovení tohoto pozitivního směru a při vytváření podnětů v organizaci 
pro přijetí EMA. 
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− Pro realizaci EMA se jeví jako velmi výhodné sestavit tým složený z odborníků různých 
profesí, jehož členy mohou být projektanti, konstruktéři, chemici, technici, výrobní 
management, operátoři, finanční odborníci, environmentální management, nákupčí, účetní 
atd., kteří možná nikdy předtím nepracovali společně. Vzhledem k tomu, že EMA není 
zdaleka pouze účetním problémem a že informace plynoucí z tohoto systému se rozdělí (a 
budou využívány) mezi všechny členy týmu, potřebují tito odborníci mezi sebou o 
problémech diskutovat, nacházet společnou řeč, vytvářet a rozvíjet obecné vize a uvádět 
je v život.  

Podniky, které mají zaveden systém environmentálního managementu, by podle našeho 
názoru měly využívat i systém EMA, protože tento systém představuje velmi účinný nástroj 
pro podporu rozhodování v rámci environmentálního managementu. Mnoho podniků 
v současné době buď hledá nebo už začalo používat nové podnikatelské přístupy, v kterých 
může systém EMA hrát velmi významnou úlohu. Zde máme na mysli např. využití EMA při: 

− přiřazování nákladů podle dílčích aktivit (činností) a řízení aktivit, 

− komplexním managementu jakosti a environmentálním managementu, 

− snižování nákladů, 

− reengineeringu, 

− navrhování a vývoji výrobků a procesů šetrných k životnímu prostředí, 

− hodnocení životního cyklu apod. 

Všechny uvedené přístupy jsou slučitelné s EMA a poskytují platformu pro integraci 
environmentálních informací do podnikatelského rozhodování. Pro podniky, které již výše 
uvedené přístupy používají, může být EMA důležitou součástí environmentálního 
managementu, managementu jakosti a řízení podnikových nákladů. Také malé a střední 
podniky, které dosud uvedené přístupy nepoužívají a které nemají zaveden systém 
environmentálního managementu, však mohou úspěšně aplikovat systém EMA. I v případě 
těchto podniků je však nezbytné zapojení vrcholového managementu a interdisciplinární 
spolupráce a spoluzodpovědnost. 
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2 Environmentální manažerské účetnictví na úrovni podniku 

V rámci tohoto materiálu je řešena problematika environmentálního manažerského účetnictví 
na úrovni podniku. Hranicí systému jak pro environmentální finanční informace, tak pro 
bilance toku materiálu, vody a energií, je tedy podnik. Finanční informace o podniku jako 
celku a o jeho vztahu k vnějšímu okolí jsou předmětem zájmu finančního účetnictví. Proto je 
třeba pozornost věnovat základním účetním (finančním) výkazům a environmentálním 
informacím, které jsou v nich obsažany. Informace z finančního účetnictví jsou poté 
transformovány pro potřeby EMA a představují základní východisko pro výkaz 
environmentálních nákladů a výnosů na úrovni podniku. Protože druhou složku EMA tvoří 
informace o hmotných a energetických tocích, věnujeme se dále problematice bilancí toku 
materiálu, vody a energií  - opět na úrovni podniku.  

2.1 Základní účetní (finanční) výkazy   
Základní účetní výkazy v rámci finančního účetnictví jsou rozvaha a výkaz zisku a ztráty. 
Tyto výkazy (vedle přílohy, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního 
kapitálu) tvoří účetní závěrku. V následujícím textu se zaměříme nejprve na vysvětlení 
základních informací obsažených v obou výkazech a poté na vymezení environmentálních 
informací, které jsou ve výkazech obsaženy.  

 

2.1.1 Rozvaha (bilance) podniku 
Rozvaha přestavuje dvojí pohled na ekonomickou realitu podniku. Dává vlastně odpovědi na 
otázky : 

1.  S čím podnik hospodaří? - zajímá nás konkrétní forma majetku a jeho stav. 

2.  Komu to patří? - tedy z jakých zdrojů byl tento majetek pořízen. 

Majetek podniku se tedy posuzuje ze dvou hledisek: 

− podle jeho složení (formy) - tzn. v jaké konkrétní formě je majetek vázán (např. peníze, 
budovy, stroje apod.) - mluvíme o aktivech1, 

− podle zdrojů jeho financování - např. z vlastních zdrojů nebo z cizích zdrojů (na dluh) – 
mluvíme o pasivech. (Pojem pasiva představuje v širším smyslu veškeré kapitálové 
zdroje, v užším smyslu je v některých zemích tento termín používán pouze pro zdroje 
cizí.) 

Dvojí pohled, dvojí souběžná klasifikace majetku, představuje základní kámen systému 
účetnictví. Je vyjádřením skutečnosti, že každá složka majetku musela být financována 
z určitého zdroje. Oceníme-li jednotlivé složky majetku i zdroje jeho financování v penězích, 
je zřejmé, že součet aktiv i součet pasiv se sobě musí v každém okamžiku rovnat. Toto 
základní pravidlo se označuje jako bilanční princip. Obecně tedy platí bilanční rovnice: 
AKTIVA = PASIVA. 

Od platnosti bilanční rovnice se odvíjí konstrukce rozvahy neboli bilance. Jedná se o 
přehledné uspořádání majetku podniku v peněžním vyjádření z hlediska jeho formy a 

                                                 
1 Aktivum je podle Mezinárodních účetních standardů definováno jako zdroj užívaný podnikem, jehož 

existence je výsledkem minulých skutečností a od něhož se očekává, že přinese podniku budoucí ekonomický 
prospěch. 
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finančních zdrojů k určitému dni. Rozvaha je tedy pouze statickým pohledem na stav majetku 
a jeho zdrojů financování. Základní struktura rozvahy ve zjednodušené formě (tzv. T - tvar) je 
následující: 

 

 

2.1.2 Výkaz zisku a ztráty 
Výsledky - efekty činnosti podniku nazýváme výkony. Mohou to být výrobky, provedené 
práce (např. opravy) nebo služby (např. poradenské, ubytovací, dopravní atp.). Výrobky či 
služby podnik prodává (realizuje) na trhu. Peněžní vyjádření výsledků plynoucích 
z provozování podniku označujeme jako výnosy. Výnosy jsou podle Mezinárodních účetních 
standardů definovány jako zvýšení ekonomického prospěchu, k němuž došlo za účetní 
období, které se projevilo přírůstkem nebo zvýšením užitečnosti aktiv nebo snížením závazků 
a které vedlo ke zvýšení vlastního kapitálu jiným způsobem než vkladem do vlastního 
kapitálu vlastníků. Výnosy jsou výstupní ekonomickou veličinou činnosti podniku. 
Podstatnou část podnikových výnosů představují zpravidla tržby, získané prodejem výrobků, 
zboží a poskytováním služeb. K ostatním výnosům patří např. úrokové výnosy, výnosy z 
cenných papírů, výnosy z prodeje nevyužitých zařízení či zásob atd. 

Jakýmsi protipólem výnosů jsou náklady. Náklady jsou podle Mezinárodních účetních 
standardů definovány jako snížení ekonomického prospěchu, k němuž došlo za účetní období, 
které se projevilo úbytkem nebo snížením užitečnosti aktiv nebo zvýšením závazků a které 
vedlo ke snížení vlastního kapitálu jiným způsobem než přídělem z vlastního kapitálu 
vlastníkům. Význam podrobné znalosti nákladů je nesporný, neboť téměř každé manažerské 
                                                 

2 Přechodná aktiva a přechodná pasiva souvisejí s potřebou vykázat v rozvaze aktiva a pasiva ve 
správné výši. Jedná se o problematiku časového rozlišení a dohadných položek (tato problematika přesahuje 
rámec projektu).  

ROZVAHA k … (datum) 
AKTIVA PASIVA 
Stálá aktiva Vlastní kapitál 

• dlouhodobý nehmot.majetek • základní kapitál 
• dlouhodobý hmotný majetek • kapitálové fondy 
• dlouhodobý finanční majetek      - emisní ážio 

 • fondy tvořené ze zisku 
Oběžná aktiva • výsledek hosp.minulých let 

• zásoby • výsledek hospodaření  
     běžného období 

• pohledávky  
     - dlouhodobé Cizí zdroje 
     - krátkodobé • rezervy 

• finanční majetek • dlouhodobé závazky 
     - peníze • krátkodobé závazky 
     - krátkodobý finanční majetek • bankovní úvěry 
  
Přechodná aktiva2 Přechodná pasiva  
  
Aktiva celkem Pasiva celkem 
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rozhodnutí vychází ze vzájemného porovnávání nákladů nebo srovnávání nákladů a výnosů. 

Rozdíl mezi výnosy a náklady za dané období představuje výsledek hospodaření podniku. 
Převyšují-li výnosy náklady, označujeme tento rozdíl jako zisk3. Je-li tomu naopak, hovoříme 
o ztrátě4. 

V zisku se odrážejí veškeré faktory úspěšného podnikání. Je tedy významným komplexním 
ukazatelem, fundamentální podnikohospodářskou kategorií tržní ekonomiky. 

Při hodnocení výsledků podniku nás zajímá nejen absolutní úroveň zisku, ale ještě celá řada 
dalších údajů, umožňujících analyzovat podmínky, za kterých byla určitá výše zisku 
dosažena. Jde zejména o strukturu a lokalizaci nákladů a výnosů do jednotlivých sfér 
podnikové činnosti.  

Základním zdrojem informací pro tyto analýzy je výkaz zisku a ztráty, kterému se také ještě 
tradičně říká výsledovka. 

Na rozdíl od rozvahy (bilance), která zachycuje stav majetku podniku a jeho finanční zdroje k 
určitému datu, poskytuje výkaz zisku a ztráty informace o tvorbě výsledku hospodaření za 
určité období. Ze zákona vyplývá pro sestavování účetních výkazů povinná periodicita 1 rok. 
Pro potřeby řízení je však tato doba příliš dlouhá. Proto je v podnicích obvyklé sestavovat 
výsledovku v měsíčních intervalech a s využitím současné výpočetní techniky lze v případě 
potřeby toto období ještě zkrátit. Výkaz zisku a ztráty shrnuje výnosy a náklady, zachycované 
ve finančním účetnictví a vyčísluje výsledek hospodaření daného období jako jejich diferenci. 

V následující tabulce (Tab. 2) je jako příklad ve zjednodušené podobě uveden výkaz zisku a 
ztráty, uspořádaný jako dvoustranná bilanční tabulka. Tato tzv. tabelární forma (T - tvar) je 
vcelku názorným modelem výše uváděných vztahů.  

To, jaké výsledné informace by měl výkaz zisku a ztráty za určité období poskytovat, tj. 
celkové výnosy, náklady a zisk (ztráta), je vcelku zřejmé. Jeho konkrétní uspořádání, tj. obsah 
jednotlivých položek, míra jejich podrobnosti, jakož i forma výkazu, už tak jednoznačné není 
a v různých zemích se liší. 

Současné účetní předpisy v České republice stanoví strukturu rozvahy (bilance) i výkazu 
zisku a ztráty s ohledem na předpokládané zapojení naší národní ekonomiky do 
mezinárodního obchodu a dalších ekonomických vztahů. Za nejvýznamnější jsou pokládány 
vazby k zemím, sdruženým v Evropském společenství. Proto jsou účetní výkazy koncipovány 
s ohledem na doporučení Rady ES. V účetnictví našich podniků je nyní pro výkaz zisku a 
ztráty uplatňována vertikální forma. V této podobě výsledovky jsou jednotlivé položky 
uspořádány vertikálně (sloupcově) tak, že se vychází od tržeb a ostatních provozních výnosů, 
od kterých se postupně odečítají jednotlivé náklady v druhovém členění5.  Zjednodušený 
příklad takto uspořádaného výkazu, ve velmi hrubém členění, je uveden v Tab. 3. 

                                                 
3 Zisk je podle Mezinárodních účetních standardů definován jako rozdíl, který zbývá po odečtení 

nákladů od výnosů (přičemž - tam, kde je to vhodné – je třeba vzít v úvahu úpravy zabezpečující uchování 
kapitálu). Částka převyšující úroveň potřebnou k uchování kapitálu, který byl k dispozici na počátku období, je 
ziskem.  

4 Ztráta je podle Mezinárodních účetních standardů definována jako snížení ekonomického prospěchu a 
tím se ve své podstatě neliší od nákladů. 

5 Druhové členění nákladů je jejich soustřeďování do stejnorodých skupin spojených s činností 
jednotlivých výrobních faktorů (materiál, práce, dlouhodobý majetek). Toto třídění odpovídá na otázku: co bylo 
spotřebováno? Nákladové druhy představují vynaložení těch druhů prostředků a práce, které pocházejí z okolí 
podniku (od jiných dodavatelů nebo vynaložením práce pracovníků). Jsou to náklady prvotní a jednoduché 
(nelze je dále členit). 
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Tab. 2 Výkaz zisku a ztráty – tabelární forma 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  
Náklady Výnosy  

Spotřeba materiálu Tržby za vlastní  výrobky  
Spotřeba energie Tržby z prodeje služeb  
Spotřebované služby Tržby za zboží  
Mzdové náklady Tržby z prodeje majetku  
Daně a poplatky Výnosové úroky  
Odpisy Výnosy z finančního majetku  
Úroky z úvěrů Ostatní výnosy  
Škody   
Ostatní náklady   
: :  
Náklady celkem Výnosy celkem  
ZISK ( Ztráta )  
   

 

Jak je z Tab. 3 patrné, člení se pro zjištění výsledku hospodaření v potřebné struktuře náklady 
a výnosy do tří skupin : 

− provozní - reprezentující běžné případy, které se vztahují k pravidelně se opakujícím 
činnostem (kde provozní náklady mají svůj  ekvivalent ve výnosech), 

− finanční - související s finančními operacemi podniku, jako jsou  např. úrokové operace, 
kurzové operace, výnosy z finančního majetku atd., 

− mimořádné - vznikající v souvislosti s ojedinělými situacemi a případy mimořádné 
povahy vzhledem k běžné činnosti, ke kterým může docházet, např. škody, důsledky změn 
způsobů oceňování majetku apod. 

 

Výsledek hospodaření za účetní období se skládá z  : 

1. výsledku hospodaření za běžnou činnost, který je tvořen provozním výsledkem 
hospodaření (vzniká jako rozdíl mezi provozními výnosy a provozními náklady) a 
výsledkem hospodaření z finančních operací (vzniká jako rozdíl mezi finančními výnosy a 
finančními náklady), po odpočtu daně z příjmů za běžnou činnost  (tj. za činnost provozní 
a finanční) a  

2. mimořádného výsledku hospodaření -  vzniká jako rozdíl mezi mimořádnými výnosy a 
mimořádnými náklady a po odečtení daně z příjmů z mimořádné činnosti. 

Členění výsledku hospodaření má smysl především pro finanční analýzy a vzájemné 
mezipodnikové srovnávání, zejména pokud jde o propočty rentability. V těchto výpočtech má 
zásadní význam zkoumání průběhu a vyprodukovaných efektů běžné činnosti podniku (tedy 
provozní a finanční činnosti). 
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Tab. 3 Struktura výkazu zisku a ztráty 

   
 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  
   
 Tržby za prodej zboží  
 - Náklady vynaložené na prodané zboží  
 Obchodní marže  
   
 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb  
 ± Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby  
 + Aktivace  
 - Spotřeba materiálu a energie  
 - Služby  
 Přidaná hodnota  
   
 - Osobní náklady  
 - Daně a poplatky  
 - Odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku  
 +Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních nákladů  
 - Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů  
 + Ostatní provozní výnosy  
 - Ostatní provozní náklady  
 Provozní výsledek hospodaření  
   
 + Finanční výnosy   
 - Finanční náklady   
 Výsledek hospodaření z finančních operací  
   
 - Daň z příjmů za běžnou činnost  
 Výsledek hospodaření za běžnou činnost  
   
 + Mimořádné výnosy   
 - Mimořádné náklady   
 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti   
 Mimořádný výsledek hospodaření  
   
 Výsledek hospodaření za účetní období  

(= Výsledek hospodaření za běžnou činnost + Mimořádný výsledek hospodaření)  
 

   
  

2.2 Environmentální informace ve finančním účetnictví podniku   
Nejprve se zaměříme na možnosti zachycení environmentálních nákladů ve finančním 
účetnictví v soustavě podvojného účetnictví.  

Pro evidenci nákladů má finanční účetnictví zřízenu účtovou třídu 5 - Náklady. Náklady 
jsou zde členěny podle jednotlivých druhů. S ohledem na zjišťování výsledku hospodaření se 
náklady člení na provozní, finanční a mimořádné. 
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V účtové třídě 5 se účtují prvotní náklady (vznikají ve styku účetní jednotky s vnějším okolím 
a ve styku s vlastními zaměstnanci) a ve vybraných případech i druhotné náklady (vznikají 
spotřebou vnitropodnikových výkonů a časovým rozlišením nákladů). Na jednotlivé účty této 
účtové třídy se účtují účetní případy narůstajícím způsobem od začátku roku.  

Účty nákladů jsou v účtové třídě 5 členěny do účtových skupin 50 –59 (Tab. 4).  

Tab.4 Členění nákladů ve finančním účetnictví 

50 – Spotřebované nákupy  
51 – Služby  
52 - Osobní náklady  
53 - Daně a poplatky NÁKLADY PROVOZNÍ 
54 – Jiné provozní náklady  
55 - Odpisy, rezervy a opravné položky  
        provozních nákladů 

 

597 - Převod provozních nákladů  
56 - Finanční náklady  
57 - Rezervy a opravné položky finančních  
        nákladů 

NÁKLADY FINANČNÍ 

598 - Převod finančních nákladů  
58 – Mimořádné náklady NÁKLADY MIMOŘÁDNÉ 
59 - Daně z příjmů a převodové účty (bez  
       účtů 597 a 598) 

 

Na základě obecně platných pravidel pro evidenci nákladů ve finančním účetnictví můžeme 
konstatovat následující skutečnosti: 

− ve finančním účetnictví jsou zachyceny pouze náklady, které nese podnik - součástí 
finančního účetnictví nejsou externality, 

− ve finančním účetnictví se projeví environmentální náklady v druhovém členění, 

− na účtech účtové třídy 5 - Náklady budou zachyceny pouze environmentální náklady, 
které časově a věcně souvisejí s příslušným účetním obdobím, 

− opravy environmentálních nákladů minulých účetních období se účtují na účtech nákladů, 
kterých se týkají - jedná-li se o významnou částku těchto oprav,  považují se za 
mimořádné náklady, 

− environmentální náklady a výdaje,  které se týkají budoucích období,  je nutno časově 
rozlišit ve formě nákladů příštích období a výdajů příštích období.  

Následující tabulka uvádí příklady provozních environmentálních nákladů a jejich zachycení 
ve finančním účetnictví na příslušných účtech účtové osnovy pro podnikatele6. 

 

 

                                                 
6 Pro demonstraci zachycení environmentálních nákladů ve finančním účetnictví je použita účtová třída 

5 - Náklady účtové osnovy pro podnikatele dle Přílohy č. 1 k opatření MF čj. 281/89 759/2001 (tzv. rozšířená 
forma) [44]. 
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Tab. 5 Příklady environmentálních nákladů 

 Čísla a názvy účtů a účtových skupin Příklady environmentálních nákladů 
50 - Spotřebované nákupy  
501 - Spotřeba materiálu a)  spotřeba materiálu, která vzniká 

v souvislosti s provozem  environmentálních 
zařízení7 - spotřeba surovin, pomocných 
látek, pohonných hmot, mazadel, atd.  

b)  spotřeba ochranných pomůcek, 
c)  spotřeba propagačních materiálů,  
d)  spotřeba kancelářských potřeb a tiskopisů 

(např. úseku životního prostředí), spotřeba 
odborných knih, brožur a časopisů, atd. 

e)  spotřeba nápojů a potravin poskytovaných 
na ochranu zdraví pracovníků,  

f)  spotřeba paliv,  
g)  spotřeba náhradních dílů na opravy a údržbu 

environmentálních zařízení,  
h)  pořizovací cena „vyplýtvaného“ materiálu 

apod. 
502 - Spotřeba energie a) spotřeba nakupované elektrické energie na 

provoz environmentálních zařízení, 
b) spotřeba páry v souvislosti s provozem 

environmentálních zařízení, 
c) spotřeba vody na provoz environmentálních 

zařízení, 
d) spotřeba plynu a ostatních energií na provoz 

environmentálních zařízení,  
e)  spotřeba elektrické energie, páry, vody, 

plynu a ostatních energií (související např. 
se zpracováním nevýrobkového výstupu) 
apod. 

 
503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek - 
504 - Prodané zboží - 
51 -  Služby8  
511 - Opravy a udržování náklady na opravy a udržování 

environmentálních zařízení technologického i 
stavebního charakteru, dopravních prostředků, 
HW, SW apod. provedené externími firmami  

512 - Cestovné cestovné zahraniční i tuzemské, které je 
vynakládáno v souvislosti s environmentální 
problematikou (např. cestovné související se 
školeními a semináři, cestovné pracovníků 
úseku životního prostředí, cestovné 
v souvislosti s řešením environ.problémů apod.)  

Tab. 5 Příklady environmentálních nákladů (pokračování) 

                                                 
7 Environmentálním zařízením máme na mysli zařízení na ochranu životního prostředí - takové zařízení 

(včetně budov, pozemků i nehmotného majetku), které zpracovává (recykluje) nebo čistí (sanuje) plynné, 
kapalné nebo pevné odpady v té vstupní formě a v tom původním množství, jak odpadají z hlavní produkční 
činnosti. 

8 Součástí nákladové položky „služby“ jsou i služby související se zpracováním nevýrobkového 
výstupu,  které rovněž představují environmentální náklady.  
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513 - Náklady na reprezentaci náklady týkající se reprezentace podniku 
v oblasti ochrany životního prostředí 

518 - Ostatní služby a)  přepravné (např. náklady na dopravu a 
manipulaci s odpady), 

b)  nájemné (operativní nájemné i splátky 
v rámci finančního leasingu) - např. nájemné 
za environmentální zařízení, přístroje, SW 
apod. 

c)  výkony spojů související s environmentální 
problematikou (např. poštovné), 

d)  náklady na školení, rekvalifikace a 
vzdělávání v oblasti environmentální 
problematiky - např. v souvislosti se 
zaváděním EMS, 

e)  náklady na hodnocení a schvalování 
výrobků, 

f)  náklady na propagaci a reklamu podniku a 
jeho výrobků v souvislosti s přístupem 
k ochraně životního prostředí, 

g)  náklady na demontáže a demolice hmotného 
dlouhodobého majetku, 

h)  náklady vynaložené na externí expertizy, 
posudky, studie, technickou pomoc, 
kontroly, analýzy, hodnocení a audity, které 
souvisejí s dopady podniku, jeho výrobků a 
činností na životní prostředí, 

i)  náklady na výzkum a vývoj, 
j)  náklady na ostatní služby    

52 -  Osobní náklady9  
521 - Mzdové náklady mzdy pracovníků obsluhujících environmentální 

zařízení, pracovníků úseku životního prostředí, 
pracovníků, jejichž činnost spočívá ve 
shromažďování odpadů, pracovníků, kteří mají 
na starost kontrolu a regulaci odpadních vod a 
emisí do ovzduší apod.  

522 -  Příjmy společníků a členů družstva ze závislé 
činnosti 

- 

523 -  Odměny členům orgánů společnosti a družstva - 
524 - Zákonné sociální pojištění zdravotní a sociální pojištění vztahující se 

k mzdám pracovníků obsluhujících 
environmentální zařízení, pracovníků úseku 
životního prostředí apod. 

525 - Ostatní sociální pojištění - 
526 - Sociální náklady individuálního podnikatele - 
527 -  Zákonné sociální náklady zákonné sociální náklady vztahující se 

k pracovníkům obsluhujícím environmentální 
zařízení, pracovníkům úseku životního prostředí 
apod. (např. zákonné zdravotní náklady, 
příspěvky na stravování)  

528 - Ostatní sociální náklady - 
Tab. 5 Příklady environmentálních nákladů (pokračování) 

53 - Daně a poplatky  

                                                 
9 Součástí nákladové položky „osobní náklady“ jsou i osobní náklady související se zpracováním 

nevýrobkového výstupu,  které rovněž představují environmentální náklady. 
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531 - Silniční daň - 
532 - Daň z nemovitostí - 
538 - Ostatní daně a poplatky a)  základní poplatky za znečišťování ovzduší, 

b)  základní poplatky za uložení odpadů,  
c)  poplatky za znečištění vypouštěných 

odpadních vod, 
d)  poplatky z objemu vypouštěných odpadních 

vod, 
e)  arbitrážní, soudní a správní poplatky (včetně 

kolků), 
f)  ostatní daně a poplatky  

54 - Jiné provozní náklady  
541 - Zůstatková cena prodaného nehmotného a 

hmotného dlouhodobého majetku 
- 

542 - Prodaný materiál - 
543 - Dary - 
544 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení smluvní pokuty a úroky z prodlení, popř. jiné 

sankce, ze smluvních vztahů (např. za 
nekvalitu) související s environmentální 
problematikou  

545 - Ostatní pokuty a penále a)  pokuty a penále za znečištění vod a ovzduší, 
b)  pokuty a penále uložené kontrolními orgány 

za nedodržování platných zákonů v oblasti 
ochrany životního prostředí, 

c)  ostatní pokuty a penále (např. za nekvalitu) 
 

546 - Odpis pohledávky - 
548 -  Ostatní provozní náklady10 a)  náhrady škod, které podnik z důvodu své 

odpovědnosti hradí jiným účetním 
jednotkám (např. škody způsobené 
exhalacemi a odpadními vodami) nebo 
fyzickým osobám,  

b)  pojistné, 
c)  náklady na úpravu a odstraňování odpadů, 
     ostatní provozní náklady vynakládané  
     v souvislosti s environ. problematikou 

549 - Manka a škody - 
55 - Odpisy, rezervy a opravné položky provozních 

nákladů 
 

551 - Odpisy nehmotného a hmotného dlouhodobého 
majetku11 

odpisy environmentálních zařízení zařazených 
do kategorie hmotného či nehmotného 
dlouhodobého majetku 

 
 
 
Tab. 5 Příklady environmentálních nákladů (pokračování) 

552 - Tvorba zákonných rezerv a)  tvorba zákonných rezerv na opravy 
environmentálních zařízení, 

                                                 
10 Součástí nákladové položky „ostatní provozní náklady“ jsou i ostatní provozní náklady související 

se zpracováním nevýrobkového výstupu,  které rovněž představují environmentální náklady. 
 
11 Součástí nákladové položky „odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“ jsou i odpisy 

související se zpracováním nevýrobkového výstupu,  které rovněž představují environmentální náklady. 
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b)  tvorba zákonných rezerv na rekultivaci 
skládek, 

c)  tvorba rezerv na sanaci pozemků dotčených 
těžbou, 

d)  tvorba rezerv na vypořádání důlních škod, 
e)  tvorba rezerv podle zákona o odpadech 

554 - Tvorba ostatních rezerv tvorba dalších rezerv souvisejících s budoucími 
závazky v oblasti ochrany životního prostředí 

555 - Zúčtování komplexních nákladů příštích období náklady na přípravu a záběh výkonů, náklady na 
technický rozvoj, náklady na dlouhodobou 
propagaci, náklady na předzásobení (na 
skladování), které se vztahují k danému 
účetnímu období a na něž výdaje byly 
uskutečněny v předcházejících obdobích 
(související s environmentální problematikou) 

557 - Zúčtování oprávky k opravné položce k nabytému 
majetku 

- 

558 - Tvorba zákonných opravných položek - 
559 - Tvorba opravných položek Tvorba opravných položek k majetku (dočasné 

snížení hodnoty majetku vyplývá 
z environmentálních problémů)  

 

V Tab. 5 jsou uvedeny příklady provozních environmentálních nákladů, které jsou členěny 
podle druhů. Druhové členění vyjadřuje členění nákladů na vstupu. Základní význam 
druhového členění nákladů spočívá v tom, že je informačním podkladem při zajištění 
proporcí, stability a rovnováhy mezi potřebou zdrojů v podniku a jejich zajištěním od 
dodavatelů. Nezastupitelný význam má druhové členění nákladů také pro agregaci údajů, 
která je potřebná pro management na vyšších úrovních. Druhové členění nákladů je výchozím 
vyjádřením nákladů podniku. Takový přehled umožňuje zajistit základní vztahy v ekonomice 
podniku, týkající se financování a vyjádřené např. ve finančním plánu. Na bázi druhového 
členění nákladů je možné také vyčíslit výsledek hospodaření podniku.  

Pro oblast řízení dopadů podnikových činností na životní prostředí nejsou zatím (až na 
výjimky) typické analýzy vybraných druhů nákladů a analýzy ztrát způsobených 
environmentálními dopady podnikových činností, které by byly určeny managementu. 
Většina informací, potřebných pro uvedené analýzy, je však v podniku v rámci finančního 
účetnictví evidována a účetně zpracována. Stávající účetní systémy průmyslových podniků 
umožňují však přímo získat informace pouze o některých environmentálních nákladech (např. 
o poplatcích za znečišťování životního prostředí). Větší část environmentálních nákladů však 
zůstává součástí souhrnných nákladových položek. Jejich účelové odlišení v rámci finančního 
účetnictví lze zabezpečit pomocí analytických účtů.  

Dle opatření MF čj. 281/89 759/2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování 
pro podnikatele [44], je třeba analytické účty v účtové třídě 5 - Náklady přizpůsobit 
ustanovením zákona o daních z příjmů. Zejména je nutno u účtů, na nichž se zachycují 
připočitatelné a odpočitatelné položky pro zjištění základu pro výpočet daňové povinnosti, 
sledovat uvedené položky odděleně. U položek, které se z hlediska ovlivnění daňového 
základu uznávají podle ustanovení zákona o daních z příjmů jen ve zvlášť stanovených 
případech (např. cestovné, dary), je nutné zajistit v účetnictví podklady pro analýzu těchto 
položek z hlediska daňového. Podle této koncepce je možno tedy sestavit účtový rozvrh 
každé účetní jednotky, který bude obsahovat: 

− všechny potřebné nákladové účty pro zachycení účetních případů vyplývajících 
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z předmětu činnosti účetní jednotky, 

− povinné analytické členění pro daňové potřeby, 

− doplňující analytické členění z hlediska dalších vnitropodnikových kritérií a potřeb 
(jedním z hledisek může být hledisko environmentální). 

Z finančního účetnictví lze vedle informací o environmentálních nákladech zjistit i další 
významné environmentální informace – např. informace o environmentálních zařízeních, o 
environmentálních závazcích, o rezervách určených na krytí případných environmentálních 
rizik nebo o rezervách na přesně vymezené budoucí environmentální výdaje, o ekonomických 
důsledcích poškozování životního prostředí apod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Roční environmentální náklady a výnosy podniku 
Pro potřeby EMA na úrovni podniku vyjdeme ze základního vymezení environmentálních 
nákladů podle Expert Working Group on „Improving the role of Government in the 
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Promotion of Environmental Managerial Accounting”[28], kterému byla pozornost věnována 
na pracovním jednání 26. 3. 2002 v Praze (viz Tab. 6).  

Tab. 6 Roční výkaz environmentálních nákladů a výnosů podniku [28] 
Domény životního prostředí Ovzduší

, klima 
Odpadn
í voda 

Odpady Půda, 
spodní 
voda 

Hluk, 
vibrace 

Biodiverzita, 
krajina 

Radiace Jiné Úhrn 

Kategorie environ.nákladů a výnosů           
1. Nakládání s odpady,  
    odpadními vodami  
    a emisemi 

         

1.1 Odpisy zařízení na úpravu 
      odpadů, odpadních vod a  
      emisí 

         

1.2 Údržba zařízení,     
      provozovací  látky  
      a služby související se  
      zařízeními 

         

1.3 Pracovníci          
1.4 Poplatky, daně          
1.5 Pokuty a penále          
1.6 Pojištění odpovědnosti za 
      škody na životním  
      prostředí 

         

1.7 Rezervy na nápravu a  
      vyčištění  

         

2. Péče o životní prostředí a  
    prevence znečištění 

         

2.1 Externí služby           
2.2 Pracovníci           
2.3 Výzkum a vývoj          
2.4 Zvýšené náklady  
      související s čistšími  
      technologiemi 

         

2.5 Další náklady           
3. Cena materiálu  
    obsaženého  
    v nevýrobkovém výstupu 

         

3.1 Suroviny          
3.2 Obaly          
3.3 Pomocné látky          
3.4 Provozovací látky          
3.5 Energie          
3.6 Voda          
4. Náklady zpracování  
    nevýrobkového výstupu 

         

Environ.náklady celkem           
5. Environmentální výnosy          
5.1 Podpory, dotace          
5.2 Další výnosy          
Environ.výnosy celkem           

  

2.4 Odvození environmentálních nákladů a výnosů z výkazu zisku a ztráty  
V předcházející kapitole jsme se zabývali environmentálními náklady a výnosy podniku jako 
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celku. Vzhledem k tomu, že náklady a výnosy podniku jsou vykazovány ve výkazu zisku a 
ztráty, je zřejmé, že východiskem pro výkaz environmentálních nákladů a výnosů budou 
právě informace z výkazu zisku a ztráty. Tab. 7 demonstruje vazbu obou výkazů, tedy převod 
druhově tříděných nákladů a výnosů (výkaz zisku a ztráty) na náklady a výnosy tříděné podle 
účelu (výkaz environmentálních nákladů a výnosů)12.        

Tab. 7 Vazby mezi výkazem zisku a ztráty a výkazem environ. nákladů a výnosů [28] 
Výkaz zisku a ztráty Co je třeba učinit Položka ve výkazu 

environ. nákladů a 
výnosů 

Obrat/tržby 
 
 

3., 4., 1. 

+/- Změna stavu zásob 
Aktivace 

Stanovit skutečné vyrobené množství, údaje o prodeji, ztráty ve skladech, 
zničení, vratky atd.  
Nevýrobkové výstupy je třeba vyjádřit jako hodnotu materiálu (3.), 
odpovídajícími náklady zpracování (4.) a náklady na odstranění (1.). 
 

 

Ostatní provozní výnosy Podpory a dotace zúčtované do provozních výnosů a výnosy z prodeje 
nevýrobkových výstupů. 

5. 

- Spotřeba materiálu a  
   energie 

Stanovit suroviny,  pomocné a provozovací látky v nevýrobkovém výstupu. 
V této nákladové kategorii jsou zachyceny také spotřebované energie a 
spotřebovaná voda (v některých podnicích mohou být vedeny jako ostatní 
provozní náklady). 

3. 

- Nakupované služby Nakupované služby související s údržbou provozních zařízení a s čistšími 
technologiemi, s environmentálním výzkumem, konzultantské služby, 
auditorské služby, školení, komunikace atd. 

1.2, 2.1, 2.3 

- Osobní náklady  Zahrnují osobní náklady pracovníků zařízení na úpravu odpadů, odpadních 
vod a emisí, čistších technologií, pracovníků environmentálního 
managementu a osobní náklady vynaložené na nevýrobkové výstupy 
v různých fázích výroby.  

1.3, 2.2, 4. 

- Odpisy dl. majetku Pro stanovení odpisů je třeba definovat zařízení na úpravu odpadů, 
odpadních vod a emisí. Je třeba vyhledat čistší technologie a stanovit, zda 
náklady na ně jsou významně vyšší ve srovnání s „běžnými“ postupy. 
Stanovit odpovídající část odpisů pro nevýrobkové výstupy.  

1.1, 2.3, 2.4, 4. 

- Ostatní provoz.náklady V této nákladové kategorii mohou být vykázány např. tyto náklady: náklady 
na odstranění odpadu, poplatky za odvoz a sběr odpadu, náklady na tisk 
zpráv o vlivu podniku na životní prostředí, registrační a jiné poplatky, 
penále, pojistné, provize, tvorba rezerv, environmentální daně atd.  

1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.3, 
2.4, 2.5 

= Provozní výsledek  
   hospodaření  před  
   zdaněním  

  

+/- Financování   
= Výsledek hospodaření 
   z běžné činností před  
   zdaněním 

  

+/- Mimořádné položky  Zde mohou být vykázány např. důsledky škod způsobených podnikem  1.5 
- Daň z příjmů    
= Výsledek hospodaření  
   po zdanění 

  

EMA není zaměřeno pouze na stanovení celkových environmentálních nákladů a výnosů 
daného účetního období. Význam EMA spočívá především ve využití informací o 
environmentálních nákladech pro další vnitřní kalkulace. Celkové environmentální náklady 
jsou pouze prvním krokem v rámci EMA při postupu shora (podnik) dolů (podnikové 
procesy, střediska, výrobky). Celkové environmentální náklady jsou nejlepším východiskem 
pro jejich další přiřazení na procesy, střediska a výrobky. Přiřazení by mělo vycházet z bilancí 
materiálových toků a mělo by být prováděno krok za krokem, s cílem postupného 
zlepšování informačního systému.  

 

                                                 
12 Výkaz environmentálních nákladů a výnosů kombinuje účelové a druhové třídění nákladů. V rámci 

daného účelu jsou většinou náklady a výnosy tříděny druhově. 
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2.5 Bilance materiálových a energetických toků na úrovni podniku  
Základem zlepšení environmentálního profilu podniku je bilance materiálových a 
energetických toků (např. v kg/rok) pomocí analýzy vstupů a výstupů. Hranicí pro bilanci 
může být v první fázi podnik jako celek, v dalších fázích potom jednotlivá pracoviště, 
zařízení, střediska, procesy, výrobky apod. 

S rostoucími environmentálními náklady se stalo zaznamenávání a sledování materiálových a 
energetických toků v celém podniku hlavním nástrojem pro zjišťování potenciálních zlepšení 
v oblasti zmírnění environmentálních dopadů, lepšího využití materiálu a dosažení lepších 
ekonomických výsledků. Podobně vzrostl význam zaznamenávání a sledování 
environmentálních nákladů po linii útvarů, procesů a výrobků. Základní zásada 
„znečišťovatel platí“ je implementována i do vnitřní struktury podniku.  

Bilance materiálových a energetických toků vychází ze základního principu: množství 
materiálu a energií, které vstupuje do procesu, musí z procesu zase vystupovat, nebo být 
součástí zásob. V bilanci toků se uvádí jak materiál a energie na vstupu, tak i výsledná 
množství výrobků, odpadů, odpadních vod a emisí. Vstupy i výstupy se měří ve hmotných 
(fyzikálních) jednotkách (v kg,t,GJ / rok). Bilance představuje významný nástroj pro zvýšení 
využití materiálových a energetických toků jak z ekonomického hlediska, tak z hlediska 
životního prostředí. 

Bilance materiálových a energetických toků může být zpracována pouze pro několik 
vybraných významných materiálů a energií, nebo pro veškeré materiály a energie používané 
v podniku. Cílem procesu bilancování je vystopovat, jak materiál a energie prochází 
podnikem. V první fázi je třeba zpracovat přehled, který obsahuje informace o materiálech a 
energiích, které v daném období (roku, měsíci) vstupují do systému, a informace o výrobě a o 
výstupech (včetně odpadů, odpadních vod a emisí) v daném období. Bilance je nejprve 
provedena za podnik jako celek, poté jsou materiálové a energetické toky rozděleny podle 
procesů, středisek, zařízení apod., tedy podle potřeb podniku.  

Tab. 8 zachycuje obecně použitelnou strukturu bilance vstupů a výstupů na úrovni podniku, 
kterou lze využít i ve zprávách o vlivu podniku na životní prostředí. Jedná se o obecnou 
strukturu, která musí být upravena pro konkrétní potřeby jednotlivých průmyslových odvětví. 
Vhodné by bylo, aby podniky jednoho odvětví využívaly stejnou strukturu. V případě, že 
tomu tak bude, jsou vytvořeny základní podmínky pro mezipodnikové srovnávání.   

Bilance vstupů a výstupů na úrovni podniku se provádí ročně nebo měsíčně a porovnává se 
s finančním účetnictvím, s manažerským (nákladovým) účetnictvím, s informačním systémem 
pro skladování a nákupy atd. Materiálové a energetické toky v podniku by měly být 
sledovány v hodnotovém i v množstevním (objemovém) vyjádření. Např. Bilance 
materiálových toků by měla zaznamenat množství v kilogramech, hodnoty materiálu i 
příslušné účty, ze kterých jsou informace čerpány. Z přehledu by mělo být jasné, které 
materiály mají svoje skladová čísla (jsou tedy ve skladové evidenci sledovány samostatně). 
Mělo by být také uvedeno, pro které materiály existuje přesná evidence výdejek podle útvarů, 
středisek, procesů, výrobků apod.  
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Tab. 8 Obecná struktura  vstupů/výstupů [28] 

VSTUP v kg, GJ / rok VÝSTUP v kg/rok 
Suroviny Výrobek 
Pomocné látky  Hlavní výrobek 
Provozovací látky Vedlejší výrobky 
Obaly Odpad 
Zboží Obyčejný odpad 
Energie Využitelný odpad 
Plyn Nebezpečný odpad 
Uhlí Odpadní voda 
Paliva Objem odpadních vod  
Dálkové vytápění Těžké kovy 
Obnovitelné zdroje (biomasa, dřevo) ChSK 
Sluneční energie, vítr, voda BSK 
Elektrická energie vyrobená mimo podnik Emise do ovzduší 
Elektrická energie vyrobená v podniku CO2 

Voda CO 
Komunální voda NOx 
Podzemní voda SO2 
Pramenitá voda Prach 
Dešťová/Povrchová voda NH4, těkavé org. látky   
 Látky poškozující ozónovou vrstvu 

 

Prvním krokem při sestavování bilance vstupů a výstupů na úrovni podniku je vždy 
shromažďování údajů o množstvích z účetních a skladových informačních systémů. V rámci 
účetního systému lze přímo získat informace o ročních nákupech materiálu a energií, o 
spotřebovaných materiálech a o tržbách z prodeje výrobků. Veškeré materiály a energie 
nakoupené v průběhu roku musí podnik buďto opustit jako výrobky, odpady, odpadní vody 
nebo emise, nebo jsou skladovány v podniku.  

Tab. 9 uvádí bilanci materiálových a energetických toků (vstupů/výstupů). Symbol √ 
vyjadřuje pravděpodobný zdroj údajů uvedených v bilanci. Cílem by mělo být postupně 
zlepšovat sledování materiálových a energetických toků krok za krokem. Materiál by měl být 
sledován co nejdůsledněji a nejkompletněji, a to jak ve skladové evidenci, tak i ve 
střediskovém hospodaření a pro účely plánování výroby. Z bilance materiálových vstupů a 
výstupů je třeba získat co nejdokonalejší seznam těch látek, které jsou nebo by mohly být 
škodlivé z hlediska životního prostředí, a zabezpečit, aby tyto látky byly sledovány odděleně.  

Podívejme se nyní podrobněji na jednotlivé položky v bilanci materiálových a energetických 
toků.  

Suroviny 

Suroviny (základní materiál) jsou hmoty, které při výrobním procesu přechází zcela nebo 
zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu. Ve většině podniků jsou suroviny evidovány a 
sledovány velmi detailně. Pro suroviny je vedena pečlivě nejen skladová evidence (suroviny 
mají speciální skladová čísla), ale i v rámci účetního systému obvykle existují speciální čísla 
účtu pro suroviny na skladě ve skladových cenách (účtová třída 1, analytické účty k účtu 112 
– Materiál na skladě) a pro spotřebované suroviny (účtová třída 5, analytické účty k účtu 501 
– Spotřeba materiálu). I v systémech plánování výroby mají suroviny nezastupitelné místo. 
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Suroviny podléhají na základě zákona o účetnictví fyzické inventarizaci. 

Tab. 9 Bilance materiálových a energetických toků 13 [28]  

Bilance 
materiálových a 
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Suroviny √ √ √ √ √ √ √  √ √  
Pomocné látky √ √ √ √ √ √ √  √ √  
Provozovací látky √ √ √ √    √ √ √  
Obaly √ √ √ √ √ √ √  √ √  
Energie √ √ √     √ √ √  
Voda √ √ √     √  √  
Výrobek √ √ √ √ √     √  
Odpad √  √     √ √ √  
Odpadní voda √  √     √  √ √ 
Emise do ovzduší √       √  √ √ 

 

Pomocné látky 

Pomocné látky jsou hmoty, které přecházejí také přímo do výrobku, ale netvoří jeho podstatu 
(např. lak na výrobky). Pomocné látky jsou v systémech plánování výroby zaznamenávány 
méně často. Vzhledem k tomu, že je třeba inventarizovat i pomocné látky, lze zjistit údaje o 
množství i ceně nakupovaných pomocných látek i údaje o jejich spotřebě.  

Provozovací látky 

Provozovací látky jsou hmoty, jichž je zapotřebí pro provoz podniku jako celku (např. 
mazadla, palivo, čistící prostředky, papír). Provozovací látky nejsou tedy součástí výrobku, 
ale jsou nezbytné při výrobě a v administrativě. Může se jednat o škodlivé a toxické látky 
(např. speciální látky pro laboratoře nebo dílny), s kterými často musí být nakládáno jako 
s nebezpečnými látkami. V některých podnicích je sledován výdej provozovacích látek do 
spotřeby podle jednotlivých útvarů, popř. podle středisek. V malých a středních podnicích 
však existuje taková praxe, že provozovací látky jsou už v okamžiku nákupu zaúčtovány jako 
spotřeba materiálu. V těchto podnicích potom lze velmi obtížně vysledovat jak bylo s danými 
látkami dále nakládáno, protože neexistuje prakticky žádná evidence.  

Na základě výzkumů lze konstatovat, že v oblasti evidence a sledování materiálu je největší 
rezerva právě v oblasti provozovacích látek. Jen velmi málo podniků eviduje oleje a maziva, 
chemické látky pro laboratoře, barvy, laky a rozpouštědla, lepidla, čisticí prostředky a ostatní 
provozovací látky samostatně ve skladových evidencích. Provozovacím látkám není věnována 
pozornost ani v systémech plánování výroby. Spotřeba provozovacích látek je součástí 
režijních nákladů, je na jednotlivá střediska a výrobky rozvrhována na základě zvolené 
rozvrhové základny. Doporučujeme tedy samostatně evidovat a sledovat alespoň ty 
provozovací látky, které jsou následně odstraňovány jako nebezpečné odpady.  

Materiál na opravy a údržbu a náhradní díly doporučujeme evidovat a sledovat samostatně, 
např. jako součást evidence střediska údržby v podniku. Středisko údržby může být v podniku 
kritickým místem z hlediska látek, které mají nepříznivé vlivy na životní prostředí a 

                                                 
13 Zdroje údajů uvedené pro jednotlivé položky bilance toků jsou obecné. V praxi se můžeme setkat 

s různou formou evidencí. Např. některé podniky sledují odpadní vody přímo za jednotlivá střediska.  
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z hlediska produkce nebezpečných odpadů. Proto by bylo vhodné zajistit, aby tyto odpady 
byly sledovány a vhodným způsobem odstraňovány.  

Podobný přístup vyžadují i čistící prostředky za předpokladu, že jejich spotřeba v podniku 
dosahuje významných hodnot. Stejné doporučení platí i pro „administrativní“ odpady (tonery 
apod.). 

Obaly 

Obaly slouží ochraně a dopravě nakoupeného materiálu, zboží i vlastních výrobků. Obaly na 
výrobky jsou většinou součástí systému plánování výroby a jsou také pravidelně 
inventarizovány. V řadě podniků jsou obaly na výrobky sledovány jako jednicové (popř. 
přímé) náklady výrobku. Obalový materiál dodaný dodavateli je součástí pořizovací ceny, 
obvykle není sledován samostatně i když podniku vznikají další náklady související 
s odstraněním tohoto obalového materiálu. Zatímco obal výrobku opouští podnik spolu s 
výrobkem a jeho odstranění provádí obchodník nebo spotřebitel, obaly nakoupených 
materiálů musí podnik odstranit (popř. využít), pokud se nejedná o vratné obaly.  

Zboží 

Zbožím jsou movité věci nabyté za účelem prodeje, pokud podnik s těmito věcmi obchoduje. 
Mnoho podniků nakupuje zboží, které dále nepřepracovává. Často jsou části výrobku 
vyrobeny mimo podnik a přidány ke konečnému produktu bez jakékoli úpravy. Vzhledem 
k tomu, že zboží není v podniku zpracováváno, lze omezit bilanci pouze na vlastní výrobu 
podniku.  

Energie 

Nákupy energie (cenu i množství) lze snadno vystopovat podle jednotlivých faktur. 
V případě, že je energie současně vyráběna i v podniku, je třeba v bilanci nakoupenou energii 
upravit připočtením vlastní výroby a odečtením množství energie, která byla prodána 
externím odběratelům.  

Voda 

Bilance vody vychází z propočtu veškeré vody nakoupené nebo čerpané z povrchových a 
podzemních zdrojů. Množství vody na vstupu lze získat z faktur za dodávky vody a je třeba 
připočíst dodávky z vlastního zdroje; dodávky povrchové vody je nutno odhadnout. 

Výrobek 

Výrobky jsou předměty vlastní výroby určené k realizaci mimo podnik, popř. ke spotřebě 
uvnitř podniku. Množství vyrobených výrobků za určité období lze určit z výrobní evidence a 
z evidence výrobků na skladě.  

Vedlejší výrobky jsou všechny ty, které byly vyrobeny během výroby hlavního výrobku. 
Hranici mezi výrobkem, vedlejším výrobkem a odpadem nelze snadno definovat. Všechny 
vstupy, které neopustí podnik jako výrobek, jsou považovány za odpad, odpadní vody nebo 
emise.  

Odpad 

Za odpad se považují movité věci, kterých se potřebujeme zbavit (a přísluší do některé ze 
skupin odpadů uvedených v zákonu o odpadech). V bilanci materiálových toků by měly být 
zvláště vedeny odpady nebezpečné.  

Jakmile jsou identifikovány vznikající odpady a je určen jejich původ, lze prověřovat 
možnosti prevence vzniku odpadu nebo možnosti jeho využití.  
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V účetním systému mohou být sledovány např. tyto položky:  

− náklady na odstranění obyčejného odpadu;  

− náklady na odstranění nebezpečného odpadu; 

− výnosy z vedlejších produktů a využitelných odpadů. 

U podniků, které provozují vlastní spalovny, jde o využití odpadu k výrobě energie. V oddíle 
„elektrická energie vyrobená v místě” je třeba uvést příslušný výkon v GJ/rok. 

Odpadní voda 

Objem a obsah odpadní vody často není kontrolován pravidelně. Mnoho zemí vyžaduje 
kontroly u podniků, které vypouštějí odpadní vodu do životního prostředí. Podniky, které 
vypouštějí odpadní vodu přes systém komunální kanalizace, musí pro odhad  ročního 
množství používat různé propočty. 

Emise do ovzduší 

Pokud nejsou látky emitované do ovzduší a odpadní teplo měřeny, pak je třeba jejich 
množství odhadovat podle druhu energie a materiálů a použitých procesů.  

 

2.6 Systémy skladové evidence, evidence odpadů a plánování produkce  
v podnicích 

Pro stanovení jednotlivých položek bilance vstupů a výstupů se vychází především ze 
skladových evidencí, z evidencí odpadů,  z rozvahy a z výkazu zisku a ztráty.  

Informační systémy pro vedení skladu materiálu (v závislosti na velikosti podniku a hodnotě 
skladovaných výrobků) a evidence odpadů mohou vycházet z následujících přístupů:  

1. Hodnota nakoupeného materiálu se zapisuje jako spotřebovaný materiál hned při pořízení; 
další vystopování položky materiálu není prakticky možné. Tento systém je běžný 
v malých a středních podnicích např. u provozovacích látek. 

2. Významné materiály mají svá skladová čísla. To znamená, že lze přesně zjistit množství a 
hodnotu nakupovaných materiálů. Spotřeba těchto materiálů už však není sledována podle 
jednotlivých středisek, procesů apod. Systém tedy umožňuje určit nakoupené a 
spotřebované množství materiálu za rok, ne však místo jeho spotřeby v podniku. 

3. Materiál je i ze skladu odebírán na základě výdejek, kde je sledováno nejenom vydané 
množství daného materiálu, ale i místo jeho spotřeby.  

4. Podnik využívá vnitropodnikové objednávkové formuláře, které vycházejí ze systému 
plánování výroby. To znamená, že i objednání materiálu probíhá na základě plánu výroby 
konkrétního střediska, výrobku. 

5. V podniku se nesledují odpady materiálu podle jednotlivých středisek, provozů, procesů, 
výrobků apod. Náklady spojené s odpady materiálu jsou dodatečně přiřazovány 
příslušným objektům podle podnikem zvolené rozvrhové základny.  

6. Náklady spojené s odpady a také množství a druh odpadů jsou podrobně evidovány a 
sledovány prostřednictvím vnitropodnikových dokladů. To znamená, že odpad je sledován 
podle místa vzniku a současně i náklady na odpady jsou přiřazeny odpovědným 
střediskům, provozům, zařízením, procesům, výrobkům apod.  

V praxi je možné se setkat s následujícími informačními systémy na sledování výstupů [28]:  
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1. Je znám pouze objem prodaných výrobků.  

2. Existuje výrobní evidence – jsou známy informace o výrobě hotových výrobků za dané 
období, informace o nedokončené výrobě, informace o převodech hotových výrobků na 
sklad.  

3. V podniku je používán systém plánování výroby, který kalkuluje vstupy na předpokládané 
výstupy, současně je vedena výrobní evidence (je tedy sledován i skutečný průběh 
výroby) a pravidelně se provádí kontrola plnění plánu. 

4. Objem výroby a nevýrobkové výstupy (zmetky, ztráty, odpad, odpadní vody a emise) jsou 
sledovány podle jednotlivých středisek, provozů, zařízení, procesů, výrobků apod.  

Ztráty materiálu ve skladech podniku jsou často způsobeny např. tím, že zaměstnanci 
používají materiál k soukromým účelům, ztráty mohou být způsobeny i tím, že materiál na 
skladě je zastaralý a nepoužitelný, nebo došlo k jeho poškození v důsledku nevhodného 
zacházení apod. Nesrovnalosti ve výstupech mají podobné příčiny. Navíc mohou existovat 
nesrovnalosti z důvodu používání výrobků v rámci podniku, některé výrobky jsou vyřazeny 
kontrolou jakosti, protože nesplňují požadované parametry apod. Rozdíly mezi nákupem 
materiálu a jeho použitím ve výrobě demonstruje Obr. 4.   

 

Obr. 4 Rozdíl mezi nákupem materiálu a jeho použitím ve výrobě [28] 
 

V bilanci materiálových toků musí být jakékoliv množstevní jednotky přepočteny na jednotky 
hmotnosti (kg/rok). Ukazuje se jako výhodné současně s přidělením skladového čísla danému 
materiálu v rámci skladové evidence nadefinovat i způsob přepočtu a přepočet provést.  

Vzhledem k tomu, že je třeba v rámci EMA propojit toky materiálu s peněžními toky, 
zmíníme na tomto místě i systém sledování nákladů v podnicích. V řadě podniků jsou za 
jednicové náklady považovány pouze spotřebované suroviny, popř. obaly. Spotřeba 
pomocných a provozovacích látek a náklady související s nakládáním s odpady, odpadními 
vodami a emisemi jsou součástí režijních nákladů.  

Odborná literatura [28] uvádí, že v roce, kdy se provádí analýza materiálových toků poprvé, 
je vhodné vystopovat, vyhodnotit a do bilance zařadit okolo 70% veškerého materiálu 
(především suroviny a obalový materiál, a je-li to možné, také pomocné látky). Důsledky, 
které pravděpodobně vyplynou z uvedené analýzy jsou tyto:  

− z bilance materiálových toků jsou zřejmé odhady procenta zmetků a nejakostních 
výrobků,  

 2 3 4

1 Nákup materiálu 
2 Materiál spotřebovaný ve  
   výrobě 

3 Celkový objem výroby 
4 Obrat 
5 Nevýrobkové výstupy 
(odpady, 
   odpadní vody a emise) 

1
 5  5 
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− je zavedena účinnější kontrola ve skladech materiálu a výrobků,  

− začne se uvažovat o způsobu hospodaření s provozovacími látkami,  

− jsou přehodnoceny požadavky na informační systémy podniku a uvažuje se o vzájemném 
souladu informačních systémů dosud v podniku používaných.  

Informace vyplývající z bilance materiálových a energetických toků jsou východiskem pro 
návrhy opatření, která by měla v konečném dopadu přinést zlepšení výsledku hospodaření 
podniku. V následujících letech je potom možné se zaměřit na další materiály (např. i na 
kancelářský materiál apod.). Jakmile si jednou management uvědomí peněžní hodnotu odpadu 
a z toho vyplývající potenciál úspor, zavede systém kontroly odpadu nejen za podnik jako 
celek, ale i za střediska tak, aby objem a hodnotu odpadu bylo možno přiřadit i např. 
výrobním linkám.  

 

2.7 Konzistentnost a srovnatelnost environmentálních informací 
Informace získané na úrovni podniku jako celku jsou východiskem pro sledování 
materiálových a energetických toků  a environmentálních nákladů na úrovni 
vnitropodnikových útvarů (např. divizí, závodů, provozů, pracovišť), na úrovni 
odpovědnostních středisek a po linii jednotlivých procesů a výrobků.  

Informace o materiálových a energetických tocích a o environmentálních nákladech jsou 
využitelné pro management podniku na různých úrovních (pro vrcholový management, pro 
střední články řízení i pro výkonné pracovníky). Informace mají však význam i pro externí 
zainteresované skupiny a jsou velice často součástí zpráv o vlivu podniku na životní prostředí. 
Aby informace splňovaly požadavky managementu i dalších zainteresovaných skupin, musí 
být v podniku vytvořen kvalitní informační systém. Současně je třeba pracovat na vytváření 
koncepčních základů, které jsou nezbytné pro zajištění srovnatelnosti vykazovaných 
informací.  

Interní i externí uživatelé potřebují kontrolovat, srovnávat a vyhodnocovat environmentální 
profil a environmentální náklady v čase, aby bylo možno vysledovat významné trendy. Řada 
uživatelů si přeje srovnávat různá pracoviště, konkurenční podniky apod. Konzistence 
v definičním vymezení ukazatelů, způsobech oceňování a způsobech vykazování a 
prezentování informací o vztahu podniku k životnímu prostředí je tedy zásadní.  

Srovnatelnost je třeba zabezpečit v první řadě v rámci podniku14. Pro bilance materiálových 
a energetických toků a pro vykazování environmentálních nákladů je třeba přesně definovat 
jednotlivé položky, zdroje dat, konverzní faktory, frekvenci sběru dat, odpovědnosti za sběr 
dat, apod. Pouze tehdy, jsou-li metody a postupy výpočtu přesně definovány a jsou-li 
konzistentní v čase, přinese srovnání absolutních hodnot (v kg, GJ nebo v penězích) a 
výsledných  ukazatelů - ať už v čase nebo mezi různými vnitropodnikovými útvary, procesy 
nebo výrobky - smysluplné výsledky.  

Tab. 10 znázorňuje možné zdroje dat pro stanovení environmentálních nákladů a výnosů 
podniku.  

                                                 
14 Srovnatelnost v rámci jednotlivých odvětví je velmi obtížná, protože i malé rozdíly v procesech, 

výrobcích nebo vertikální integraci v rámci životního cyklu výrobku mohou významně ovlivnit výstupy. 
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Tab. 10 Zdroje dat pro vykazování environmentálních nákladů a výnosů  
 
Zdroje dat pro vykazování 
environmentálních nákladů 
a výnosů 
 
 
 
 
 
 

R
ozvaha 

V
ýkaz zisku a ztráty 

B
ilance m

ateriálových a 
energetických toků 

Skladová evidence 

Systém
 plánování výroby 

Jednicové náklady 

R
ežijní náklady 

Přiřazení k hospodářským
 

(nákladovým
) střediskům

 

O
statní záznam

y/m
ěření 

K
alkulace/odhady 

1. Nakládání s odpady,  
    odpad.vodami a emisemi  

          

1.1 Odpisy zařízení na úpravu 
      odpadů, odpadních vod a 
      emisí 

√ √     √ √ √  

1.2 Údržba zařízení,  
      provozovací látky a  
      služby související se  
      zařízeními 

 √ √    √ √   

1.3 Pracovníci       √ √ √ √ 
1.4 Poplatky, daně  √     √    
1.5 Pokuty a penále  √     √    
1.6 Pojištění odpovědnosti za  
      škody na životním prostředí 

 √     √    

1.7 Rezervy na nápravu a  
      vyčištění  

√ √     √   √ 

2. Péče o životní prostředí a  
    prevence znečištění  

          

2.1 Externí služby   √     √ √  √ 
2.2 Pracovníci        √  √ √ 
2.3 Výzkum a vývoj  √     √ √   
2.4 Zvýšené náklady související  
      s čistšími technologiemi 

 √     √    

2.5 Další náklady   √     √    
3. Cena materiálu obsaženého  
    v nevýrobkovém výstupu 

          

3.1 Suroviny  √ √ √ √ √     
3.2 Obaly  √ √ √ √ √     
3.3 Pomocné látky  √ √ √   √ √   
3.4 Provozovací látky  √ √ √   √ √   
3.5 Energie  √ √    √ √ √  
3.6 Voda  √ √    √ √ √ √ 
4. Náklady zpracování 
   nevýrobkového výstupu 

      √    

Environ.náklady celkem            
5. Environmentální výnosy           
5.1 Podpory, dotace  √         
5.2 Další výnosy  √         
Environ.výnosy celkem           

 

Základní hranicí systému EMA jsou hranice podniku. Pro potřeby managementu mohou být 
za hranice systému zvoleny i nižší organizační celky, procesy, výrobky apod. Vzhledem 
k tomu, že nejsou většinou k dispozici údaje od dodavatelů a odběratelů, nelze provádět 
analýzu životního cyklu.  
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Pro mezipodnikové srovnávání je třeba, aby srovnávané podniky měly např. srovnatelný 
sortiment výrobků, aby výrobky byly stejně balené, aby v podnicích probíhaly srovnatelné 
procesy apod. Jestliže např. jeden podnik provozuje dopravu a odstranění odpadů sám a druhý 
zabezpečuje tyto činnosti z externích zdrojů, nelze tyto podniky srovnávat, protože údaje o 
vstupech materiálu, energií a o odpadech, odpadních vodách a emisích budou nesrovnatelné. 
Vždy je tedy třeba, aby byly přesně definovány a popsány kroky a procesy výroby, které 
zajišťuje podnik, nebo analyzované výrobní systémy.  

Některé velké podniky (korporace), které mají pracoviště (dceřiné společnosti) mnohdy 
rozesety třeba i po celém světě, informují zainteresované skupiny o vlivu celé korporace na 
životní prostředí.  

Úprava zveřejňovaných informací o vliv dodávek uvnitř konsolidačního celku (tedy vzájemné 
dodávky mezi pracovišti a dceřinými společnostmi celé korporace) je většinou provedena 
pouze v oblasti finančních informací (konsolidace účetních výkazů). Materiálové a 
energetické toky ovšem obvykle konsolidovány nejsou. Z tohoto důvodu je třeba, aby 
uživatelé zpráv o vlivu korporace na životní prostředí byly velmi obezřetní.  

Konsolidace údajů o vlivu podniku na životní prostředí má stejný význam jako konsolidace 
účetních výkazů. Uživatelé potřebují informace o tom, jak mezinárodní organizace 
s dceřinými společnostmi operuje v různých zemích po celém světě a zda uplatňuje stejné 
přístupy k ochraně životního prostředí, stejnou bezpečnostní a environmentální politiku a 
management v rámci celé skupiny podniků. 

Aby bylo možné vytvářet konsolidované zprávy o vlivu korporace na životní prostředí, je 
vhodné respektovat následující doporučení: 

1. Všechny dceřiné společnosti by měly dodržovat jednotné definice a uplatňovat stejné 
metody a postupy sběru dat. 

2. Všechny dceřiné společnosti by měly používat stejnou strukturu vstupů a výstupů pro 
bilanci materiálových a energetických toků. 

3. Před vzájemným srovnáním jednotlivých dceřiných společností je nutné posoudit, zda je 
možné srovnání provést, tzn. je třeba uvést do souladu schéma technologického procesu.  

4. Všechny dceřiné společnosti by měly používat stejné metody konsolidace.  

5. Je třeba vždy zveřejnit principy konsolidace. 

6. Je třeba zohlednit dodávky uvnitř konsolidačního celku.  

7. Stejné konsolidační principy je třeba dodržet v rámci finančního i environmentálního 
účetnictví. 
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