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ZJIŠŤOVÁNÍ VÝDAJŮ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
(ZPRÁVA O STUDII) 

 
Václav Ježdík, Ilona Obršálová, Eduard Souček 

 

 

Řešitelský tým Univerzity Pardubice, fakulty ekonomicko správní vypracoval studii 
zaměřenou na zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí. Studie se připravuje k editaci. 
K dispozici bude v prosinci  roku 2002. 

Studie vychází z názoru, že realizace strategie udržitelného rozvoje se neobejde bez 
zpětné vazby, která poskytne informace  o průběhu  a o výsledcích uplatnění principů trvale 
udržitelného rozvoje a která také umožní hodnotit efektivnost tohoto procesu. 

 

Monitoring jako zpětná vazba při realizaci principů TUR 

Nejúčinnější zpětnou vazbu je možno zabezpečit především pomocí pravidelného 
monitoringu, který se bude orientovat jak na sledování jevů měřitelných metodami přírodních 
věd, tak jevů sledovaných v peněžním vyjádření.  

Oba základní přístupy k monitorování charakterizují sledované oblasti s poměrně 
vysokou přesností. Je však třeba mít na zřeteli, že vybrané charakteristiky určitých oblastí  
životního prostředí nebo určitých aktivit spojených s jeho ochranou představují pouze určité 
reprezentanty dané oblasti nebo dané aktivity. K tomu přistupuje i rozměr územní. Při 
zabezpečování monitoring stojí na prvém místě informace za území státu jako celku ( úroveň 
makro) a na druhém místě informace za  podnikatelské subjekty a malé regiony ( úroveň 
mikro). 

Menší pozornost byla doposud v České republice věnována tak zvané mezzo úrovni, 
kterou v České republice představují regiony NUTS 2 a zejména regiony NUTS 3 – kraje. 
Bylo by zřejmě účelné zabezpečit informace potřebné pro plnění decizní úlohy  krajských 
institucí, je ovšem otázkou možností společnosti saturovat nároky na zvýšení výdajů 
spojených s monitoringem. 

Monitoring a kontrolní a analytická činnost s ním spojená také vyžadují, aby na 
jednotlivých úrovních (makro, mezzo a mikro) bylo možné spojovat konkrétní opatření 
v oblasti ochrany životního prostředí s objemem prostředků, které na tento účel  daný subjekt 
( stát, nebo podnik) vynaložil, aby bylo možné hodnotit přiměřenost prostředků vynaložených 
k dosažení daného účelu a zabývat se  eko efektivností  při realizaci strategie TUR. 

 

Informační deficity při monitoringu v ČR 

Dosavadní způsob monitoringu v České republice poskytuje poměrně širokou škálu 
informací o jevech měřitelných metodami přírodních věd. Obdobně je v  České republice  
poměrně dostatek informací   z výstupů sociálních a demografických statistik. Lze  
konstatovat, že Česká republika v podstatě plní požadavky, které na ní kladou  orgány EU, 
OECD a OSN například formou tzv. “Společného dotazníku”.  
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Pokud se však týká  informací ekonomického charakteru, situace příliš příznivá není. 
Informace o výdajích na ochranu životního prostředí jsou neúplné a je možno říci, že jen 
dílčím způsobem odpovídají mezinárodně standardizované metodologii .  

V podstatě jsou k dispozici pouze informace o investicích typu “end of pipe”, bez  
potřebné strukturace dle sektorů, používaných pro sledování výdajů  a pouze v omezené 
strukturaci dle oblastí ochrany životního prostředí. Šetření se provádí u souboru asi 2500 
respondentů různého sektorového začlenění. Údaje o běžných výdajích o příjmech s tím 
spojených se zatím nezjišťují, i když se týkají výrazně většího počtu subjektů a  mohou  – dle 
zkušeností členských zemí EU i podle dílčích poznatků získaných autory studie – celkovou 
výši výdajů významně ovlivnit. 

Zvláště výdaje spojené s nakládáním s odpadními vodami a s nakládáním s odpady se 
týkají téměř všech subjektů veřejného sektorů, sektoru domácností, business sektoru i sektoru 
podniků poskytujících specializované služby ochraně životního prostředí. Přitom výdaje na  
tyto účely mají v celkových výdajích značnou váhu a jsou na ně vynakládány v republice 
částky v řádu desítek miliard. 

Současný stav informací o výdajích na ochranu životního prostředí neumožňuje 
sestavovat bilanční přehledy dle sektorů, zachycovat  transfery finančních prostředků mezi 
sektory, vyčíslit celkovou hodnotu aktivit realizovaných na ochranu životního prostředí ani 
zjistit kolik vlastních zdrojů ten který sektor na účely ochrany životního prostředí vynaložil.  
Celkovou bilanci výdajů za sektory i za stát jako celek tedy sestavit nelze. 

Přitom je nutno vzít v úvahu, že zjištění celkové hodnoty aktivit na ochranu životního 
prostředí  stejně tak, jako zjištění celkové výše  vlastních zdrojů vynaložených na ochranu 
životního prostředí by umožnilo definovat jednu ze základních relací eko-efektivnosti – vztah 
výdajů k hrubému domácímu produktu a k hrubé přidané hodnotě a také vztah výdajů 
k základním charakteristikám  stavu životního prostředí. 

Agregát výdajů na ochranu životního prostředí je možné  rovněž považovat za jeden 
ze základních informačních vstupů do bilance environmentálního účetnictví. 

Pro další vývoj monitoringu  strategie trvale udržitelného rozvoje je proto důležité 
urychleně dořešit zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí v České republice a to ve 
všech sektorech a ve všech potřebných strukturách. 

 

Možnosti zjištění národních výdajů na ochranu životního prostředí v ČR 

Z analýzy informačních deficitů v České republice vyplývá, že sestavení agregátu 
výdajů na ochranu životního prostředí a sestavení příslušného bilančního přehledu je závislé 
na řešení situace v  těch sektorech, které pro tyto účely definuje mezinárodně přijatá 
metodologie. Zároveň bude nezbytné zabezpečit sledování výdajů podle devíti oblastí 
(domén) ochrany životního prostředí a umožnit strukturování výdajů podle hodnoty 
realizovaných aktivit (tzv. abater principle) i podle způsobu financování těchto aktivit (tzv. 
financing principle). 

Řešení spojené s odstraněním informačních deficitů nebude pro sektory jednotné. Pro 
každý z nich se ve studii navrhuje specifická cesta, která využívá stávajících informačních 
zdrojů a přitom zabezpečuje konzistentnost informačních výstupů.. 

 

Pro sektor veřejné správy se navrhuje využít stávající informační základny u 
jednotlivých subjektů a potřebné výstupy získat sekundární identifikací jednotlivých účetních 
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operací  a provedením paralelního druhotného zpracování dat již vložených do systému. 
Zároveň se doporučuje, aby druhotné zpracování dat poskytlo výstupy ve všech potřebných 
strukturách nejen za veřejný sektor jako celek, ale současně za subsektory obcí, krajů a 
centrálních orgánů. Zabezpečení výstupů podle “abater principle” a “financing principle” 
umožní sledovat transfery finančních prostředků mezi těmito subsektory, což je podmínkou  
pro hlubší analytickou činnost a má i svůj význam kontrolní. 

 

Pro sektor domácností  se navrhuje   provádět v prvém kroku výpočty a 
aproximativní odhady výdajů nepřímými statistickými metodami. Lze k tomu  využit stávající 
informační zdroje, které jsou k dispozici u institucí poskytujících domácnostem služby pro 
ochranu životního prostředí a u institucí státu . Potřebné informace lze získat poměrně rychle 
a s relativně malými náklady. Přesnost získaných dat  bude dostačující. Po harmonizaci  
t.zv.systému rodinných účtů se standardy EU, bude možné zvážit, do jaké míry využít toho 
systému pro sledování u vybraných domácností nebo setrvat u dosavadního způsobu 
aproximativních odhadů nepřímými metodami. 

 
Pro sektor specializovaných podniků (podniků poskytujících služby pro ochranu 

životního prostředí)  se navrhuje zavést  zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí a 
to vyčerpávajícím způsobem ( t.zn. u všech příslušných podniků), neboť těchto podniků je 
relativně malý počet. Pro zjišťování se doporučuje využít modifikace návrhu statistického 
zjišťování pro business sektor. Je však potřeba vypracovat soupis těchto podniků a 
rozhodnout  s jakou přesností budou údaje od podniků požadovány, (zda za podnik jako celek, 
nebo jen za tu část podniku, která se zabývá ochranou životního prostředí). 

 
Pro business sektor se navrhuje  realizovat pravidelné statistické zjišťování výdajů 

na ochranu životního prostředí. Jedná se o  velice složitý úkol, neboť business sektor je  
heterogenním souborem subjektů, které  se mezi sebou liší odvětvovým zaměřením své 
činnosti i svou velikostí. Počet jednotek v souboru  může dosahovat řádově až několika set 
tisíc jednotek. Tyto skutečnosti je třeba respektovat a volit metody výběrového statistického 
zjišťování při respektování nároků na  odvětvovou, velikostní a případně regionální 
reprezentativnost. 

Vzhledem ke složitostem řešení, se možnostem zjišťování výdajů u business sektoru  
věnujeme podrobněji. 

 

Návrh na zavedení statistického zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí 
v business sektoru 

Business sektor  je zřejmě rozhodujícím sektorem při znečišťování životního prostředí  
Je možno dokonce vyslovit názor, že řešení  zátěže životního prostředí tímto sektorem patří 
mezi klíčové úkoly spojené s realizací strategie trvale udržitelného rozvoje. To znamená, že 
výdaje na ochranu životního prostředí (a s tím spojené aktivity) mají věcně značný význam a 
objem výdajů business sektoru má  velkou váhu v celkových národních výdajích na ochranu 
životního prostředí. Lze míti za to, že požadavek na důsledné sledování výdajů je proto na 
místě. Požadavek na zavedení pravidelného sledování výdajů za business sektor potvrzuje i 
skutečnost, že právě za  tento sektor řada významných informací o výdajích na ochranu 
životního prostředí chybí. 
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Zabezpečení informací o výdajích na ochranu životního prostředí se navrhuje řešit 
pravidelným statistickým zjišťováním, které musí být ale konzistentní se zjišťováním 
prováděným v dalších sektorech a musí obsahovat   vazby na tyto sektory. 

Během přípravy  studie o výdajích pro proveden průzkum v podnikové sféře, tzv. 
pre-test. Díky  pochopení  představitelů podniků i díky práci tazatelů lze výsledky průzkumu 
hodnotit jako dobře využitelné. 

Průzkumem byla získána řada informací , návrhů a stanovisek  podniků business 
sektoru. Podařilo se tak vyjasnit řadu problémů, které s  budoucím zavedením statistického 
výkazů souvisí. 

Ze 41 podniků, které se průzkumu zúčastnily,  má zavedenu evidenci aktivit v oblasti 
ochrany životního prostředí 14 podniků, z toho 2 podniky mají  zaveden QEMS podle  
ISO 14 000 a 1 podnik EMAS. 

Z celkového počtu 41 podniků, které se do průzkumu zapojily,  jich 28 ( 68%) 
vyplnilo  návrh výkazu reálnými daty,  mohlo si tak prakticky odzkoušet složitost s tím 
spojené práce a  odhadnout čas potřebný k pro studování dotazníku a k jeho vyplnění.  

Z odpovědí podniků vyplynulo, že  většině z nich (cca 63%)  stačilo k vyplnění  
dotazníku 30 – 90 minut. Zhruba pětina ( 22%)  k tomu potřebovala 2 až tři hodiny  a  
2 podniky (cca 7%) odhadovaly spotřebovaný čas na 4 hodiny. Určitou výjimkou byly další 
dva podniky, z nichž jeden odhadoval potřebný čas na 1 a více pracovních dnů a druhý 
dokonce na 14 dní. Jednalo se však o podniky, které mají značně široký vějíř aktivit 
poskytovaných v oblasti životního prostředí ( například podniky typu technických služeb), 
jsou organizačně rozčleněny do většího počtu samostatných středisek a k vyplnění výkazu 
potřebovaly zorganizovat vnitropodnikový sběr dat. Lze  předpokládat, že při vytvoření 
odpovídající vnitropodnikové evidence by  poskytování informací o výdajích na ochranu 
životního prostředí bylo méně administrativně náročné. 

Z obsahového hlediska nepředstavovalo vyplnění výkazu pro většinu podniků větší 
problém. Podnik vyplnily návrh výkazu ve všech položkách, které pro jejich podnik byly 
relevantní. Z vyplněných výkazů je možno zjistit do jaké míry využily podniky možnost data 
odhadovat a případně rozdělovat výdaje do domén  pouze v procentním vyjádření podílu na 
celku. Většinu podniků těchto možností nevyužila. Doporučuje pracovat  s daty, která se 
opírají o účetnictví nebo jinou podnikovou evidenci. Podniky rovněž doporučují, aby 
rozdělení výdajů do domén mohly provádět přímo v peněžním vyjádření. Tento názor 
jednoznačně doporučují také podniky, které sice výkaz nevyplnily, ale zaujaly k němu 
stanovisko. 

Podle názoru většiny podniků  vlastní vyplnění výkazů nebylo příliš pracné, zejména 
pokud má podnik zavedenu jakoukoliv evidenci aktivit v oblasti ochrany životního prostředí. 
Výhodou byla možnost využívat data, která pro tyto účely poskytuje EMA  

Podniky zároveň doporučily některá dílčí zpřesnění textů, která není problém 
akceptovat. 

 

Pro zavedení statistického šetření podniky doporučují :   

Šetření zavést obligatorně příslušným legislativním opatřením, aby  poskytování dat 
bylo pro podnik povinností, přitom ale  zároveň zajistit, aby  podnikové údaje o jeho 
individuálních výdajích na ochranu životního prostředí nebyly použity   proti zájmům 
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podniku, například k jeho postihu, k mediální kritice podniku nebo k informování jeho 
konkurence. 

Informace o statistickém šetření poskytnout podnikům s dostatečným předstihem před 
zahájením  finančního roku tak, aby si podnik mohl připravit potřebnou  vnitropodnikovou 
evidenci nebo účetnictví, případně aplikaci softwarového vybavení. Všechny údaje na 
statistickém výkaze uvádět v peněžním vyjádření, nepožadovat odhady podílů v procentním 
vyjádření 

Připravit pro podniky metodické návody nebo doporučení bud pro zavedení evidence 
nebo  účetního podsystému 

Podle názoru autorů  studie se jedná o doporučení účelná, kterým by neměl být 
problém vyhovět. 

 

 Mezi návrhy podniků, které nebyly  pro další postup akceptovány, patří zejména : 

Požadavek, aby na statistickém výkaze byla u jednotlivých položek uvedena odvolání 
na čísla účtů stávající účetní osnovy. Tomuto doporučení není dost dobře možné vyhovět, 
protože jednak se má účetní osnova měnit a hlavně údaje pro některé položky na výkaze je 
možno získat buď výpočtem nebo zavedením  pomocné evidence ( například u investic 
integrovaných do výrobního procesu). 

Návrh, aby se do výdajů  zahrnovaly i  náhrady škod, které podnik způsobil a pokuty 
za nedodržování  povinností v oblasti ochrany životního prostředí. Realizace  tohoto 
doporučení by znamenala zásadní odchylku od  mezinárodně standardizované metodologie. 
Odporovalo by to i “filozofii” výdajů na ochranu životního prostředí. Výdaje na ochranu 
životního prostředí mají vyjadřovat aktivní přínos podniku k ochraně životního prostředí, 
nemají ale obsahovat  postih za porušování zásad této ochrany. 

 
Souhrnně  je možno konstatovat, že pre-testu dalo odpovědi na všechny otázky, 

které jsou pro přípravu zjišťování výdajů relevantní. 

 

Poznatky z provedeného průzkumu a zhodnocení praktických zkušeností se 
sledováním výdajů v zemí EU a v kandidátských zemích byly využity při přípravě vlastního 
návrhu na statistického zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí v business 
sektoru. 

 Před vypracováním konečného znění návrhu  byla rovněž provedena harmonizace 
s připravovaným metodickým pokynem ministerstva pro životní prostředí , zaměřeným na 
zavedení environmentálního manažerského účetnictví. 

Autoři studie doporučují, aby  při zjišťování výdajů byla respektovány tyto principy: 

• Zjišťování by mělo poskytnout  podnikům - subjektům business sektoru komplexní 
přehled o výdajích na ochranu životního prostředí a o příjmech s tím spojených .Na úrovni 
podnikatelského subjektu by měla být možnost využít bilančního přehledu ke zhodnocení 
dosažených výsledků, k analýzám dosahované eko-efektivnosti a k případným 
rozhodnutím o dalším postupu. Zjišťování by mělo vycházet z možností, které subjektům 
business sektoru poskytuje jejich vnitropodnikový informační systém a to bez ohledu na 
velikost podniku. Zjišťování by nemělo být příliš nákladné ani pro  subjekty business 
sektoru ani pro příslušné orgány státu. 
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• Zjišťování by mělo uspokojovat  informační potřeby orgánů veřejné správy na makro 
úrovni pro kontrolní a decizní činnost. Zjišťování by mělo představovat jeden ze 
základních vstupů do bilančního přehledu národních výdajů na ochranu životního 
prostředí. Musí být tedy obsahově i časově s touto bilancí konzistentní. .Zjišťování by 
mělo být využitelné také pro export dat pro mezinárodní vládní  instituce, musí být proto 
metodicky harmonizováno s mezinárodně přijatými postupy.  Je nesporné, že by bylo 
užitečné , aby toto zjišťování poskytovalo informace   orgánům veřejné správy také na 
úrovni krajů. (regiony NUTS 3). Uspokojování informačních potřeb regionálních orgánů 
veřejné správy je však  spojeno s možnostmi státu rozšířit statistické šetření na takový 
počet subjektů, aby mohlo být docíleno krajské reprezentativnosti. 

• Zjišťování by mělo poskytnout  informace pro širokou i odbornou veřejnost, aby také  
veřejnost  mohla posuzovat rozsah výdajů a směřování výdajů do jednotlivých domén 
ochrany životního prostředí. Ve smyslu mezinárodně přijaté Aarhuské úmluvy má 
veřejnost právo přístupu k informacím o aktivitách, které mají vliv na životní prostředí. 

 

Podrobný návrh na statistické zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí , tak 
jak je uveden v této studii,  byl připraven se snahou uvedené přístupy maximálně 
respektovat. Z testu proveditelnosti vyplynulo, že připravený návrh statistického zjišťování 
je dobře realizovatelný. 

 Návrh na  postup z hlediska obsahu, formy, způsobů výběru a organizačních přístupů  
je podrobně charakterizován ve studii. 

Vzhledem ke složitosti spojené se zaváděním tohoto statistického zjišťování, autoři 
studie doporučují, aby  rozhodnutí o realizaci návrhu byla přijata  nejpozději v  I. polovině 
roku 2003.  Prvé údaje by tak mohly být zjištěny za referenční rok 2003, to je v průběhu roku 
2004. Je nutno počítat s tím, že údaje zjištěné v prvním roce zjišťování budou mít spíše 
experimentální povahu a budou provázeny záběhovými potížemi u respondentů i u orgánů 
státní správy. 

 

Zjištění národních výdajů na ochranu životního prostředí v  České republice 

Získání první informace o celkových výdajích na ochranu životního prostředí na 
úrovni makro za Českou republiku, je závislé na přijetí příslušných rozhodnutí a provedení 
nutných přípravných prací v jednotlivých sektorech.  

Experimentální zavedení statistického zjišťování výdajů v business sektoru za rok 
2003 může vytvořit dobrý předpoklad pro zavedení rutinního zjišťování výdajů od 
referenčního roku 2004.  

V roce 2003  by bylo také potřebné řešit sekundární zpracování účetních dokladů u 
orgánů veřejného sektoru, protože úprava technického projektu a zavedení systému doplňkové 
identifikace účetních dokladů bude vyžadovat určitý čas na metodickou i technickou přípravu. 
Druhotné  zpracování  by mohlo být provedeno po skončení referenčního  roku 2004 ,to je 
v průběhu roku 2005. 

K zjišťování výdajů u sektoru domácností metodou aproximativních odhadů je možno 
přistoupit neprodleně s tím, že spolupráci se stavebními úřady je možno dořešit v průběhu 
roku 2003. 
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V roce 2003 by mělo být rovněž  připraveno statistické zjišťování výdajů u sektoru 
podniků poskytujících služby pro ochranu životního prostředí tak, aby ještě za rok 2003, 
nejpozději za rok 2004 byly potřebné informace k dispozici. 

Tento časový rozvrh vytváří předpoklad k tomu, aby agregát národních výdajů na 
ochranu životního prostředí za Českou republiku byl poprvé k dispozici v roce 2005  na 
základě údajů za referenční rok 2004. 

V tomto roce by bylo možné  rovněž  sestavit bilanční přehled  národních výdajů (a 
příjmů) ve všech požadovaných strukturách včetně  strukturace podle  “abater principle” a 
“financing principle”. 

Bilanční přehledy za jednotlivé sektory by mohly být k dispozici i o rok dříve, 
v závislosti na tom, kdy bude zjišťování výdajů za daný sektor zabezpečeno. 

Je nesporné, že již sektorové bilanční přehledy poskytnou  informace vyšší kvality než 
jsou současné dílčí a neúplné informace. Budoucí zjišťování výdajů  na ochranu životního 
prostředí by se však nemělo spokojit pouze se získáním parciálních bilančních přehledů za 
jeden nebo druhý sektor. 

Cílovým řešením by mělo být získání bilančního přehledu sestaveného z údajů všech 
čtyřech sektorů, to znamená bilančního přehledu o celospolečenských -   národních 
výdajích na ochranu životního prostředí České republiky. 

Komplexní pojetí národních výdajů na ochranu životního prostředí může přinést 
informaci zcela nové kvality a  přispět tak k monitorování  realizace  strategie udržitelného 
rozvoje, udržitelnosti a blahobytu. 

 

Doc. Ing. Eduard Souček, CSc., Doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc., Ing. Václav Ježdík, Fakulta 
ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice 

tel.: 466036172, fax: 466036173, e-mail: ilona.obrsalova@upce.cz 
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INTEGROVANÁ VÝROBKOVÁ POLITIKA 
 

Květoslava Remtová 

 

 

1 Vymezení pojmu 

V současné době se s pojmem "integrovaná výrobková politika" (zkratka IPP, z 
anglického názvu Integrated Product Policy) můžeme setkat ve dvou zdánlivě rozdílných 
významech. 

a) Původně se tak začala označovat nová aplikační forma výrobkově orientované 
environmentální politiky, tj. politiky, jejíž působení je zaměřeno na snižování negativního 
dopadu výrobku v jeho celém životním cyklu.  

Pod pojmem životní cyklus výrobku se rozumí všechna stádia,jimiž každý výrobek 
prochází, tj. stádium získávání surovin a výroby materiálů pro výrobu daného výrobku, 
vlastní výroba výrobku, spotřeba výrobku spojená popřípadě s údržbou výrobku a 
zneškodňování výrobku jako odpadu. 

I když výrobkově orientovaná environmentální politika měla působit v celém životním 
cyklu výrobku a ovlivňovat všechny v něm zúčastněné subjekty, soustřeďovalo se její 
působení v dosavadní praxi především na výrobce, tj. na aktivity, jež měnily charakter 
výrobku s účelem dosáhnout jeho nižšího negativního dopadu na životní prostředí. 

Opomíjely se aktivity, které by výrobky s nižšími negativními dopady na životní prostředí 
propagovaly a napomáhaly zvyšování jejich odbytu. Neexistovaly výrazné snahy o 
zvyšování odbytu ekologicky šetrných výrobků a o vybudování trhů s ekologicky šetrnými 
výrobky. Byl vyvíjen malý tlak na zákazníky a na spotřebitele. Nedostatečně byla 
informována i veřejnost a další tzv. zájmové skupiny účastnící se životního cyklu výrobku 
nepřímo (např. banky, pojišťovny).  

Některé vyspělé země Evropské unie si uvedeného nedostatku povšimly a zhruba od 
poloviny devadesátých let začaly rozvíjet nejrůznější programy na podporu 
vyjmenovaných zanedbávaných aktivit. Většinou se jednalo o programy zaměřené na 
podporu odbytu ekologicky šetrných výrobků, programy na zvýšení informovanosti 
veřejnosti, zákazníků a spotřebitelů a také na hledání možnosti aktivního zapojování 
ostatních zájmových skupin účastnících se životního cyklu výrobku. Tuto novou aplikační 
formu výrobkově orientované environmentální politiky začaly pro její šíři označovat jako 
integrovanou výrobkovou politiku. 

b) Pojmem integrovaná výrobková politika se také označuje existence nivelizující politické 
iniciativy Evropské unie, která se v současné době intenzivně propracovává. 

Důvodem vzniku této iniciativy je reakce na nerovnoměrný vývoj výrobkově orientované 
environmentální politiky v členských státech Evropské unie. Vzhledem k tomu, že 
nerovnoměrnost tohoto vývoje by mohla výrazně ovlivnit tržní poměry a existující rozdíly 
mezi členskými státy dále prohlubovat, rozhodla se Komise Evropské unie vypracovat 
hlavní zásady, jimiž by se nová aplikační forma výrobkově orientované environmentální 
politiky čili integrovaná výrobková politika měla řídit. Tyto zásady by měly být v 
členských státech Evropské unie jednotně zaváděné a platné. 
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1.1   IPP jako nová aplikační forma výrobkově orientované  environmentální  
                      politiky 

Integrovaná výrobková politika jako nová aplikační forma výrobkově orientované 
environmentální politiky, nemá zatím oficiálně stanovenou, jednotně používanou definici. 
Podle jednoho z prvních návrhů (lit.2) byla integrovaná výrobková politika definována jako: 

 veřejná politika, která se explicitně zaměřuje na zlepšování environmentálního 
profilu výrobkových systémů v rámci jejich celých životních cyklů. 

Pojem environmentální profil je používán v normě ČSN EN ISO 14001 (Systémy 
environmentálního managementu - Specifikace s návodem pro její použití), pro označení 
výkonnosti systému environmentálního managementu z hlediska snižování negativních 
dopadů na životní prostředí. V případě výrobkových systémů půjde o týž význam, takže pod 
pojmem zlepšování environmentálního profilu se rozumí snižování celkového negativního 
dopadu daného výrobkového systému na životní prostředí, a to jak snižováním spotřeby 
přírodních zdrojů, tak i snižováním množství látek vnášených (vypouštěných, unikajících 
nebo ukládaných) do složek životního prostředí. 

Pojmem výrobkové systémy se označuje ta skutečnost, že vliv životního cyklu 
jednoho výrobku na životní prostředí závisí také na tom, jak ovlivňují životní prostředí životní 
cykly dalších výrobků nebo služeb, s nimiž je sledovaný výrobek funkčně spojen. 

Např. vliv automatické pračky na životní prostředí bude dán tím: 

− jaké vlivy na životní prostředí budou vykazovat životní  cykly všech dílčích výrobků z nichž 
je pračka sestavena, 

− jak velká bude spotřeba elektrické energie při praní a z  jakých primárních zdrojů byla 
příslušná elektrická energie  získána, 

− jak velké množství vody pračka při praní spotřebuje, 

− jaké množství pracího prášku a jiných činidel pračka při  praní spotřebuje 

− jaký vliv na životní prostředí vykazuje životní cyklus  pracího prášku, popřípadě životní 
cykly ostatních činidel, 

− jakým způsobem je prováděna údržba pračky během její  životnosti, 

− jakým způsobem bude pračka po skončení své životnosti  likvidována, 

− atp. 

O velikosti posuzovaného výrobkového systému a o charakteru dalších výrobků, lépe 
řečeno jejich životních cyklů, jež budou do posuzovaného výrobkového systému zařazeny, 
musí být rozhodnuto na základě konsensu všech stran, jichž se aplikace uvažovaných opatření 
budou bezprostředně dotýkat. 

Je třeba poznamenat, že pojem výrobkový systém se vztahuje i na službu, lépe řečeno 
na životní cyklus určité služby. Nicméně zatím je v integrované výrobkové politice kladen 
hlavní důraz na výrobky, služby v popředí zájmu nejsou. 

Vzhledem k tomu, že každý výrobek však svým způsobem představuje určitou službu, 
nemělo by (po vypracování aplikačních postupů a nabytí potřebných zkušeností), činit 
posuzování služby nějaké nové výrazné problémy. 
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Zavedení pojmu integrovaná do názvu nové aplikační formy výrobkově orientované 
environmentální politiky má několik důležitých příčin. 

Především se tím zdůrazňuje, že ke snižování negativních vlivů na životní prostředí 
musí docházet v celém životním cyklu výrobku (výrobkového systému) a nesmí být přijímána 
taková řešení, při kterých negativní dopady z jednoho stadia životního cyklu, např. z výroby 
budou přenášeny do jiného stádia např. do spotřeby. 

Dále se pojmem integrovaná zdůrazňuje nezbytnost používat k dosažení vytýčených 
cílů širokého sortimentu nejrůznějších nástrojů (dobrovolných, ekonomických, direktivních), 
z čehož vyplývá potřeba zajistit jejich vzájemnou synergii (integrované působení) při aplikaci. 

V neposlední řadě označuje pojem integrovaná tu skutečnost, že přijímaná řešení, 
jakož i nutnost použít k dosažení cíle různých nástrojů, vyžaduje nejen zajištění koordinované 
spolupráce všech subjektů (zájmových skupin) účastnících se výrobkového řetězce (systému), 
ale apeluje i na jejich odpovědnost a disciplinovanost při přijímání navrhovaného řešení. 

Jinými slovy: do jisté míry bude zapotřebí, aby se zájmy subjektů podřídily 
důležitějšímu cíli, tj. dosažení řešení, jež vedou k zlepšení celkového stavu životního 
prostředí. Lze předpokládat, že k dosažení optimálního řešení bude třeba vzájemné spolupráce 
průmyslu, dopravy, energetiky, obchodu, zemědělství, zdravotnictví apod., především pak 
státní správy a samosprávy. 

Uvažování v rámci životních cyklů musí vstoupit i do ekonomiky a stát se součástí 
všech rozhodovacích procesů týkajících se výrobků, podobně jako se zvažuje funkčnost, 
zdravotní nezávadnost a bezpečnost. 

 

1.2 IPP jako nivelizující iniciativa EU 

Nerovnoměrný vývoj nové aplikační formy výrobkově orientované environmentální 
politiky v členských státech Evropské unie spolu s jejím velkým významem pro trvale 
udržitelný rozvoj společnosti a jistě také k jejím možnostem ovlivňovat sortiment výrobků a 
obchod, přiměl v roce 1997 Komisi Evropské unie k zadání komparativní studie (lit.3).  

Studie měla zjistit dosažené úrovně IPP v jednotlivých členských státech Evropské 
unie, přístupy k zjišťování dopadů na životní prostředí z hlediska celého životního cyklu 
výrobku a také přístupy týkající se zavádění či dalšího rozvoje integrované výrobkové 
politiky. 

Z provedené studie, která byla v roce 2000 ještě aktualizována (lit.4) vyplynulo, že 
přístupy členských států k zavádění integrované výrobkové politiky se dle očekávání skutečně 
vzájemně velmi liší. Ve Švédsku, Dánsku a Nizozemí, kde se výrobkově orientovaná 
environmentální politika formovala již od začátku 90-tých let, byly v rámci nové aplikační 
formy výrobkově orientované environmentální politiky dokonce již zrealizovány některé 
přípravné pilotní projekty.  

Nejznámější z nich je (lit.5) projekt vedený Švédskem a realizovaný pod patronací 
Oddělení pro životní prostředí Nordické rady Ministrů (the Nordic Council of Ministers) 
známý pod zkratkou POMS (zkratka je ze švédského názvu pro: Výrobkově orientovanou 
environmentální strategii). 

Ze studie dále vyplynulo, že jistých úspěchů dosáhlo už také Německo, Finsko a 
Rakousko, kdežto Belgie a Velká Britanie jsou zcela na začátku a ostatní země nemají 
dostatečně rozvinutou ani původní formu výrobkově orientované environmentální politiky. 
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Na základě výsledků provedené studie uložila Komise Evropské unie svým 
Generálním ředitelstvím: 

- DG XI (zodpovědnost za životní prostředí, jadernou  bezpečnost a ochranu občana), 

- DG III (zodpovědnost za vnitřní trh a průmysl),  

zorganizovat pracovní seminář o integrované výrobkové politice pro všechny zájmové 
skupiny, jichž se zavádění integrované výrobkové politiky bude týkat. 

Pracovní seminář se uskutečnil 8. prosince 1998 a zúčastnilo se jej více jak 180 
odborníků. Jedním z cílů semináře bylo navrhnout základy pro budoucí integrovanou 
výrobkovou politiku Evropské unie.  

Nutnost vybudovat jednotnou integrovanou výrobkovou politiku kromě té skutečnosti, 
že je důležitá pro vývoj strategií na dosažení trvale udržitelného rozvoje, vyplývá také z 
následujících předpokladů: 

− rozdílné přístupy v jednotlivých členských státech Evropské unie mohou vést ke 
vzniku obchodních bariér, 

− rozdílné přístupy mohou obecně přispívat k zvětšování vzájemných rozdílů mezi 
jednotlivými členskými státy, 

− dopady na mezinárodní trhy mohou vyústit v nežádané vzorce výroby, obchodu a 
spotřeby, a také může utrpět konkurence- schopnost evropských výrobců 

− naopak podporování výrobků s nejnižším negativním dopadem na životní prostředí 
může zvýšit konkurenceschopnost výrobků z mezinárodního hlediska. 

Účastníci pracovního semináře potvrdili nutnost zavádět integrovanou výrobkovou 
politiku, přičemž za klíčovou podmínku její realizace uvedli zajištění přístupu k informacím 
podél celého výrobkového řetězce. Na pracovním semináři byly také navrženy nástroje, jež by 
mohly realizaci integrované výrobkové politiky napomoci. Jako nejdůležitější nástroje byly 
jmenovány: 

− environmentální manažerské systémy, 

− ekolabeling, 

− integrace environmentálních aspektů do výrobkových norem,  

− ozelenění veřejných zakázek, 

− ozelenění zásobování veřejných orgánů, 

− environmentální dohody,  

− rozšíření odpovědnosti výrobce, 

− ekodesign. 

V květnu 1999 se konala neformální schůzka ministrů životního prostředí členských 
států ve Weimaru, kde bylo opět diskutováno zavedení společné integrované výrobkové 
politiky. Bylo zdůrazněno, že úsilí směřující k vývoji ekologicky šetrných výrobků a k 
zlepšení situace z hlediska jejich akceptování zákazníky na evropském trhu by mohlo 
významně posílit konkurence schopnost evropského průmyslu.  
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Z tohoto důvodu a z hlediska nutnosti harmonizovat na společném evropském trhu, tak 
dalece jak to je jen možné, normy týkající se výrobků a služeb, bylo s konečnou platností 
rozhodnuto, zavést na úrovni Evropské unie jednotnou integrovanou výrobkovou politiku a 
Komise Evropské unie byla pověřena vypracováním Zelené knihy. 

Účelem Zelených knih (Green Paper) je soustředit co nejvíce návrhů na realizaci 
plánované akce a předložit je veřejnosti za účelem vyvolání diskuse. Po Zelených knihách 
následují Bílé knihy, které již obsahují konkretní návrhy pro přijetí opatření ve specifických 
oblastech politiky. 

Vzhledem k velké složitosti tématu vydala Evropská Komise v roce 2000 (lit.6) 
nejdříve předchůdce požadované Zelené knihy s názvem: "Zelená kniha o příspěvku 
výrobkově orientované politiky k trvale udržitelnému rozvoji" s podtitulkem: "Strategie 
přístupu k integrované výrobkové politice v Evropské unii". 

V tomto materiálu je vznik integrované výrobkové politiky vysvětlen jako důsledek 
strategie zaměřené na podporu přeorientování výrobkově orientované environmentální 
politiky s úkolem podpořit trh s ekologicky šetrnými (zelenými) výrobky. Tato strategie se 
bude snažit více využívat známé, nic méně dosud téměř nepoužívané možnosti, a to: 

− navrhování výrobků (ekodesign), 

− aktivní zapojování spotřebitelů, 

− zařazování externích nákladů do cen výrobků. 

Po připomínkách k tomuto materiálu byla Evropskou komisí v následujícím roce 2001 
již vydána "Zelená kniha integrované výrobkové politiky" (lit.7). 

Integrovaná výrobková politika je v této Zelené knize definována jako: 

přístup, který se snaží snížit environmentální dopady výrobků z hlediska jejich 
celého životního cyklu, tzn. od získávání surovin, přes výrobu, distribuci, užití a 
nakládání s odpadem, přičemž integrace environmentálních dopadů v každém stádiu 
životního cyklu výrobku je základním předpokladem, který by se měl odrážet v 
rozhodnutí zájmových skupin (stakeholders). 

Cílem integrované výrobkové politiky Evropské unie je podporovat výrobu "zelených" 
výrobků a zároveň zajišťovat dostatečný zájem spotřebitelů. V podstatě jde o vytvoření 
efektivně fungujícího trhu s tzv. "zelenými" výrobky. 

Návrhy v Zelené knize jsou v současné době stále intenzivně diskutovány nejen na 
národních úrovních, ale také na neformálních seminářích pracovní skupiny sestavené z 
odborníků všech členských států. První seminář se konal v dubnu 2002, druhý v červnu 2002 
a třetí v listopadu 2002.  

Návrhy v Zelené knize se zabýval i Výbor regionů na svém 39. zasedání ve dnech  
13. a 14.června 2001 a své stanovisko zveřejnil v Úředním věstníku Evropských společenství 
(lit.8). I když se diskutující shodují téměř ve všech hlavních otázkách po teoretické stránce, 
stále zůstává hlavním problémem praktická realizace, a zřejmě k vydání Bílé knihy v roce 
2002 ještě nedojde. 

Za zmínku stojí přístup Švýcarska, které i když není členem Evropské unie, se o 
integrovanou výrobkovou politiku zajímá do té míry, že již v březnu 2002 uvedla švýcarská 
vláda v rámci podpory trvale udržitelného rozvoje, mezi svými 22 nově navrženými 
opatřeními, také opatření č.4: zavedení integrované výrobkové politiky. 
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Opatření je zdůvodněno nutností podporovat zvýšení poptávky jak soukromého, tak i 
veřejného sektoru po výrobcích dosahujících v rámci svého celého životního cyklu vysoké 
úrovně jak z hlediska ekologického, tak i z hlediska ekonomického a sociálního. Zásady 
integrované výrobkové politiky mají být v budoucnu uplatňovány ve všech fázích tvorby a 
realizace politik týkajících se výrobků. U kritérií a nástrojů těchto politik je třeba zjistit jakým 
způsobem podporují jak trvale udržitelný rozvoj, tak i zavádění integrované výrobkové 
politiky. 

 

2 Podstata integrované výrobkové politiky 

 

2.1 Rozsah a zaměření integrované výrobkové politiky 

Z obou definic integrované výrobkové politiky, které byly uvedeny v předcházejících 
odstavcích vyplývá, že integrovanou výrobkovou politiku lze definovat jako politiku, která: 

se snaží zapojit všechny zájmové skupiny (účastníky) všech fází životního cyklu 
výrobku do snižování jeho negativního dopadu na životní prostředí. 

Hlavní přínos integrované výrobkové politiky ve srovnání s původní rozšířenou 
formou výrobkově orientované environmentální politiky, spočívá ve větší šíři jejího záběru. 

Při hledání možností jak snížit negativní dopady výrobků na životní prostředí budou 

− negativní dopady výrobků důsledně posuzovány z hlediska  svých celých životních 
cyklů a budou zvažovány i výrobky  s nimiž tvoří funkční výrobkové systémy, 

− využívány všechny možnosti jak působit na zájmové skupiny  účastnící se daného 
životního cyklu, aby výsledné aktivity  vedly ke snižování negativních dopadů 
výrobků na životní  prostředí. 

V prvé fázi je nutno zaměřit se na způsoby zvyšování  poptávky po ekologických 
výrobcích, neboť růst poptávky po  výrobcích s nižším dopadem na životní prostředí vede  k 
růstu jejich nabídky, ke zvyšování konkurence a k vývoji  dalších výrobků s ještě nižšími 
negativními dopady na  životní prostředí. Bez významu není ani pokles odbytu  a tím i pokles 
výroby výrobků s vyšším negativním dopadem  na životní prostředí. 

 

2.2 Cíle IPP 

Vůdčím cílem integrované výrobkové politiky je přispívat k dosažení trvale 
udržitelného rozvoje společnosti, cíli, který byl vytýčen již v roce 1987 jako výsledek tříleté 
práce Světové komise OSN pro životní prostředí a rozvoj a který je od té doby uváděn jako cíl 
mnoha nových iniciativ, nejen environmentálních.  

Trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, kdy současná generace uspokojuje své 
potřeby aniž by ohrožovala uspokojování potřeb generací budoucích (lit.9). 

Z hlediska ochrany životního prostředí spočívá hlavní význam trvale udržitelného 
rozvoje případně, jak se nově doporučuje "udržitelného rozvoje" nebo "udržitelnosti" v té 
skutečnosti, že nekompromisně podporuje jen ty způsoby, jež jsou preventivně zaměřeny na 
odstraňování příčin znehodnocování životního prostředí a ne ty způsoby, které jsou založeny 
na "smíření se s následky", jako s určitou daní za dosažený pokrok. 
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Vzhledem k tomu, že integrovaná výrobková politika má přispívat k dosažení trvale 
udržitelného rozvoje, musí se zaměřovat na preventivní odstraňování příčin vzniku 
negativních dopadů na životní prostředí. Za tím účelem se proto bude zaměřovat na dosažení 
výroby a spotřeby takových výrobků (výrobkových systémů), jejichž negativní dopad na 
životní prostředí bude minimalizován v jejich celém životním cyklu.  

V praxi to znamená, že IPP bude podporovat přechod na výrobky (výrobkové 
systémy), které budou mít následující vlastnosti: 

− budou z celkového hlediska vykazovat co nejmenší vliv na  životní prostředí, 

− budou mít co nejnižší nároky na spotřebu materiálů a  energie, 

− nebudou obsahovat látky škodící zdraví a životnímu  prostředí, 

− budou (pokud možno) vyráběny z recyklovaných materiálů, 

− měly by být opakovaně použitelné, popřípadě recyklovatelné 

− měly by produkovat co nejméně odpadů obsahujících složky  škodlivé zdraví a 
životnímu prostředí. 

 

3 Závěr 

Ze stručné retrospektivy vyplývá, že první, reaktivní environmentální politika se 
snažila snížit koncentrace škodlivých látek v jednotlivých složkách životního prostředí. 
Těžištěm jejího působení bylo hledání vhodných způsobů nakládání s odpady a odpadními 
toky, jež do daných složek životního prostředí ústily. Nositelem environmentální politiky byl 
pouze stát, který k jejímu prosazování používal direktivní nástroje, jež byly později 
doplňovány nástroji ekonomickými. Působení nástrojů environmentální politiky se omezovalo 
na provoz produkující škodlivé odpady a odpadní toky. 

Environmentální politika založená na preventivní strategii čistší produkce postoupila v 
řetězci příčin a následků znehodnocování životního prostředí dále a zaměřila se na hledání 
příčin vzniku odpadů a odpadních toků. Těžiště environmentální politiky se rozšířilo z 
jednotlivých odpadních toků na všechny procesní toky tvořící danou výrobu. Vůdčí úloha 
státu v této environmentální politice začala být doplňována aktivitami na mezinárodní úrovni 
a také aktivitami na podnikové úrovni, což vedlo ke vzniku kooperačních a dobrovolných 
nástrojů. Působení nástrojů environmentální politiky se vedle výrobních závodů začalo 
zaměřovat i na závody poskytující služby. 

Další forma environmentální politiky - výrobkově orientovaná politika postoupila opět 
v řetězci příčin a následků o jednu příčku dále. Za příčinu znehodnocování životního prostředí 
považuje výrobek, který nejdříve hodnotí jako celek, tj. z hlediska jeho chování v životním 
prostředí ve spotřební sféře. Vytvářejí se registry nebezpečnosti látek a dochází k zákazu 
výroby a spotřeby těch látek, jež se jeví jako nejnebezpečnější (freony, PCB a pod.). V druhé 
fázi se posuzování výrobku rozšiřuje a výrobkově orientovaná environmentální politika 
začíná posuzovat negativní vlivy výrobku na životní prostředí souhrnně, z hlediska všech etap 
jeho životního cyklu, tj. z hlediska vlivů vznikajících při získávání surovin potřebných k 
výrobě výrobku, z hlediska vlivů vznikajících při vlastní výrobě výrobku, při distribuci 
výrobku, při spotřebě, po případě při údržbě a při závěrečné likvidaci po skončení jeho doby 
životnosti. Odstraňováním nebo snižováním působení některých negativních vlivů v 
některých etapách životního cyklu pak vznikají tzv. ekologicky šetrnější výrobky. 
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Úloha státu jako nositele environmentální politiky je poměrně významně doplňována 
environmentálními politikami na podnikových úrovních, environmentální politikou na 
mezinárodních úrovních a různými environmentálně zaměřenými akcemi ostatních, tzv. 
zainteresovaných nebo zájmových skupin (obchodní organizace, banky, pojišťovny, akcionáři 
a pod.). 

Těžištěm působení nástrojů této environmentální politiky se většinou opět výrobní 
sféra, reprezentována všemi podniky na tzv. horním toku (tj. v první - výrobní - části) 
životního cyklu výrobku. V rámci tzv. rozšířené odpovědnosti za výrobek mají výrobci 
navrhovat takové výrobky, aby při jejich spotřebě a likvidaci v dolním toku, (druhé části 
výrobního cyklu) nedocházelo k znehodnocování životního prostředí. Ojediněle dochází také 
k pokusům ovlivnit spotřebitele a přimět je, aby dávali přednost výrobkům s nižším 
negativním dopadem na životní prostředí před výrobky s vyšším negativním dopadem na 
životní prostředí. 

Úloha státu nabývá na významu především z hlediska direktivního (zákazy výroby a 
používání některých látek) a z hlediska koordinačního (zvyšuje se počet aktivit jak na 
mezinárodní, tak na podnikové úrovni). 

Integrovaná výrobková politika jako nejširší aplikace výrobkově orientované 
environmentální politiky se zaměřuje na celý životní cyklus výrobku, popřípadě výrobkových 
systémů. Do snížení negativního dopadu na životní prostředí zapojuje všechny zájmové 
skupiny podél vybraného životního cyklu. Ve větší míře se snaží ovlivnit postoj zákazníků a 
hlavně konečných spotřebitelů a podporovat vznik trhů s ekologicky šetrnými výrobky. 

V rámci těchto aktivit rozvíjí nástroje, které budou působit na jednotlivé zájmové 
skupiny, především na zákazníky a spotřebitele. Hlavní roli budou mít nástroje direktivní, 
informační a vzdělávací. K podporování zelených trhů by měly přispět zcela nové nástroje, 
jako je podpora zeleného zásobování (nařízená např. u správních orgánů) a podporování 
veřejných zelených zakázek.  

 

Literatura: 

[1] Charter,M., Young,A.: Integrated product policy (IPP) and  Eco-Product Development 
(EPD), 5th International  Conference Towards Sustainable Product Design, Stuttgart,  
Germany 2000 

[2] European Commission: DGXI Integrated Product Policy,  Executive Summary from the 
Final Report Ernst & Young,  March 1998 

[3] Ernst & Young/SPRU for the European Commission:  Integrated Product Policy, 1998 

[4] Ernst & Young for the European Commission: Developing the  Foundation for Integrated 
Product Policy in the EU, 2000 

[5] Enviro Report, No 2, Swedish Environmental Protection  Agency, Swedish Ministry of 
the Environment, 2000 

[6] Commission of the European Communities: Green Paper on  the Contribution of Product-
Related Environmental Policy  to Sustainable Development  Strategy for an Integrated 
Product Policy Approach in  the European Union, Brusels, COM (2000) 

[7] Commission of the European Communities: Green Paper on  Integrated Product Policy, 
Brusels, Com (2001) 



 17

[8] Stanovisko Výboru regionů k Zelené knize o integrované  výrobkové politice, Úř.věst.  
C 357, 14.12.2001, str.53 

[9] Naše společná budoucnost, Světová komise pro životní  prostředí a rozvoj, Academia 
Praha 1991 

 

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

tel. 2240 95 551,  fax  2240 95 529, e-mail: Remtova@vse.cz 



 18

INFORMACE O 5. ZASEDÁNÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ EMAS 
ČLENSKÝCH ZEMÍ EU 

 
Pavel Růžička 

 

 

Ve dnech 22.-25. října 2002 se v Praze uskutečnilo 5. zasedání odpovědných orgánů 
EMAS členských zemí EU a přizvaných kandidátských zemí - oficiálně „Meeting of the 
Article 14 Committee“. 

Zasedání se koná zhruba dvakrát ročně a jak již z jeho názvu vyplývá, účastní se jej 
vybraní představitelé odpovědných orgánů EMAS jednotlivých členských zemí EU a 
některých kandidátských zemí, představitelé Evropské komise (DG Environment) a přizvaní 
hosté. Na zasedáních jsou pak diskutovány aktuální otázky z oblasti environmentálního 
managementu (zejména EMAS) a jeho vztahu k ostatním oblastem ochrany životního 
prostředí. 

Uspořádáním 5. zasedání byla pověřena Česká republika, přičemž to bylo poprvé, kdy 
se zasedání uskutečnilo v jiné než členské zemi EU. Evropská unie tak ocenila fakt, že Česká 
republika patří v otázce environmentálního managementu ke třem nejrozvinutějším 
kandidátským zemím (společně s Polskem a Maďarskem) a že v případě EMAS jí dokonce 
patří vedoucí příčka. (Česká republika jako první z kandidátských zemí zavedla plně funkční 
Program EMAS, ze kterého vycházejí i jiné země připravující se na vstup do EU, zejména 
pobaltské republiky, Slovinsko a Maďarsko. Z 15 registrací EMAS, které byly v červnu 
zaznamenány v rámci kandidátských zemí, připadalo plných 8 na ČR.) 

Jak již bylo řečeno, 5. zasedání proběhlo ve dnech 22. - 25. října v Praze, přičemž 
v jeho rámci se uskutečnilo několik relativně samostatných akcí: 

− 22. října  Jednání pracovní skupiny pro používání loga EMAS 

Návštěva podniku registrovaného v EMAS 

− 23. - 24. října Vlastní zasedání odpovědných orgánů 

− 25. října  Seminář pro kandidátské země 

 

22. října proběhlo v dopoledních hodinách jednání pracovní skupiny pro používání 
loga EMAS. 

Aktualizované nařízení o EMAS (tzv. EMAS II)1 zavedlo kromě několika dalších 
změn a vylepšení původního nařízení také možnost používání loga EMAS. Logo může být 
používáno jednak k podpoře Programu EMAS jako takového a jednak jako marketingový 
nástroj podniků registrovaných v EMAS. Konkrétní možnosti použití loga specifikuje článek 
8 Nařízení č. 761/2001, podle kterého lze logo použít 

• na platné environmentální prohlášení nebo na informace vybrané z tohoto 
prohlášení, 

                                                 
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 ze dne 19. března 2001 o dobrovolné účasti 
organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS). 
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• na záhlaví dopisů registrovaných organizací, 

• na údaje oznamující účast organizace v Programu EMAS, 

• v reklamách na výrobky, činnosti či služby, pokud tím nedojde k záměně se 
značkami ekologicky šetrných výrobků (ecolabelling). 

Logo nesmí být naopak použito na výrobky nebo jejich obaly a dále ve spojení se 
srovnáním s jinými výrobky, činnostmi nebo službami. Evropská komise však může zvážit, za 
jakých výjimečných okolností lze logo použít i v těchto případech. Opět je ale třeba dodržet 
podmínku, že nesmí dojít k záměně se značkami ekologicky šetrných výrobků. 

A právě problém umístění loga na výrobky je v rámci EMAS v EU široce diskutován, 
neboť po této možnosti volá nemálo registrovaných podniků. Názory jednotlivých 
zainteresovaných stran a jedinců jsou však zatím příliš vzdáleny dosažení kompromisu, proto 
i zmíněné jednání pracovní skupiny přineslo spíše výměnu názorů než konkrétní řešení 
problému. 

 

V odpoledních hodinách 22. října se pak uskutečnila návštěva podniku 
registrovaného v Registru EMAS. Konkrétně se jednalo o podnik Frantschach Pulp & Paper 
Czech, a.s. (papírny Štětí), zaregistrovaný v českém národním Registru EMAS pod 
registračním číslem CZ-S-002. Jedná se o podnik, který dlouhodobě věnuje otázkám ochrany 
životního prostředí (ale také jakosti) velkou pozornost. To mohou doložit i fakta, podle nichž 
se Frantschach stal jednou z prvních firem v České republice, která zavedla systém řízení 
jakosti podle ISO 9002 (v roce 1997) i systém environmentálního řízení podle ISO 14001 a 
EMAS (v roce 1999). V letošním roce pak úspěšně prošla certifikací systému OHSAS 18001 
(bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP). 

V průběhu první části návštěvy byl odpovědnými zástupci společnosti představen 
podnikový integrovaný systém řízení (QMS + EMS + BOZP), včetně konkrétních 
environmentálních programů, přijatých opatření a jejich pozitivních environmentálních i 
ekonomických dopadů. V této souvislosti patřily k nejzajímavějším informace o nedávných 
povodních, které se podniku významně dotkly. 

Druhá část návštěvy se pak sestávala z prohlídky několika konkrétních provozů (např. 
čistírny odpadních vod, dřevoskladu či výrobny buničiny). 

 

V následujících dvou dnech, tj. 23. a 24. října, se uskutečnilo vlastní zasedání 
odpovědných orgánů EMAS, na kterém byly projednávány zejména následující body: 

− Environmentální profil v rámci EMAS - Evropská komise vyvíjí směrnici týkající se 
hodnocení environmentálního profilu organizací registrovaných v EMAS. Směrnice by 
měla obsahovat mj. i příklady konkrétních ukazatelů (indikátorů). Ty musí být 
konstruovány tak, aby umožňovaly meziroční srovnávání, a tím pádem hodnocení 
environmentálního chování podniku v čase. 
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− Registrované organizace - v současné době je v rámci EU registrováno 3785 organizací se 
zavedeným systémem EMAS. Jedná se o relativní pokles oproti minulému období (3912 
na konci roku 2001), neboť nové nařízení (EMAS II) umožňuje společnou registraci 
lokalit, které musely být až doposud registrovány samostatně. Proto také Evropská komise 
připravila nový způsob vykazování počtu registrovaných organizací, který spočívá ve 
vykazování tří různých údajů: 

• počtu „normálních“ registrací (čísla prezentovaná na zasedání) 

• počet „korporátních“ registrací (více registrovaných lokalit v rámci jedné organizace) 

• celkový počet (celkový počet lokalit vykazovaný dříve) 

− Globální registrace - Evropská komise připravuje směrnici, která by měla umožnit 
registraci organizací nalézajících se mimo území EU. Tato směrnice se nebude týkat zemí, 
které mají zavedený vlastní systém EMAS (tj. kandidátské země a Norsko). Jejím cílem je 
umožnit registraci zahraničních („neunijních“) poboček a firem organizací se sídlem 
v některém ze členských států EU. 

− Logo EMAS - byla vyslechnuta zpráva o zasedání pracovní skupiny pro použití loga 
EMAS (viz výše) a navržen další postup. Ten by se měl zaměřit na společné setkání a 
hledání řešení s představiteli ecolabellingu. 

− Projekty Life - představení nových projektů, týkajících se EMAS, financovaných 
z programu Life. 

− Podpora podniků s EMAS - účastníkům zasedání byl postoupen materiál mapující 
podpory, které jsou poskytovány organizacím se zavedeným EMAS v jednotlivých 
státech. Bylo konstatováno, že celkově je tato podpora nedostatečná a neposkytuje 
organizacím dlouhodobé výhody. V budoucnu je potřeba organizacím nabídnout např. 
tyto výhody: 

• kratší schvalovací řízení 

• snižování četnosti environmentálních kontrol 

• nižší poplatky či daně 

• preferování organizací ve výběrových řízeních (tzv. public procurement) 

− Project BEST - představení benchmarkingového projektu, který analyzuje programy 
zavádění systémů environmentálního řízení (EMS/EMAS) v jednotlivých zemích, 
zejména ve vztahu k malým a středním podnikům (SMEs). Cílem projektu, který bude 
probíhat zhruba do poloviny příštího roku je identifikovat nejlepší přístupy a praktiky 
v této oblasti (tzv. „best practices“). 

− Zimní olympijské hry Torino 2006 - prezentace představitele organizačního výboru, ve 
které seznámil účastníky zasedání s projektem zavedení a registrace EMAS, týkající se 
zmíněných připravovaných olympijských her.  

− Informace zúčastněných zemí - aktuální informace o stavu systému EMAS v jednotlivých 
zemích (počty podniků, projekty apod.). 
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Na závěr zasedání se pak 25. října v dopoledních hodinách uskutečnil seminář pro 
představitele kandidátských zemí. Na něm byly prezentovány následující příspěvky: 

− EMAS v kandidátských zemích (Joao Bolina, Evropská komise) - význam zavádění 
EMAS (s důrazem na kandidátské země)  

− EMAS v provincii Viterbo (Giulio Marini, představitel provincie Viterbo, Itálie) - 
zavádění EMAS ve státní a veřejné správě (příklad italské provincie Viterbo)  

− Projekt CHEMAS (Zuzana Kubínová, TÜV International, s.r.o., ČR) - průběh a závěry 
projektu CHEMAS (projekt zavádění EMAS v podnicích chemického průmyslu v ČR)  

− Udržitelný rozvoj a EMAS na úřadech - zavádění EMAS a uplatňování principů 
udržitelného rozvoje ve službách a veřejné správě 

− Voestalpine (Peter Örtelt, Voestalpine Stahl GmbH, Rakousko) - zkušenosti se 
zavedeným EMAS ve společnosti Voestalpine Stahl GmbH 

 

Ing. Pavel Růžička, Agentura EMAS, Český ekologický ústav, Kodaňská 10, 100 10 Praha 10 

tel.: 267225312, fax: 271742306, e-mail: pavel.ruzicka@ceu.cz 
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VZTAH EMS/EMAS A ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAŽERSKÉHO 
ÚČETNICTVÍ 

(INFORMACE O PROJEKTU CHEMAS) 
 

Pavel Růžička 

 

 

1. Obecné informace o EMS/EMAS 
 

Zavádění systémů environmentálního řízení (EMS) ve vyspělých zemích je pro 
management podniků prestižní záležitostí. Řada z nich se přesvědčila, že zapracování 
požadavků na ochranu životního prostředí do systému řízení podniku má jednoznačně 
i žádoucí ekonomický dopad (snížení provozních nákladů, zlepšení postavení na trhu, získání 
nových obchodních partnerů apod.). Můžeme tedy konstatovat, že zavedení EMS 
a dodržování stanovených systémových opatření vede k zajištění trvalého ekonomického 
růstu a prosperity podniku. 

Svou environmentální politiku má v současné době zpracovanou většina velkých 
podniků v EU i mnohé podniky v České republice. Tvorbou tohoto dokumentu se zabývají 
řídící pracovníci podniku, přímo odpovědní za vliv své činnosti na životní prostředí. 
Podobnou odpovědnost musí pak požadovat i pro činnosti ostatních zaměstnanců. 

Od environmentální politiky, jakožto základního, koncepčního dokumentu podnikové 
ochrany životního prostředí, se pak odvíjí veškeré další kroky, včetně vybudování vlastního 
EMS. Ten je definován jako „část celkového systému řízení, která zahrnuje organizační 
strukturu, plánování, odpovědnosti, techniky, postupy, procesy a zdroje pro rozvoj, provádění, 
dosažení, posouzení a podporu environmentální politiky.“ (literatura 4) 

 

Pro zavádění systémů environmentálního řízení existují v současné době dva 
„normované“ způsoby: 

1. podle mezinárodních norem řady ISO 14000, reprezentovaných v České republice 
zejména kmenovou normou ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního 
managementu - specifikace s návodem pro její využití 

2. podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 o dobrovolné účasti 
organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí 
(EMAS)2 (Dále jen „Nařízení č. 761/2001“.) 
V České republice bylo toto nařízení převzato a formulováno na naše podmínky Usnesením vlády ČR 
č. 651/2002 k aktualizaci Národního programu zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany 
životního prostředí (Aktualizovaný program EMAS). 

Rozdíl mezi oběma způsoby zavádění EMS spočívá zejména v rozsahu požadavků, 
které jednotlivé standardy na podniky kladou. Zatímco EMAS některé prvky systému 

                                                 
2 Jedná se o tzv. EMAS II, který nahradil původní Nařízení Rady (EHS) č. 1836/93 z 29. června 1993 pro 
dobrovolnou účast průmyslových podniků v programu ES pro ekologicky orientované řízení a audity (tzv. 
EMAS I). 
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vyžaduje, v ISO 14001 nejsou tyto prvky specifikovány nebo jsou pouze doporučeny. ISO 
14001 tedy např. 

− nevyžaduje úvodní environmentální přezkoumání, 

− nespecifikuje četnost ani metodologii provádění auditů, 

− nevyžaduje publikaci a ověření environmentálního prohlášení, 

− nevyžaduje aktivní účast zaměstnanců na zavádění EMS, resp. na procesu 
zlepšování dopadů podniku na životní prostředí, 

− zaměřuje se spíše na fungování a zlepšování EMS než na zlepšování vlivu podniku 
na životní prostředí. 

Podrobněji jsou zmíněné rozdíly popsány v následující tabulce: 

Hledisko ISO 14001 EMAS 

Vstupní hodnocení Doporučené Povinné (environmentální 
přezkoumání) 

Registr vlivů 
(environmentálních aspektů) Doporučený Povinný 

Posuzování nepřímých vlivů Nespecifikováno Specifikováno 

Prohlášení o stavu životního 
prostředí Nepožadované Povinné 

Zakončení procesu Certifikace EMS Ověření prohlášení o stavu 
životního prostředí 

Četnost auditů Nestanovena Minimálně jednou za tři roky

Účast zaměstnanců Nevyžadována Vyžadována 

Zahrnutí donucovacího 
orgánu Nezahrnut Zahrnut 

Logo Neexistuje Existuje 

Podpora malých a středních 
podniků Neobsažena Je uložena jako povinnost 

 

Výsledkem zavedení systému environmentálního řízení je na jedné straně příspěvek 
k trvalému ekonomickému růstu a prosperitě podniku, na druhé straně postupné snižování 
negativních dopadů jeho činností, výrobků nebo služeb na životní prostředí. 

Zavedením EMS a dodržováním přijatých systémových opatření může být dosaženo: 

− redukce provozních nákladů (úspor surovin, energií, nákladů na zneškodňování 
odpadů, poplatků a úplat za vypouštění znečišťování apod.) 

− úspor na pokutách a jiných sankcích spojených s poškozováním životního 
prostředí 

− vyloučení nebo omezení jiných nákladů, způsobených neujasněnou organizační 
strukturou a přesnější vymezení investičních záměrů a podnikatelských plánů 
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− snížení rizika nehod, ovlivňujících jak stav životního prostředí, tak ekonomickou 
situaci podniku 

− účinné obrany proti tvrzením o ekodumpingu (především ve vztahu k exportu) 

− snazšího získávání prodejních či jiných osvědčení, povolení a licencí 

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

Z provedené analýzy v podnicích ČR, které mají zaveden systém environmentálního 
řízení (literatura 5) lze konstatovat, že těžiště opatření se váže zejména na snížení odpadů a na 
šetření surovinami. Celkově vzato, uvádějí podniky jako výsledek zavedení EMS: 

− zlepšení vnitropodnikového pořádku (78% podniků) a vedení dokumentace (57%) 

− snížení nákladů na suroviny, materiály, paliva a energie (33%) 

− úspory na poplatcích a pokutách souvisejících se znečišťováním životního 
prostředí (55%) 

− snížení ostatních provozních nákladů (17%) 

− snížení emisí do životního prostředí (24%) 

− získání konkurenční výhody (30%) 

− zlepšení dodavatelsko-odběratelských vztahů (37%) 

− zlepšení komunikace se zainteresovanými stranami (48%) 

− více než 80% podniků vyžaduje šetrný přístup k životnímu prostředí také od svých 
subdodavatelů 

 

 

2. Vztah EMS/EMAS a environmentálního manažerského účetnictví 
 

Jakým způsobem souvisí EMS s environmentálním manažerským účetnictvím, resp. 
jak se tyto dva nástroje mohou vzájemně doplňovat a podporovat? Jejich vztah můžeme 
pozorovat ve dvou rovinách: 

1. EMS jako důležitá informační základna pro environmentální manažerské účetnictví 

2. Environmentální manažerské účetnictví jako zdroj údajů pro rozhodování v rámci EMS 

 

Environmentální manažerské účetnictví můžeme definovat jako „nedílnou součást 
managementu, zabývající se identifikací, shromažďováním, odhady, analýzami, vykazováním 
a předáváním 

− informací o hmotných a energetických tocích, 

− informací o environmentálních nákladech a 

− dalších hodnotově vyjádřených informací, které jsou východiskem pro rozhodování 
v rámci daného podniku.“ (literatura 1) 

Manažerské účetnictví obecně se zabývá zjišťováním skutečných podnikových 
nákladů, jejichž identifikace a znalost jsou důležité pro rozhodování podniku. Problémem 
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však je, že v oblasti ochrany životního prostředí, resp. vlivu podniku na životní prostředí 
nejsou mnohé náklady brány při rozhodování v úvahu. Management podniku pak činí 
rozhodnutí na základě neúplných údajů. Nastávají tak situace, kdy je z několika možných 
zvolena varianta environmentálně méně příznivá, neboť se jeví ekonomicky výhodnější 
(levnější). Ve skutečnosti tomu ale může být právě naopak. 

Tyto paradoxní situace vznikají v důsledku nedostatečné provázanosti hodnotově 
vyjádřených údajů s údaji o hmotných a energetických tocích. K odbourání tohoto nedostatku 
slouží právě environmentální manažerské účetnictví. Aby však mohly být informace 
o hmotných a energetických tocích do účetního systému dodány, musí být předtím sledovány, 
získávány a evidovány. A právě zde může významnou roli sehrát environmentální 
management, resp. EMS, v rámci něhož jsou tyto údaje povinně shromažďovány. 
(Povinnost sledování příslušných údajů vyžaduje jak norma ISO 14001, tak Nařízení 
č. 761/2001; viz např. Nařízení č. 761/2001, příloha I, článek I-A.5.1.) 

 

Pokud jde o „opačnou vazbu“, tj. využití údajů z environmentálního manažerského 
účetnictví pro rozhodování v rámci EMS, bylo již mnohé naznačeno v předcházejících 
odstavcích. 

Jak výše popsáno, úkolem environmentálního manažerského účetnictví je poskytnout 
managementu co možná nejúplnější údaje o podnikových environmentálních nákladech. Tyto 
údaje jsou následně využívány pro rozhodovací procesy v daném podniku, zvláště užitečné 
jsou pak pro rozhodování v rámci environmentálního managementu, tj. pro rozhodovací 
procesy s významnými environmentálními důsledky nebo dopady. 

Kromě rozhodování o „klasických“ investicích se může jednat např. také 
o rozhodování, zda zavést, či nezavést EMS. V této souvislosti je zajímavé, že podle již výše 
zmíněné analýzy (literatura 5) dokázalo pouze 45% podniků vyčíslit celkové náklady na 
zavedení systému. Polovina podniků vyčíslila pouze část nákladů (např. náklady na technická 
opatření, konzultace či certifikaci), zbývajících 5% neuvedlo žádné vyčíslení. 

To ukazuje na dosud ne zcela dokonalý způsob sledování environmentálních nákladů 
v podnicích a potvrzuje zkušenost, že „řídící pracovníci pro oblast ochrany životního prostředí 
si uvědomují jen nepatrný zlomek celkových environmentálních nákladů a nemají přesné 
informace o vlivu environmentálních dopadů na finanční pozici podniku a na jeho výsledky 
hospodaření.“ (literatura 1) 

Toto konstatování samozřejmě neplatí plošně, neboť naopak v mnohých podnicích si 
řídící pracovníci uvědomují význam informací o environmentálních nákladech a věnují jim 
značnou pozornost. V České republice se jedná např. o podniky z oblasti chemického 
průmyslu. 

 

Vraťme se tedy proto ještě jednou k Programu EMAS. V rámci něho byl totiž 
v nedávné době uskutečněn projekt CHEMAS, který se týkal zavádění EMAS právě ve 
vybraných podnicích chemického průmyslu. 
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3. Projekt CHEMAS 
 

Projekt „Program na podporu EMAS v České republice“ (CHEMAS) byl projektem 
objednaným Evropskou komisí - DG Environment, jehož řešitelem se stalo konsorcium 
společností DHV MI a DHV CR. Projekt se uskutečnil v období od prosince 2000 do května 
2002 a jeho cílem bylo „zlepšit zavádění environmentálních pravidel EU v kandidátských 
zemích prostřednictvím většího zapojení soukromého sektoru, především průmyslu.“ 
(literatura 2 a 6) 

Tento obecný cíl byl dále rozpracován do cílů specifických, jež byly formulovány 
v následujících třech bodech: 

1. Návrh strategie podpory EMAS 

2. Zajištění podpory týkající se institucionální struktury potřebné k implementaci EMAS 

3. Podpora podnikům při registraci v EMAS 

 

K dosažení zmíněných cílů byl projekt rozčleněn do tří základních fází: 

1. Počáteční fáze zaměřená na 

• zlepšení strategie a institucionálního zabezpečení podpory EMAS; 

• výběr podniků pro druhou fázi projektu. 

2. Podpora vybraným podnikům, které se zaváží ke spolupráci, a to až do fáze předverifikace 
EMAS. 

3. Finalizace návrhu na zlepšení strategie podpory EMAS v České republice. 

 

Hlavními důvody pro vývoj strategie a institucionální struktury EMAS (první dva 
specifické cíle) byly potřeba zhodnocení stávajícího Národního programu EMAS, včetně 
finančních podpor na zavádění EMAS, a dále nutnost modifikovat dosavadní Program EMAS 
podle požadavků a podmínek EMAS II. Nejvýznamnějšími dosaženými výsledky této fáze 
projektu byly: 

− návrh Aktualizovaného programu EMAS 

− uskutečnění školení pro inspektory České inspekce životního prostředí, která byla 
pro zvýšení kredibility systému do Programu EMAS nově zahrnuta 

− uskutečnění několika dalších konferencí a seminářů 

− vydání „Průvodce EMAS“3 v rámci podpory ostatním kandidátským zemím 

− další výstupy (leták EMAS, internetová stránka www.dhv.cz/chemas apod.) 

 

Dalším, neméně významným cílem projektu CHEMAS byla podpora podnikům při 
registraci EMAS. V zadání projektu bylo stanoveno, že řešitelé se mají zaměřit na podniky 
registrované pod kódy OKEČ 23, 24 a 25, tj. podniky koksárenského, chemického, 
gumárenského a plastikářského průmyslu (odtud název „CHEMAS“). 

                                                 
3 The Guide to development of EMAS in the CEE countries 
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V první fázi bylo osloveno 524 podniků s více jak 25 zaměstnanci, kterým byly kromě 
nabídky účasti v projektu poskytnuty i podrobné informace o přínosech zavedení EMAS, 
chystaném EMAS II a vztahu EMAS a ISO 14001. Strukturu podniků podle jednotlivých 
OKEČ ukazuje následující graf: 

 

 

 
 

O účast v projektu projevilo zájem 51 podniků (cca 10%), z nichž 40 souhlasilo 
s provedením úvodní analýzy. Cílem analýzy bylo nalezení slabých a silných stránek podniku, 
jeho doporučení pro přijetí, nebo nepřijetí do projektu a doporučení nápravných opatření pro 
podniky, které se projektu dále účastnit nebudou. 

K pokračování v projektu bylo doporučeno 24 podniků. Důvodem pro to, aby některé 
podniky nebyly doporučeny, se stal např. jejich přednostní zájem o certifikaci podle ISO 
14001, nesoulad s právními požadavky nebo zavádění systému pouze v části podniku. 

Smlouva o další spolupráci byla nakonec podepsána s 10 podniky. Pěti podnikům, 
které byly v zavádění EMAS nejdále, byla nabídnuta pomoc při zpracování pracovní verze 
environmentálního prohlášení a jeho ověření členem projektového týmu. Zbývajícím pěti 
podnikům, jež potřebovali rozsáhlejší poradenskou pomoc, byly nabídnuty možnosti školení 
vrcholového management a interních auditorů, identifikace environmentálních aspektů, 
identifikace právních požadavků, přípravy dokumentace a pracovní verze environmentálního 
prohlášení. 
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Podniky, které úspěšně dokončily projekt, ukazuje následující tabulka: 

Podnik OKEČ Obor činnosti Počet 
zaměstnanců

Aktivia, a.s., Kaznějov 24 výroba kyseliny citrónové pro 
potravinářství a farmacii 380 

Aroma Praha, a.s. (včetně 
lokalit Děčín a Židovice) 24 výroba vonných a chuťových látek, 

chemická výroba, mixáž 135 

Farmak, a.s., Olomouc 24 výroba chemických 
(farmaceutických) látek a přípravků 371 

EASTMAN Sokolov, a.s. 24 výroba chemických látek a přípravků 
(kyselina akrylová a její estery) 667 

GM, spol. s r.o., Vyškov 25 výroba výlisků, vstřikování 
termoplastů 150 

KASKO, spol. s r.o., 
Slavkov u Uherského Brodu 25 výroba plastových dílů, vstřikování 85 

KOPOS KOLÍN, a.s. 25 výroba a prodej elektroinstalačního 
materiálu, zpracování plastů 310 

KORAMO, a.s., Kolín 23 zpracování ropných polotovarů 
(mazací a motorové oleje) 300 

TEIKO, spol. s r.o., 
Spytihněv 25 výroba výlisků, vstřikování 

termoplastů 134 

Vulkan, a.s., Hrádek nad 
Nisou 25 výroba pryžových výrobků (pryžové 

ochranné pomůcky) 360 

V dohodě o spolupráci se podniky písemně zavázaly dokončit úspěšně proces 
zavádění EMAS do konce roku 2002. Tomuto závazku zatím dostály dva podniky - GM, spol. 
s r.o. a KASKO, spol. s r.o. -, jež v červenci úspěšně prošly validací. Jak obstojí v otázce 
zavedení environmentálního manažerského účetnictví, ukáže čas… 
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Úvod 

Na letošní zářijové 16. celoevropské konferenci environmentální informatiky 
„EnviroInfo Vienna 2002“ (http://enviroinfo.isep.at) a říjnovém 12. mezinárodním veletrhu 
informačních a komunikačních technologií „INVEX 2002“ (http://www.bvv.cz/invex) bylo 
patrno, jak se informační a komunikační technologie (ICT) výrazně integrovaly do rozsáhlých 
standardizovaných podnikových informačních systémů. Tyto technologie podporují zavádění 
systému environmentálního managementu (EMS) jak ve velkých, tak zejména v malých a 
středních podnicích (SME) [6]. Je možné je využívat také tak, aby jednoduše sledovaly 
environmentální profil (EP) podniku, prováděly vyhodnocení EP (EPE), kontrolovaly EP vůči 
zvoleným kritériím a interpretovaly jeho vliv na postavení podniku na trhu [1].  

V Evropské unii (EU) je možno nyní sledovat nový trend vyplývající ze závěrů 
Lisabonského summitu roce 2000, který určil politiku EU v oblasti ICT a je formulován 
v akčním plánu EU „Elektronická Evropa - Informační společnost pro každého“. Tento plán 
známý pod zkratkou eEurope je uveden společně s akčním plánem České republiky pro rozvoj 
informační společnosti na vládním serveru http://www.vláda.cz. Z uvedených trendů 
jednoznačně vyplývá, že v rámci rozvoje informační a znalostní společnosti bude třeba začít 
s co nejširším využití současných ICT (zejména technologií Internetu a Intranetu), dále bude  
nutno zavádět v podnicích standardizované informační subsystémy EMS a s jejich pomocí 
stanovovat a vyhodnocovat vhodné indikátory EP, které budou např. vstupem do 
manažerského subsystému daného podniku. Ten bude umožňovat managementu podniku lépe 
naplňovat kritéria EP a soustavně zlepšovat chování podniku k životnímu prostředí. 

 

Požadavky EU na environmentální komunikaci a reporting 

Z nastupujících trendů v EU dále vyplývá, že při využití ICT při zavádění EMS se 
bude nutno vyrovnat s následujícími požadavky, které mají vliv na vytváření podnikových 
informačních systémů a efektivní využití ICT při zavádění EMS: 

− Základním požadavkem pro implementaci informačního subsystému EMS v podniku je 
udržení rovnováhy mezi důvěrností environmetálních  informací a umožněním přístupu k 
informacím o evironmentálním profilu podniku, vycházející z požadavků norem řady ISO 
14000, zejména návrhu normy ISO 14063 pro environmentální komunikaci, dále 
požadavků Nařízení Rady EU 761/2001, Rozhodnutí a Doporučení Komise 680/2001 k 
Nařízení Rady EU 761/2001 na environmentální reporting v Programu EMAS II (viz 
http://www.ceu.cz/emas/) a zprostředkovaně i zákona č. 123/1998 Sb., o poskytovaní 
informací o životním prostředí. Obecně je však nutno vycházet z toho, že přístup 
zákazníků k environmentálním informacím o podniku, jeho službách, případně výrobcích 
by neměl být omezován, aby si zákazníci mohli svobodně zvolit daný podnik na trhu, na 
základě jeho environmentálního profilu.  
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− Nová legislativa v životním prostředí (např. zákony o odpadech, obalech, vodě a ovzduší) 
je často považována za nástroj k zajištění transparentnosti procesu poskytování 
environmentálních informací státní správě a zároveň za prostředek kontroly komunikace 
EMS a reportingu o EP podniku. Na druhé straně však musí být v komunikaci a vedení 
záznamů v EMS vypracované zřetelné a jasné postupy pro poskytování environmentálních 
informací:  

• státní správě a samosprávě na jejímž území se nachází provozy podniku (prevence a 
havarijní plány, atd.),  

• spolupracujícím organizacím (zákazníkům i dodavatelům, finančním ústavům),  

• veřejnosti a NGO (nevládním organizacím).  

− Postup vyhodnocení EP podniku by měl být zveřejněn, měl by být srozumitelný a 
použitelný jak zákazníky, tak širokou veřejností. Jedním z možných ICT v zavádění EMS 
je využití technologií Internetu a zavedení veřejně přístupných webovských stránek 
podniku, v nichž budou dostupné informace o jeho EP, případně i rozhodnutí či další 
různé dokumenty týkající se environmentálních dopadů podniku v regionu, které mají vliv 
na trvalou udržitelnost regionu.  

− Vnitřní zainteresované strany podniku (např. ekologové, vodohospodář, odpadový 
hospodář, energet, autorizované osoby, atd.), které zajišťují přístup státní správy a 
samosprávy k environmentálních informacím, musí projít příslušnými školeními, jejichž 
cílem je podrobně seznámit tyto pracovníky s ICT a informační systémem EMS a posílit 
jejich vědomí povinnosti tyto informace podávat a též zajistit k tomu účelu vhodné 
kapacity (pracovníky, technické podmínky).  

− Pro zajištění přípravy pravidelného vydávání zpráv o EP podniku musí být k tomu účelu 
vytvořen informační subsystém EMS umožňující pravidelné shromažďování, analýzy a 
zpracování příslušných environmentálních dat, podle požadavků norem ISO 14031 a 
návrhu normy ISO 14063.  

Oblast environmentálních informací podniku týkající se EMS podniku je sice 
privilegovanou a chráněnou speciální oblastí vzhledem k povaze obchodního tajemství a 
know how podniku, nicméně je speciální součástí celkové problematiky udržitelného rozvoje 
podniku, regionu i celé ČR. Přístup občanů k environmentálním informacím shromážděných 
podnikem v rámci EMS však hraje v EU důležitou roli. Poskytování informací o EP je 
dobrovolnou záležitostí podniku, nicméně může výrazným způsobem podpořit 
environmentální demokracii a konkurenceschopnost podniku na trhu. 

 

Využití ICT k podpoře rozhodování v EMS 

Pro jakékoliv rozhodování v EMS podniku jsou nejdůležitější informace vztahující se 
k předmětu o kterém se má rozhodnout. Po jejich získání následuje proces vyhodnocení těchto 
environmentálních informací a vlastní rozhodnutí managementu v rámci spojitého procesu 
EMS tj. tzv. Demingova cyklu „Plánuj-Dělej-Kontroluj-Zlepši“ [2], [3]. Není-li dostatek 
věrohodných informací, tak management podniku rozhoduje s velkou nejistotou, je-li dostatek 
informací, ale nejsou vyhodnotitelné, nejistota rozhodování managementu podniku je opět 
velká. Z těchto důvodů by se měly využít současné ICT k vytvoření „inteligentního“ 
informačního subsystému EMS, využívajícího již standardizované subsystémy jako jsou např. 
MS Office Professional, MS Business system, atd., které zpřístupní managementu podniku na 
nejrůznějších úrovních (top management, ekolog, vodohospodář, odpadový hospodář, atd.) 
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environmentální informace, resp. výsledky vyhodnocení EP tak, aby mohl kvalifikovaně a 
rychle rozhodovat.  

Tyto informace se získávají obvykle z následujících oblastí spadajících do EMS: 
odpadové hospodářství, vodní hospodářství, ochrana ovzduší, péče o přírodu a krajinu, 
havarijní plánování, ochrana před chemikáliemi, ochrana před hlukem, emise tepla, emise 
ionizujícího záření, energetika.  

Výčet těchto oblastí není úplně vyčerpávající, neboť s EMS podniku souvisí přímo či 
nepřímo celá řada dalších kategorií a další se s touto problematikou prolínají (např. 
bezpečnost práce a ochrana zdraví, požární ochrana apod.) 

 

ICT využívané v EU pro podporu zavádění EMS 

Základem pro vytvoření informačního subsystému EMS podniku by měly být ICT, 
které jsou využívány v rámci intranetové sítě v podniku. V rámci této intranetové sítě by měl 
být na jednom ze serverů  podniku (např. na výkonném osobním počítači) nainstalován 
informační subsystém EMS. Na tomto serveru by se realizoval jednak aplikační server, na 
němž běží moduly informačního subsystému EMS, které zasílají žádosti a zpracovávají 
odezvy z té části, kde je uložena databáze environmentálních dat – tzv. datovém serveru. Jeho 
úkolem je udržovat s využitím moderních technologií data warehousingu aktuální datový 
sklad celého subsystému EMS podniku, tj. udržovat všechna environmentální data a 
informace o výše uvedených oblastech spadajících do EMS. 

Vzhledem k tomu, aby se co nejvíce snížily náklady na software, bylo by vhodné, aby 
oba servery pracovaly např. pod operačním systémem Linux případně Windows a využívaly 
následující základní software: WWW server (např. Apache, Windows2000 server), 
objektověorientovaný skriptovací jazyk (např. PHP, ASP) spolu s dalšími knihovnami funkcí 
např. pro práci s grafy, apod. a podpůrné prostředky pro automatické zálohování dat na obou 
dříve zmiňovaných serverech. Na druhé straně jako datový sklad je možno využít systém 
řízení databází, který je již používán v podniku (počínaje např. Accessem, MS SQL, přes 
Interbase k Oracle, Progress, či Informixu). 

 

Závěr 

Informační a komunikační technologie podporující zavádění EMS v podniku poskytují 
nové možnosti všem organizacím, a to jak velkým podnikům typu Transgas, a.s., ČD s.p., tak 
podnikům typu SME, které ve své environmentální politice vycházejí z  udržitelného rozvoje 
regionu ve své působnosti a které jsou schopny charakterizovat své působení na životní 
prostředí, člověka a společnost [4].  

ICT umožňují v rámci zavádění EMS v podnicích v EU stanovit standardním 
způsobem míru využívání energetických a materiálových zdrojů ve výrobě, modelovat 
působení jejich činností, služeb i výrobků na životní prostředí a to i po celý životní cyklus  
jejich výrobků. Z tohoto hlediska se v EU určuje při zavedení EMS v podniku sledování 
ekonomiky a nákladů podniku vzhledem k životního prostředí a podporuje se efektivní 
environmentální účetnictví.  

Ukazuje se však, že již v procesu hodnocení EP nebo při počátečním 
environmentálním přezkoumání v rámci zavádění EMS je nutno už od počátku začít zavádět 
informační subsystém EMS přizpůsobený podmínkám nasazení ICT v příslušném podniku a 
vyjít i ze zavedeného systému environmentálního účetnictví.  
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Z naších zkušeností v ČR se ukazuje, že se vyplatí vést v tomto informačním 
subsystému EMS veškerou dokumentaci EMS, dále předepsanou evidenci v odpadovém a 
vodním hospodářství, ochraně ovzduší a chemických látkách a přípravcích propojenou na 
environmentální účetnictví podniku. To podstatně automatizuje provádění komunikace 
v EMS jak s vnitřními, tak s vnějšími zainteresovanými stranami.  

Dalším krokem v zavádění informačního subsystému EMS v EU je podpora 
rozhodování managementu podniku na všech jeho řídících úrovních [3]. K tomu se využívají 
standardní ICT pro automatizaci rozhodování jako je např. MS Office Professional (zejména 
MS Excel). Ukazuje se, že jedině tak se informační subsystém EMS stává skutečným 
pomocníkem jak managementu podniku tak i jeho zaměstnanců, kteří mají vliv na realizaci 
environmentálního programu a politiky podniku. 

Využití ICT v EMS se stává dalším nevyhnutelným krokem managementu podniků 
v EU v modifikaci informační strategie jejich vrcholového managementu při zavádění EMS.  
V rámci vstupu do EU je to nejjednodušší způsob jak ekonomicky efektivně vyřešit interní 
komunikaci a povinné vedení záznamů a dokumentace v EMS a zvýší konkurenceschopnost 
podniku v tržním prostředí EU [4], [5].  
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ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ JAKO NÁSTROJ 
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

Miroslav Hájek 

 

 

Environmentální účetnictví lze považovat za důležitou součást politiky životního 
prostředí využitelnou na všech úrovních řízení a neodmyslitelnou v souvislosti 
s prosazováním integrace ekonomických aspektů do politiky životního prostředí. 
Prohlubování znalostí o jeho možnostech a zejména využití v rozhodovacím procesu je 
významné při provádění dílčích opatření vedoucích k naplňování cílů politiky životního 
prostředí. 

První pokusy o využívání environmentálního účetnictví na úrovni podniku byly 
v České republice realizovány již na počátku 90. let v souvislosti se schvalováním řady 
environmentálních zákonů, které významnou měrou ovlivňovaly ekonomiku podnikatelského 
sektoru a bylo potřebné provést analýzy dopadů těchto zákonů. Vzhledem k tomu, že nebyla 
k dispozici jednotná celostátní politika, bylo uplatněno u některých podniků zjednodušené 
environmentální účetnictví, spočívající ve sledování hlavních nákladových položek 
souvisejících s ochranou životního prostředí a odrážejících se v účetnictví podniku. 

Přestože v současné době již je schválena metodika, je důležité ji umět správně 
využívat a zdokonalit tak systém řízení, který by reagoval na informace získávané 
prostřednictvím environmentálního účetnictví. S platností od ledna 2003 je požadavek na 
zavedení environmentálního účetnictví zahrnut v České republice v podmínkách pro validaci 
EMAS. Na celosvětové úrovni je v posledních letech snaha i o zahrnutí environmentálního 
účetnictví do norem ISO. Vzhledem k existenci metodiky je však možné, aby ji využívali i 
další podniky. 

Zavedení environmentálního účetnictví a zejména jeho praktické využívání by mělo 
vést k ekonomickým přínosům na úrovni podniku a k naplňování cílů politiky životního 
prostředí z celospolečenského pohledu. K plnění cílů politiky životního prostředí směřuje i 
řada jiných jejích prostředků. Je proto důležité jejich správné využívání. 

 

Struktura politiky životního prostředí 

Podstatnou částí politiky životního prostředí, z hlediska integrace ekonomických 
aspektů, jsou zásady a prostředky k naplnění stanovených cílů a priorit. Prostředky dělíme 
v zásadě na přístupy (metody) a nástroje. Z obecného pohledu prostředky vycházejí, nebo jsou 
rozpracováním principů na nižší úrovni, nicméně ještě obecné, zaměřené však již na některé 
konkrétní oblasti.  

V uvedené souvislosti je třeba rozlišovat mezi formulací politiky na určité obecné 
úrovni a praktickým rozpracováním a uplatňováním, které již obsahuje podrobnější údaje o 
využívaných nástrojích a hlavně o konkrétních opatřeních, které do formulace politiky 
nepatří. Proto v zásadě rozlišujeme mezi politikou životního prostředí jako strategií a její 
realizací spočívající ve stanovení konkrétních opatření a projektů k jejich uskutečnění. 
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Politika životního prostředí Realizace politiky 

Prostředky Zásady 

Přístupy Nástroje 

Opatření Projekty 

 

Někdy nelze zcela rozlišit zda se jedná o principy, přístupy nebo nástroje a rozdělení 
provádíme na základě zobecnění zkušeností s praktickým uplatněním. V zásadě však lze 
konstatovat, že principy jsou obecně platné a měly by být promítnuty do celé politiky, 
přístupy řeší jen některou oblast a lze je používat za určitých podmínek a daným postupem a 
nástroje je nutno individuelně posuzovat a zvažovat jejich účinnost v rámci tzv. nástrojového 
mixu. 

Nástroje představují různé formy působení na chování regulovaných skupin při řešení 
problémů politiky životního prostředí. Pro usnadnění  orientace mezi jednotlivými nástroji 
existuje řada způsobů, jak je možné nástroje rozdělovat4.  

Nástroje politiky životního prostředí dle kategorizace OECD: 

1. Normativní nástroje  (licence, povolení, imisní a emisní limity znečištění, výrobní a 
výrobkové standardy). 

2. Ekonomické nástroje (poplatky, daně, obchodovatelná emisní povolení, obchodovatelné 
limity, environmentální podpory, zálohové systémy, platby za čerpání přírodních zdrojů). 

3. Platební povinnosti a kompenzace škod (pravidla pro platební povinnost, kompenzační 
fondy, povinné pojištění, rozšířená odpovědnost producenta). 

4. Vzdělávání a informace (vzdělávací kampaně pro širokou veřejnost šíření technických 
informací, zveřejňování sankčních postihů, ecolabelling). 

5. Dobrovolné přístupy (jednostranné závazky, veřejné dobrovolné systémy, sjednané 
smlouvy). 

6. Řízení a plánování (environmentální systém řízení, vymezování chráněných  oblastí, 
využití krajiny). 

Ekonomické nástroje vytvářejí v závislosti na konkrétních tržních podmínkách prostor 
pro rozhodování jednotlivých subjektů, což při jasně stanovených podmínkách a pravidlech 
vede k efektivnější alokaci zdrojů a v neposlední řadě též k dodatečným možnostem 
zlepšování kvality životního prostředí. Flexibilitu od jednotlivých subjektů však lze v případě 
uplatnění ekonomických nástrojů očekávat pouze v případě, že mají zaveden systém 
environmentálního účetnictví, aby mohly plně využít vlastností těchto nástrojů. Jejich 
působení by nebylo dostatečně využité, jestliže by se na úrovni podniků nebraly v úvahu 
všechny souvislosti (náklady a tržby) související se životním prostředím. 

V souvislosti s působením ekonomických nástrojů lze tedy konstatovat, že 
environmentální účetnictví je důležitým předpokladem jejich správného působení. Důležitým 
předpokladem je také ve skupině nástrojů zaměřených na řízení, neboť environmentální 
systémy řízení se neobejdou zejména bez podrobného systému sledování nákladů a tržeb 
souvisejících s ochranou životního prostředí.  

Jestliže bychom chtěli zařadit environmentální účetnictví mezi konkrétní nástroje ve 
smyslu výše uvedené struktury, je třeba upřesnit, že bychom neuvažovali o vytváření 
                                                 
4 Viz např. Bill L.Long: Environmental Regulation: The Third Generation, The OECD Observer, No. 206,    
červen, července 1997, str. 14 -18. 
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podmínek pro správné působení nástrojů, ale o využití environmentálního manažerského 
účetnictví, které lze považovat za konkrétní nástroj a lze jej zařadit do řízení a plánování.  

Obdobně jako v oblasti nástrojů, lze spatřovat úlohu environmentálního účetnictví i 
v přístupech a metodách politiky životního prostředí. Vystupuje zde v řadě případů jako 
předpoklad úspěšného uplatnění některých přístupů a často se například spojuje čistší 
produkce s environmentálním manažerským účetnictvím jako nástrojem. Uplatňování čistší 
produkce totiž často naráží na nedostatečný informační systém, který  může být překážkou 
k vyhodnocení opatření uplatňovaných v rámci čistší produkce. Je to však i v případě strategie 
dvojích zisků, kterou můžeme chápat jako nadřazenou čistší produkci. Bez zavedení 
odpovídajícího systému environmentálního účetnictví lze jen těžko tyto přístupy prosazovat. 

 

Principy: 

 

 

 

 

Přístupy a metody: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nástroje: 

 

 

 

Z uvedeného schématu je ve velmi obecné poloze znázorněno místo 
environmentálního manažerského účetnictví v rámci politiky životního prostředí. Jako nástroj 
environmentálního řízení má zřejmě nejblíže k čistší produkci, jako jedné z nejdůležitějších 
metod politiky životního prostředí. 

Environmentální manažerské účetnictví jako součást manažerské ekonomiky 

Manažerská ekonomika se zabývá využitím ekonomické teorie a metodiky při 
podnikatelských a řídících rozhodnutích (Synek 2000). Spojuje poznatky z mikroekonomie 
s rozhodovacími metodami, nástroji kvantitativní analýzy a optimalizace za účelem 
poskytnutí důležitých informací manažerům pro jejich každodenní rozhodování. 

Dvojí zisk 

Čistší produkce Odstranění env. 
škodlivých podpor

Prevence Ekonomické 
odpovědnosti 

Ostatní 

Environmentální 
daňová reforma 

Ostatní 

Environmentální 
manažerské 
účetnictví 
... 
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Předmětem zájmu manažerů jsou především výnosy a náklady. V této souvislosti 
rozdělujeme účetnictví na finanční, které  je určeno především pro externí uživatele a 
vnitropodnikové - manažerské účetnictví. Manažerské účetnictví je využíváno k efektivnímu 
řízení podniku a vnitropodnikových jednotek. Využívá údajů finančního účetnictví, kalkulací, 
operativní evidence, statistiky, matematických metod atd. Sleduje nejen náklady, ale i výnosy 
a zabývá se jejich soustavnou kontrolu. 

Environmentální manažerské účetnictví se orientuje na souvislosti spojené s ochranou 
životního prostředí. Zabývá se především informacemi o hmotných a energetických tocích, 
environmentálních nákladech a dalších informací.  

Ačkoliv je management účetnictví ve většině zemí vnitřní záležitostí firemního 
managementu, potenciální ekonomické a environmentální přínosy veřejnosti z obecného 
používání environmentálního manažerského účetnictví podniky motivovaly mezinárodní 
organizace a vlády přemýšlet o způsobech podpory aplikace v podnikatelském prostředí ze 
širšího pohledu. Hlavními důvody vládních iniciativ pro podporu jsou: 

− dosažení snížení znečištění za co nejnižší náklady a s minimálním politickým odporem; 

− zvýšení účinnosti nových environmentálních předpisů; a podporovat management, aby 
bral v úvahu případné nové předpisy určené k internalizaci environmentálních nákladů, 
které jsou nyní externí. 

 

Možnosti použití environmentálního manažerského účetnictví 

Shrneme-li všechny logické vztahy, které lze uvažovat pro obecné použití 
environmentálního manažerského účetnictví jako rozhodovacího nástroje ve vztahu k celkové 
„vhodnosti“ (Schaltegger a spol. 2000) lze posoudit širší souvislosti jeho použití.  

Jak vyplývá z níže uvedené tabulky, dva prostřední elementy s největší vhodností pro 
spojení vlády s environmentálním manažerským účetnictvím na obecné úrovni jsou 
konvenční finanční účetnictví a výkaznictví a externí materiální environmentální účetnictví a 
výkaznictví. Je to z toho důvodu, že metodická blízkost mezi environmentálním manažerským 
účetnictvím a prostředními elementy ukazuje, že konvenční finanční účetnictví a výkaznictví 
je silně spojené s peněžním managementem environmentálního účetnictví (MEMA), zatímco 
externí materiálové environmentální účetnictví a výkaznictví je silně spojené s materiálním 
managementem environmentálního účetnictví (PEMA).  

Manažerské 
rozhodovací 

problémy 

Ekonomická teorie Manažerská 
ekonomika 

Rozhodovací 
teorie a nástroje 

Optimální řešení 
manažerských 

rozhodovacích problémů
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Podpora environmentálního manažerského účetnictví je zřejmě vhodnější tam, kde 
existuje vysoká shoda mezi zájmy, cíli a informačními potřebami. Relativně vysoká shoda 
mezi zájmy a cíli a střední až vysoká shoda mezi informačními potřebami různých zahrnutých 
účastníků do dvou prostředních elementů identifikovaných jako vysoce vhodných dává 
dodatečnou podporu výsledku o silné metodické blízkosti dvou prostředních elementů.  

Podpora environmentálního manažerského účetnictví prostřednictvím prostředního 
elementu se zdá pro vládu nejslibnější. Účinek iniciativy nebo politiky je oslaben, pokud se 
vláda musí spolehnout pouze na jednoho účastníka nebo na velmi málo účastníků, kteří musí 
spolupracovat, aby byli úspěšní. Široké možnosti mezi vládními ministerstvy, prostředními 
účastníky a manažerskými sekcemi pro konvenční finanční účetnictví a výkaznictví a externí 
materiálové environmentální účetnictví má výhodu, protože u podpory více zájmů více 
účastníky je pravděpodobnější, že uspěje, pokud jeden účastník nemůže nebo nechce 
spolupracovat.   

 

Prostřední element Celková 
vhodnost 

Nejzajímavější prostřední účastníci pro 
nepřímou podporu EMA 

Konvenční manažerské účetnictví  střední Profesní účetní asociace 

Konvenční finanční účetnictví a 
výkaznictví vysoká 

Akcionáři a finanční analytici 

Průmyslové asociace 

Profesní účetní asociace 

Externí materiálové 
environmentální účetnictví a 
výkaznictví 

vysoká 

Průmyslové asociace 

Věřitelé a pojišťovny 

Profesní účetní asociace 

Sousední skupiny 

Systémy řízení financí nízká Věřitelé a pojišťovny 

Systémy řízení životního prostředí střední 
Standardizační organizace 

Průmyslové asociace 

Systémy řízení jakosti nízká Standardizační organizace 

Národní environmentální 
účetnictví  

střední až 
vysoká 

Nevládní organizace 

Sousední skupiny 

Národní hospodářské účetnictví  nízká Mezinárodní organizace 

“Operativní” znamená, že je možné nalézt alespoň jeden příklad.  

Externí metody účetnictví jsou v procesu účetnictví podobné s environmentálním 
manažerským účetnictvím. Vystupuje zde řada externích a interních firemních účastníků. 
Podle obecné analýzy jsou nejvhodnější nepřímé vztahy vedeny prostřednictvím: 

− Konvenčního finančního účetnictví a výkaznictví zahrnutím akcionářů, finančních 
analytiků, průmyslových asociací a profesních účetních asociací. Částečný logický vztah 
mezi vládou a akcionáři, finančními analytiky a nepřímé logické vztahy mezi vládou a 
průmyslovými asociacemi a managementem nebyly dosud pro podporu 
environmentálního manažerského účetnictví použity. 
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− Externího materiálového environmentálního účetnictví a výkaznictví zahrnutím 
průmyslových asociací, věřitelů, pojišťoven, profesních účetních asociací a sousedních 
skupin. Většina logických vztahů mezi vládou a nejzajímavějšími prostředními účastníky 
a částečnými logickými vztahy mezi věřiteli, pojišťovnami a managementem je dosud 
neoperativních.  

Vezmeme-li dohromady obecnou analýzu nepřímých logických vztahů obou těchto 
prostředních elementů,  průmyslové asociace a profesní účetní asociace jsou pravděpodobně ti 
prostřední účastníci, které vlády shledávají hodnotnými pro zahrnutí do podpory 
environmentálního manažerského účetnictví.   

Analýza přímých a nepřímých logických vztahů v obecného hlediska vede na základě 
dosud provedených analýz k následujícím řešením, které jsou považovány za nejvhodnější pro 
podporu environmentálního manažerského účetnictví, které jsou prozatím zobecněny na 
mezinárodní úrovni.  

− Přímý vztah k  environmentálním investicím zahrnující úřady související s ochranou 
životního prostředí a dalšími účastníky na vládní úrovni. 

− Nepřímý vztah využívající konvenční finanční účetnictví jako prostřední element 
zahrnující akcionáře, finanční analytiky, průmyslové asociace a profesní účetní asociace. 

− Nepřímý vztah s prostředním elementem externího materiálového environmentálního 
účetnictví a výkaznictví zahrnující prostřední účastníky – průmyslové asociace, věřitele, 
pojišťovny, profesní účetní asociace, nevládní organizace a sousední skupiny.  

Za pozornost stojí, díky svým velkým podobnostem s externím materiálovým 
environmentálním účetnictvím, nepřímé vztahy s  environmentálním účetnictvím na národní 
úrovni charakterizované jako vztahy se střední až vysokou celkovou vhodností. 

V návaznosti porovnání přímých a nepřímých vztahů je třeba konstatovat, že v mnoha 
případech existuje v některých zemích pouze málo příkladů podpory environmentálního 
manažerského účetnictví. Proto je důležité využít zkušeností z jiných zemí, kde je tato 
problematika již dlouhodobě podporována. Dále je zřejmé, že na základě potřeb vlády 
v oblasti environmentálního účetnictví a při použití vhodného mixu logických vztahů je 
možno ještě více podpořit uplatnění environmentálního manažerského účetnictví  

 

Závěr 

Při hodnocení souvislostí uvnitř politiky životního prostředí, z pohledu řízení podniku 
i vztahu vlády a podniků je zřejmá důležitá úloha environmentálního účetnictví, které by mělo 
působit na efektivní využívání přírodních zdrojů, minimalizovat náklady na opatření nutné 
pro dodržení limitů znečištění životního prostředí a dosahování cílů politiky životního 
prostředí. 

Environmentální manažerské účetnictví je třeba chápat jako důležitý nástroj politiky 
životního prostředí, jehož uplatnění má bezesporu pozitivní ekonomické a environmentální 
přínosy pro podniky a hraje důležitou úlohu i na úrovni národní. Pozornost ze strany vlády je 
proto vyvolána snahou o vytvoření podmínek pro uplatnění v co nejširším okruhu podniků a  
využitím podnikového environmentálního účetnictví na národní úrovni. 
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MOŽNOSTI A HRANICE IMPLEMENTACE ENVIRONMENTÁLNÍHO 
ÚČETNICTVÍ V SME5 

 

Peggy Eifler, Matthias Kramer 

 

 

Tento příspěvek se zabývá zásadami koncepce moderního environmentálního 
účetnictví, a to tak zvaného environmentálního účetnictví zaměřeného na materiál a procesy,  
které bylo vyvinuto speciálně s ohledem na specifika malých a středních podniků a na bázi 
základní myšlenky managementu toku materiálu6. Na základě všeobecných myšlenek a 
postupů implementace environmentálního účetnictví zaměřeného na materiál a procesy do 
malých a středních podniků bude poukázáno na možnosti a přínosy, zrovna tak jako na 
hranice, nebo-li problémy využití tohoto konceptu v podnicích. 

 

1. Charakteristika a postup implementace environmentálního účetnictví 
zaměřeného na materiál a procesy (dále jen EÚ) 

Hlavní bod zde představeného EÚ je tvořen dvěmi rozhodujícími podnikovými obory: 
tokem materiálu a energií a výrobními procesy / stupni vytváření hodnot. Z toho vyplývá, že 
EÚ je nástrojem k zjištění a rozpracování všech nákladů,  které souvisejí s tokem materiálu a 
energií v podniku nebo nákladů vzniklých při výrobních procesech.7 

Environmentální náklady se pro potřeby EÚ skládají ze tří velkých skupin, a to 
z materiálových nákladů, nákladů při zpracování a likvidačních nákladů. Největšími 
nákladovými položkami jsou přitom materiálové a zpracovatelské náklady, které vznikají 
během výroby. 8 A proto by se opatření k odstranění slabých stránek měla převážně soustředit 
na tyto dvě místa.9 Při použitém účetním systému je dána pozornost pouze interním 
environmentálním nákladům, které jsou dány sídlem podniku. Externí efekty v podnikově 
specifickém pozorování nejsou respektovány. 

                                                 
5  Některé části v příspěvku vycházejí z výsledků modelového projektu „Implementace environmentálního 

účetnictví do podnikového environmentálního manažerského systému – Modelový projekt vývoje pro malé a 
střední podniky reprezentativních oborů“, který je zpracováván IHI Zittau a IÖB Siegen a je podporován 
z finančních prostředků nadace Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU). Další informace k tomuto projektu 
naleznete na http:/www.viim.de/ukr. 

6  Pojem „management toku materiálu“ byl vytvořen v roce 1994 ENQUETE-KOMMISSION k „Ochraně 
člověka a životního prostředí“ a je pod ním rozuměno „cílové, odpovědné, celkové a efektivní ovlivňování 
materiálových systémů“ a to za primárních ekologických hledisek a za zohlednění ekonomických a 
sociálních aspektů – vgl. ENQUETE-KOMMISSION „Schutz des Menschen und der Umwelt“ (1994, S. 
449). 

7  Vgl. KRAMER/EIFLER (2002). 
8  V průměru Německé spolkové republiky jsou průměrné materiálnové náklady ve výrobních podnicích kolem 

56 % – vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT (1999). Vgl. hierzu weiterführend GERMANN/STROBEL 
(2002, S. 117-118).  

9  Vgl. LFU (1999, S. 51). 



 41

Metodický postup při implementaci EÚ v malých a středních podnicích se rozděluje, 
jak je znázorněno na obrázku č. 1, v podstatě do těchto pěti kroků: 10  

 

1. Analýza environmentální situace v podniku: V tomto pracovním kroku se nejprve 
zpracuje model toku materiálu a energií v podniku, který  poukazuje na všechny důležité 
výrobní a pomocné procesy a na jednotlivý, do podniku, podnikem a z podniku jdoucí, 
materiál a energie. Na této bázi se pak sestaví input-output rozvaha pro vymezené 
systémové obory. 

 

2. Zhodnocení environmentální situace – první analýza slabých stránek a plánování opatření: 
Během resp. na konci zpracovávání modelu toku materiálu a input-output rozvahy 
můžeme identifikovat resp. vymezit první ekonomicko-ekologické okruhy problémů. Při 
analýze slabých stránek a při následném odvozování a plánování environmentálních 
opatření bývají používány různé environmentální nástroje. Ke zhodnocení relevantnosti 
procesů a toků materiálu se v souvislosti s podstatnými základními prvky EÚ (procesy, 
toky materiálu) nabízí ABC-analýza a tvorba podnikových a/nebo  na procesy 
orientovaných ukazatelů.  

 

3. Analýza struktury podniku: K odhalení slabých stránek musí být vedle procesů a toků 
zpracována i stávající struktura podniku. Analýza struktur v podniku se zabývá především: 

• celkovou strukturou řízení včetně uspořádání environmentálního systému a/nebo 
systému managementu jakosti s ohledem na zodpovědnost s tím spojenou, 

• systém nákladového účetnictví (se zřetelem na druh a rozsah), 

• výpočetní technika a její uspořádání v podniku. 

 

4. Vyvinutí pro podnik specifického konceptu environmentálního účetnictví: Na základě 
výsledků z absolvovaných analýz a zhodnocení (kroky 1 až 3) je pro podnik vyvinut 
specifický koncept environmentálního účetnictví. V této souvislosti se musejí krom jiného 
upravit stávající struktury nákladových druhů, nákladových středisek a kalkulace nákladů 
na kalkulační jednici. A přitom se pro environmentální účetnictví využívá speciálně 
procesně orientovaného přístupu (obrázek č. 2). Dále se musí provést přizpůsobení 
softwaru, struktury organizace, organizace postupu, systému controllingu a tak dále.  

 

5. Implementace, evaluace a aplikace konceptu (s vyhodnocením): V tomto kroku je 
zavedena, na podnikové potřeby přizpůsobená, koncepce EÚ. A při tom se používá 
zahrnutí integrované, time-to-time nebo  add-on.     

 

                                                 
10  Vgl. hierzu ausführlicher KRAMER/EIFLER (2002). 
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Obrázek č. 1: Metodický postup v krocích 

 

Zdroj: KRAMER/EIFLER (2002). 

 

 

Obrázek č. 2: Rozvržení nákladů Euzmp 

Zdroj: KRAMER/EIFLER (2002). 

 

2. Vybrané zvláštnosti malých a středních podniků v kontextu s EÚ 

Za SME se v rámci tohoto příspěvku považují podniky s méně než 250 zaměstnanci a 
ročním obratem/sumou roční rozvahy menší než 40 mil. Euro resp. 27 mil.11 SME se od 
velkých podniků liší specifickými znaky, které mohou mít různé vlivy na implementaci 
environmentálního účetnictví. Na implementaci EÚ může pozitivně, ale také negativně 
působit převážně osobní charakter SME (vlastnických podniků) s převážně subjektivně-
emocionálním, patriarchálním řízením. Typickými znaky SME, které jsou v kontextu s 
implementací EÚ prokázány jako výhodné nebo ty, které mohou zavedení EÚ ztížit, jsou 
uvedeny v tabulce č. 1.  

                                                 
11  Vgl. ausführlicher hierzu MUGLER (1998, S. 31). 
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Tabulka č. 1: Vybrané znaky SME s pozitivními nebo negativními vlivy 

Znak  Zhodnocení 

1. Znaky s pozitivními vlivy na implementaci EÚ 

• malý počet úrovní v hierarchické struktuře a malý 
počet vedoucích pracovníků12 ⇒

rychlé zavedení a malé 
přesvědčovací náklady na zavedení 
EÚ  

• přehledné množství procesů resp. produkčních 
jednotek ⇒

malý rozsah koncepce EÚ 

• operativně uspořádaný systém informačního řízení 
– pokud je vůbec k dispozici13 ⇒

lehce integrovatelný do stávajícího 
systému  

• nepočetný, ale stabilní stálý personál úzce spojený 
s firmou, s vysokou pracovní spokojeností a malou 
fluktuací14 

⇒
vysoká motivace k aplikaci EÚ, 
silné ztotožnění s EÚ, stálé 
kompetence 

• potřeba malého vlastního kapitálu a vysokého 
cizího kapitálu15  

• vnitřní financování je z odpisů, tak jako z vlastního 
kapitálu a rezerv, pro vnější financování je potřeba 
dlouhodobých a spolehlivých vztahů s firemní 
bankou16 

⇒

závislost na externích investorech 
vyžaduje průhlednost v nákladech, 
která je díky EÚ (např. Basel II 
splňuje zakrátko SME tyto 
požadavky) dosažitelná. 

2. Znaky s negativními vlivy na implementaci EÚ 

• specializovaná výroba kvalitativně vysoce cenných 
a pro zákazníky specifických výrobků s vysokou 
flexibilitou 17 a vysokou možností přizpůsobení 
strukturálním krizím18 

⇒

rychle se měnící sortiment výrobků 
vyžaduje neustálé přizpůsobování 
EÚ 

• vývoj a výzkum s vysokou inovační schopností a 
rychlými změnami19 ⇒

rostoucí resp. měnící se sortiment 
výroby vyžaduje neustálé 
přizpůsobování EÚ 

• účetnictví vztažené k minulosti a často 
zjednodušené účetnictví (většinou výsledná 
kalkulace skutečných nákladů); kalkulace 
procesních nákladů bývá málokdy používána20 

⇒

malá zkušenost s orientací na 
procesy, se zavedením EÚ vzrůstají 
náklady   

Zdroj: Vlastní zobrazení. 

 

                                                 
12  Vgl. ARNOLD/FREIMANN/KURZ (2001, S. 76). 
13  Vgl. ARNOLD/FREIMANN/KURZ (2001, S. 76) und HAMER (1990, S. 115, 117 f.). 
14  Vgl. MUGLER (1998, S. 49 sowie 50 f.) und ARNOLD/FREIMANN/KURZ (2001, S. 76). 
15  Vgl. O. V. (2001, S. 4). 
16  Vgl. O. V. (2001, S. 5). Zur Vertiefung in die Finanzierungseigenarten mittelständischer Unternehmen vgl. 

HAMER (1990, S. 96-102). 
17  Vgl. BRAUWEILER (2002, S. 29) und MUGLER (1998, S. 50). Zur Vertiefung in die Eigenarten der 

Produktion und Leistung mittelständischer Unternehmen vgl. HAMER (1990, S. 109-115). 
18  Vgl. BRAUWEILER (2002, S. 29). 
19  Vgl. BRAUWEILER (2002, S. 29) und MUGLER (1998, S. 46-48, 50). 
20  Vgl. MUGLER (1998, S. 229). 
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3. Přínos implementace EÚ v malých a středních podnicích (exemplární) 

Účinné EÚ musí být schopno přizpůsobit se různému jednání a rozhodování podniků a 
musí být v souladu s ekonomicky konkurenceschopným zabráněním, která se používají při 
znečištění (zatížení) životního prostředí. Musí přitom dostát především těmto účelům: 

• starat se o zvýšenou průhlednost nákladů díky kvantifikování environmentálních nákladů, 

• sloužit cílenému řízení a plánování environmentálních nákladů, 

• nabízet díky nástroji plánování lepší rozhodovací schopnosti pro operativní a strategická 
rozhodnutí, 

• udělat ochranu životního prostředí transparentní a 

• sloužit jako medium pro interní a externí komunikaci.21 

Díky speciálnímu, na materiál a procesy orientovanému, postupu je EÚ určeno k 

• systematickému a původce zjišťujícímu zachycení environmentálních nákladů a 
k přiřazení nákladových středisek a  kalkulační jednice, a tím 

• ukázat na výchozí body pro možné snížení nákladů a na vývoj nákladů snižujících a 
životnímu prostředí odlehčujících opatření a tak 

• podpořit synergický efekt mezi ekonomií a ekologií a podporovat účinnost a 
konkurenceschopnost ochrany životního prostředí. 

 

4. Hranice využití EÚ (exemplární) 

Hranice využití EÚ jsou jak organizační, tak obsahové. Z hlediska organizačního má 
tento přístup EÚ dány meze, tak jako každá jiná forma environmentálního účetnictví, když 

• chybí myšlenková podpora ze strany vedení podniku, 

• nejsou  v podniku k dispozici potřebné personální a finanční zdroje a není správně 
stanovena odpovědnost, 

• není pohotovost k přizpůsobení stávající podnikové struktury na nový systém (jako na 
environmentální manažerský systém, účetnictví, softwarové systémy). 

Z obsahové hlediska je vidět, že je použití EÚ určeno přednostně pro podniky resp. 
obory v vysokým použitím materiálu, např. pro výrobní podniky (řemeslné). Oproti tomu je 
EÚ použitelné i u podniků služeb, s vysokou spotřebou materiálu, ale je to pro ně málo 
přínosné. Zvláště nákladné je EÚ pro zakázkové podniky, například pro podniky 
zpracovávající a obrábějící kov, protože tam nastupuje široký a stále se měnící sortiment 
produktů, což vede k permanentním přizpůsobováním v podniku specifickém konceptu EÚ, a 
tím se nesmírně zvětšují náklady na EÚ. Tady je na zváženou vztah nákladů a přínosů pro 
podnik a zda EÚ představuje doopravdy nejvhodnější formu podnikového environmentálního 
účetnictví. Je nutné dbát na to, že EÚ je použitelné pouze k rozšíření environmentálních 
nákladů a tím jako nástroj k zjištění zlepšovacího potenciálu. Odvození konkrétních 
optimálních opatření není předmětem EÚ. 

 

                                                 
21  Vgl. FICHTER/LOEW/SEIDEL (1997, S. 143-144) und CLAES (1999, S. 11-12). 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE PODNIKOVÉHO ENVIRONMENTÁLNÍHO 
ÚČETNICTVÍ 

 

Vojtěch Vaněček a Jaroslava Hyršlová 

 

 

Toto je předběžná informace o studii, která je před dokončením. Úkol byl zadán 
následovně: 
− Případová studie environmentálního účetnictví ve vybraném výrobním podniku nebo 

v některé jeho provozní jednotce  
− Studie má sloužit jako demonstrační příklad vedení (zavedení) podnikového 

environmentálního účetnictví v českém výrobním podniku. Bude provedena v souladu 
s účetní praxí a se studií Manažerské environmentální účetnictví (Ing.Jaroslava Hyršlová, 
PhD., a kol., 2001) 

 

Studii jsme provedli ve dvou dosti odlišných podnicích: 

Případová studie číslo I. II. 

Společnost AROMA Praha a.s.,  
Praha 

KAUČUK, a.s.,  
Kralupy nad Vltavou 

Odvětví Výroba potravin a 
kosmetických přípravků 

Výroba plastů a kaučuků v primární 
formě 

Velikost podniku střední velký 

Charakter výroby Šaržovitá výroba v jednom 
nebo v málo výrobních 
stupních, v dosti univerzálních 
aparátech. Proměnný sortiment 
kolem 900 položek, max. 
výroba u jednoho výrobku 700 
t.rok-1 v postupných šaržích, 
nejmenší výroba u některých 
výrobků kolem 1 kg. 

Kontinuální výroba v mnoha 
stupních velmi specializovaných 
výrobních linek.  Sortiment 
zahrnuje několika základních 
výrobků. – U zvolené výrobny 
styrenu produkce 170.000 t.rok-1. 

Systém 
environmentálního 
managementu 

 

EMAS, připravuje se 

 

EMS, zaveden 

 

Ve zprávě budou popsány současně používané systémy sledování environmentálních 
nákladů a bude doporučen způsob jejich doplnění. Kromě toho jsme dospěli k těmto obecným 
závěrům: 

− Těžiště práce při zavádění environmentálního účetnictví není u účetních, nýbrž u techniků, 
kteří musí obstarat spoustu údajů o tocích materiálů a energií, které dosud nepotřebovali.  
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− Je to práce pro pracovníky firmy, nevyžaduje to žádné zvláštní znalosti. Externí 
pracovníci nemají úplnou představu o složitém propojení toků materiálů a energií a 
neustále se potýkají s nedostatkem údajů, o které si musejí říkat. 

− Výbornou pomůckou je registr environmentálních aspektů. 

− Je žádoucí formulovat účel, kterému má informační systém sloužit. Některé podniky to 
budou muset udělat kvůli povinnosti vytvořit a udržovat takové postupy při zavedení 
systému řízení podniků a auditů (EMAS). Jiné to již udělaly kvůli značným nákladům na 
ochranu životního prostředí a používají tyto informace mj. i k řízení sortimentu výrobků. 
Rozbor určitého výrobního celku, zatěžujícího životní prostředí, je tím  správným 
východiskem pro použití metody čistší produkce; tam ovšem nevystačíme s analýzou 
vstupů a výstupů a je třeba analyzovat vznik jednotlivých odpadů (emisí, atd.), k čemuž 
jsou návody a demonstrační příklady i u nás. 

 

Ing. Vojtěch Vaněček, CSc., Zelené údolí 309, 403 21 Ústí nad Labem 

tel.:  475541271, e-mail: vojtech.vanecek@iol.cz  

 

Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D., Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, 
Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu, Studentská 84, 
532 10 Pardubice  

tel.: 466036177, 466036299, fax: 466036308, e-mail: jaroslava.hyrslova@upce.cz 
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POŽADAVKY NA ÚČETNICTVÍ PRO ÚČELY KONTROLY  
EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ 

 
Antonín Valder 

 

 

Úvod 

V roce 2002 skončil stav, kdy ekologické zemědělství, sice za deset let své existence 
došlo faktického uznání, ale nebylo upraveno žádným závazným právním předpisem.  
Do 31.12.2000 platil Metodický pokyn pro ekologické zemědělství č.j. 655/93-340, který byl 
každoročně aktualizován. K 1. lednu 2001 vstoupil v platnost zákon č. 242/2000 Sb.,  
o ekologickém zemědělství a v únoru 2001 vyšla vyhláška Ministerstva zemědělství ČR  
č. 53/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Zákon  
i vyhláška byly připraveny v souladu s právní úpravou ekologického zemědělství v Evropské 
unii – s Nařízeními EU č. 2092/91 pro rostlinnou produkci a 1804/99 pro chov zvířat. [1] 

 

Cíl a metodika 
Cílem příspěvku je charakteristika požadavků, které jsou kladeny na účetnictví 

platnými předpisy pro ekologické zemědělství, jakož i specifickými požadavky na úpravu 
účetnictví v ostatních právních předpisech, které se vztahují k otázce kontroly ekologického 
zemědělství, výrobě a distribuci biopotravin. Předložený text je úvodní studií k metodice 
účetnictví pro účely kontroly ekologického zemědělství. 

 

Výsledky  

Požadavky kontroly na výrobu bioproduktů a zpracování biopotravin jednoznačně 
stanoví, že v ekologickém zemědělství je zakázáno nebo omezeno používání látek a postupů, 
které zatěžují či znečišťují životní prostředí nebo zvyšují rizika kontaminace potravního 
řetězce. 

V průběhu výroby, dopravy a distribuce 

− produkty musí být skladovány, zpracovány a přepravovány tak, aby byla co nejvíce 
zachována jejich kvalita a musí být vyloučena možnost jejich kontaminace nežádoucími 
látkami nebo konvekčními produkty, 

− biopotraviny musí být zajištěny proti porušení jejich pravosti a musí být vyloučena 
možnost jejich záměny za konveční potraviny, 

− celý výrobní proces je kontrolován včetně použitých procedur, povolené přísady a 
pomocné látky jsou přesně stanoveny, 

− je zakázáno používat iontové měniče a následující výrobní postupy: bělení s použitím 
chemikálií, hydrogenace, zjemňování s použitím chemikálií, ozařování, 

− je zakázáno používání barviv, aromatických látek, sladidel a vitamínů syntetického 
původu, kvalita a chuť je dána čerstvými biosurovinami.  
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Ekologický podnikatel je povinen používat pouze technologie, rozmnožovací materiál, 
hnojiva, přípravky na ochranu rostlin a krmiva, které jsou povoleny dle zákona č.242/2000 
Sb., o ekologickém zemědělství a prováděcí vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 53/2001 Sb. 
V přílohách jsou uvedeny seznamy povolených hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, které 
odpovídají zákonu o ekologickém zemědělství, jsou v České republice registrované a běžně 
dostupné na trhu. 

Pravost a skutečná kvalita biopotravin je zaručena nezávislým kontrolním a 
certifikačním systémem. Dodržování stanovených pravidel je přísně kontrolováno. Kontrola 
probíhá na všech stupních výroby a zpracování. V každém okamžiku musí být zajištěna 
identifikovatelnost produktu. Pracovníci kontrolní organizace, kterou zřídilo MZeČR za 
účelem kontroly ekologického zemědělství (KEZ, o.p.s.), ale též zpracování bioproduktů a 
distribuce biopotravin, mohou kdykoliv ověřit, ze kterého pole nebo chovu pochází složky 
biopotravin nacházejících se na trhu a za jakých podmínek byl bioprodukt vyroben a 
zpracován. Navazující články kontrolního řetězce KEZ, o.p.s. garantují každému spotřebiteli, 
že do jeho nákupního koše se dostanou biopotraviny v ekologické kvalitě. 

Každý, kdo chce označovat své produkty jako BIO, se musí řídit zákonem o 
ekologickém zemědělství, vést předepsanou evidenci a podrobit se kontrole pověřenou 
organizací (KEZ, o.p.s.). Ekologičtí zemědělci, zpracovatelé bioproduktů i obchodníci s 
biopotravinami jsou zařazeni do systému nezávislé a nepřetržité kontroly. Nejméně jednou za 
rok se provádí řádná kontrola, která zahrnuje celkovou kontrolu hospodaření podniku. U 
zemědělců to jsou tedy veškeré pozemky, plodiny, stáje, zvířata, budovy, provozy, používaná 
hnojiva a jiné prostředky, produkty a jejich označování, účetnictví a provozní evidenci. 
Provádí se také kontroly neohlášené (nařízené a namátkové). 

Produkty lze označit grafickým znakem BIO jako „Produkt ekologického 
zemědělství“, jestliže byla dodržena veškerá ustanovení zákona č. 242/2000 Sb., o 
ekologickém zemědělství a vyhlášky MZe ČR č. 53/2001 Sb., kterou se provádí zákon  
č. 242/2000 Sb. 

Značit a propagovat potraviny při prodeji označením „Produkt ekologického 
zemědělství" s logem BIO lze pouze v případech, že byly osvědčeny Certifikačním oddělením 
KEZ, o.p.s. a byly splněny podmínky týkající se jejich složení. Zákonem a vyhláškou jsou 
dále závazně stanoveny povolené operace, přídatné a pomocné látky, které mohou být použity 
pro výrobu biopotravin.  

Na ekologické zemědělství jsou poskytovány dotace na základě vládního nařízení 
č.505/2001 Sb., kterým se provádí § 2 odst. 5 zákona č.252/1997 Sb. o zemědělství. Toto 
vládní nařízení též stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí 
zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci 
k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování. Dotace se poskytuje 
ekologickým podnikatelům, kteří jsou po celý kalendářní rok vedeni na seznamu Ministerstva 
zemědělství ČR. Dotace se vyplácí v závislosti na výměře obhospodařované plochy 
zemědělské půdy. 

Požadavky na účetnictví pro účely kontroly ekologického zemědělství, které jsou 
obsaženy v ustanovení § 27 Evidence, zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství 
uvádí, že (vybraná ustanovení): 

Ekologický podnikatel je povinen vést 

a) evidenci o krmivech, doplňkových látkách a premixech, které použil v ekologickém 
zemědělství, 
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b) evidenci o podávání léčiv a veterinárních přípravků hospodářským zvířatům, 

c) evidenční kartu hospodářských zvířat, 

d) denní záznamy o přímém prodeji bioproduktů z ekofarmy konečnému spotřebiteli, 

e) evidenci o pěstovaných plodinách, vegetačním pokryvu a obdělávání půdy. 

Ekologický podnikatel, výrobce biopotravin a osoba, která uvádí do oběhu 
bioprodukty či biopotraviny, jsou povinni vést evidenci o druhu, množství a odběratelích 
všech prodaných bioproduktů a biopotravin a uchovávat je. 

Ekologický podnikatel, výrobce biopotravin a osoba, která uvádí do oběhu 
bioprodukty či biopotraviny, jsou povinni na žádost kontrolního orgánu předložit záznamy 
vedené podle tohoto zákona a evidence, které jsou povinni vést podle zvláštních právních 
předpisů (např.: § 29 odst. 3 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči, § 9 odst. 5 
zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech). 

 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 53/2001 Sb., kterou se provádí zákon  
č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství v § 37uvádí, že (vybraná ustanovení):  

Ekologický podnikatel vede evidenci o rostlinné produkci; evidence o pěstovaných 
plodinách, vegetačním pokryvu a obdělávání půdy obsahuje údaje vedené aktuálně v průběhu 
roku.  

Ekologický podnikatel s chovem vyjmenovaných zvířat vede evidenční kartu 
vyjmenovaných zvířat, případně skupiny vyjmenovaných zvířat, která není upravena 
zvláštním právním předpisem (zákon č. 154/2000 Sb., „plemenářský zákon“). 

Ekologický podnikatel, který kromě ekologického zemědělství provozuje jinou 
zemědělskou výrobu, výrobce biopotravin, který mimo výroby biopotravin vyrábí i potraviny 
a osoba uvádějící bioprodukty a biopotraviny do oběhu, která uvádí do oběhu také jiné 
potraviny, zpracují pro potřeby kontroly vnitřní předpis o vedení oddělené věcné a 
finanční evidence v soustavě účetnictví u majetku a závazků, zejména pořízených materiálů 
pro použití v ekologickém zemědělství nebo výrobě biopotravin a pohledávek vzniklých při 
prodeji bioproduktů a biopotravin. V tomto vnitřním předpisu stanoví vždy: 

a) způsob označování účetních dokladů, účetních knih a ostatních písemností vztahujících se 
k ekologickému zemědělství, výrobě biopotravin a uvádění bioproduktů a biopotravin do 
oběhu, nejlépe číselnou řadou s předponou „ bio“ nebo „eko“, 

b) způsob oddělené evidence majetku a zásob sloužících k ekologickému zemědělství, 
výrobě biopotravin a uvádění do oběhu, v případě vedení podvojného účetnictví 
analytickou evidenci, v případě jednoduchého účetnictví stanoví samostatné sloupce 
v peněžním deníku a dále v inventárních knihách, v knize zásob, v knize závazků a 
pohledávek, 

c) způsob inventarizace majetku, zásob, závazků a pohledávek vztahujících se k ekofarmě, 
výrobě biopotravin a uvádění bioproduktů a biopotravin do oběhu. Inventarizaci je možno 
provádět průběžně, jinak jednou ročně, k okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní 
závěrka. Skutečné stavy majetku, zásob a závazků se zjišťují inventurou fyzickou  
u majetku a zásob hmotné povahy nebo dokladovou u závazků, pohledávek a u ostatních 
složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru; stavy dle jednotlivých položek 
se zaznamenávají v inventurních soupisech, které musí být podepsány osobou odpovědnou 
za ekologické zemědělství nebo výrobu biopotravin, 
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d) vzor výkazu o majetku, výdajích a příjmech ekologického zemědělství a výroby 
biopotravin, který bude podnikatelem sestavován k poslednímu dni vykazovaného 
účetního období a to odděleně za každou ekofarmu, vyráběnou biopotravinu, do oběhu 
uváděný bioprodukt a biopotravinu. Výkaz se sestaví v peněžních jednotkách, případně ve 
fyzických měrných jednotkách. Součástí výkazu je příloha sestavená ve formě tabulek 
nebo popisným způsobem zajišťujícím přehlednost průkaznost a srozumitelnost 
předkládaných informací včetně ukazatelů spotřeby nebo produkce na jednotku 
bioproduktu nebo biopotraviny. 

 

Diskuse a závěr 

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství (§ 27) a prováděcí předpis MZe č. 
53/2001 Sb. (§ 37) kladou rámcové požadavky na vedení „evidence“ v rámci ekologického 
zemědělství. Doposud žádný předpis MF ČR však neupravoval vedení účetnictví v rámci 
kontroly ekologického zemědělství a ani odborná literatura je nepopisovala. V prosinci 2001 
vydala Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s. s podporou Ministerstva zemědělství ČR 
publikaci Valder, A.: Směrnice pro vedení jednoduchého účetnictví v rámci KEZ, Zpravodaj 
KEZ, o.p.s. č. 3/2001,ÚZPI Praha, 2001, 82 s., ISSN 1213-7286. 
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SPECIFICKÉ OTÁZKY ZACHYCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH 
ASPEKTŮ V MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ 

 
Jaroslav Wagner 

 

 

Úvod – informační zajištění vztahu podnik – životní prostředí 

Životní prostředí je nepochybně faktor, který významným způsobem ovlivňuje 
úspěšný vývoj hospodaření podniku. Vztah životního prostředí a podniku a úroveň 
vzájemného působení je možno vymezit na dvou (pochopitelně vzájemně se nevylučujících) 
základních rovinách: 
1. Životní prostředí a jeho zájmy, které jsou zastoupeny rozličnými státními i dobrovolnými 

institucemi, jsou externí determinantou činnosti podniku. Podnik v zásadě nemůže jejich 
působení ovlivnit a svoji aktivitou se těmto podmínkám přizpůsobuje. 

2. Aspekty vztahu životního prostředí a podniku jsou faktorem, který je předmětem 
podnikového řízení. Podnik může na tento faktor působit a jeho správným usměrněním a 
využitím pozitivně ovlivňovat výsledky hospodaření podniku.  

 

Účetnictví, jako jeden ze základních článků podnikového informačního systému, 
zajišťuje různorodé informační požadavky, jejichž rozmanitost je odrazem různých způsobů 
využití informací u jednotlivých skupin uživatelů. Finanční účetnictví se zaměřuje zejména 
na informační požadavky externích uživatelů. Jeho úkolem je poskytnout v případě vztahu 
podniku a životního prostředí v první řadě informace, které vyplývají z první roviny tohoto 
vztahu, tj. informace, jejichž obsah, rozsah a struktura je podniku exogenně určena buď 
formou nařízení subjektem zastupujícím zájmy životního prostředí, který disponuje příslušnou 
právní mocí, nebo jako důsledek tlaku veřejnosti, a to zejména na základě působení institucí 
v rámci občanské společnosti. Druhou součástí informací pro externí uživatele jsou 
informace, které podnik poskytuje dobrovolně s cílem využít úroveň kvality vztahu podnik – 
životní prostředí jako konkurenční výhodu. 

Informační zajištění těch aspektů vztahu podniku a životního prostředí, které jsou 
předmětem řízení, je úkolem zejména manažerského účetnictví. Protože manažerské 
účetnictví je orientováno na zajištění informačních potřeb interních uživatelů, tj. zejména 
podnikového managementu, rozsah, struktura a zaměření tohoto informačního systému je 
bezprostředně závislá na požadavcích těchto uživatelů.  

 

Specifické otázky zachycení environmentálních aspektů v manažerském 
účetnictví 

S environmentálními aspekty se v manažerském účetnictví můžeme setkat 
v následujících souvislostech: 

• Strategické rozhodování o výrobkovém sortimentu a strategické řízení nákladů – při 
rozhodování o zavedení či inovaci výrobku uvažuje podnik dopady rozhodnutí na životní 
prostředí spojené s tímto rozhodnutím. Při rozhodování je nutné uvažovat nejen dopady, 
které nastanou v období, kdy je výrobek vyráběn, ale i po skončení výroby, kdy na podnik 
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dopadají závazky spojené s likvidací výrobních zařízení, s rekultivací životního prostředí, 
s poškozování životního prostředí při používání výrobků a další.  

Důležitost začlenění těchto rozměrů do rozhodování je umocněna skutečností, že 
vznik budoucích environmentálních nákladů a výnosů je ze značné části založen současným 
rozhodnutím a ovlivnitelnost v době jejich vzniku je již minimální. 

Environmentální faktory je tak nutné zohlednit zejména v kritériích používaných pro 
hodnocení investičních variant (ČSH, VVP ad.) a v kalkulaci životního cyklu (life-cycle 
costing), která je využívána pro strategické řízení nákladů výrobku. 

• Rozhodovací úlohy o technologických variantách (úlohy typu buď – nebo) a o 
outsourcingu (úlohy typu vyrobit nebo koupit) – v těchto rozhodovacích úlohách je nutno 
uvažovat všechny relevantní náklady a výnosy, které se vztahují k rozhodnutí, tj. včetně 
všech environmentálních nákladů a výnosů, které jsou s jednotlivými variantami spojeny. 
Skutečnost, že některé environmentální dopady jsou obtížně kvantifikovatelné nebo 
ovlivňují podnikovou činnost v dlouhodobějším horizontu (tzv. odložené náklady/výnosy) je 
v praxi častým důvodem, proč některé dopady nejsou do rozhodovacích úloh zahrnovány. 
Jejich opominutí však může vést management podniku k zásadně chybným rozhodnutím. 

•  Zohlednění potenciálních environmentálních nákladů, závazků a rizik při hodnocení 
výkonnosti podniku – s činností podniku je spojeno riziko vzniku potenciálních budoucích 
environmentálních nákladů, které se vztahují k výkonům podniku vyprodukovaným v daném 
období. Při hodnocení výkonnosti podniku v daném období je nutné kvantifikovat a 
v informačním systému zachytit budoucí environmentální dopady; jinak dochází ke zkreslení 
informaci o současné výkonnosti podniku. Vhodným způsobem vyjádření těchto dopadů 
v účetnictví je např. vytváření rezerv nebo zachycení tzv. kalkulačního nákladu, tj. nákladu, 
který je zachycen pouze v manažerském účetnictví nikoli v účetnictví finančním. 

Specifickým problémem je riziko internalizace současných externích 
environmentálních nákladů. Toto riziko by mělo být uvažováno jak při dlouhodobých 
rozhodovacích úlohách, tak i při operativním řízení podniku. 

•  Alokace nepřímých environmentálních nákladů a výnosů – většinu environmentálních 
nákladů a výnosů podniku není možné přímo přiřadit jednotlivým druhům finálních výkonů. 
V důsledku toho je nutné nalézt vhodnou metodu přiřazení environmentálního nákladu či 
výnosu společného více druhům výkonů na jednotlivé druhy. Metodou, která nejvíce 
respektuje princip příčinného vztahu nákladu k předmětu přiřazení je metoda přiřazování 
podle dílčích aktivit (Activity Based Costing), jejímž základem je vymezení a sledování 
takových podnikových aktivit, činností a procesů, jejichž rozsah (objem) je v přímé příčinné 
závislosti k objemu environmentálního nákladu (výnosu) a u kterých je možné současně 
sledovat závislost jejich objemu ve vztahu k jednotlivým druhům výkonů.  

Pokud není možné metodu ABC použít, je nutné hledat takovou rozvrhovou základnu 
pro rozvržení nepřímého nákladu, která respektuje (v lepším případě) příčinnost nebo (v 
horším případě) únosnost přiřazeného nákladu pro jednotlivé druhy výrobků. Rozhodnutí o 
volbě rozvrhové základny, či dokonce (často oprávněné) rozhodnutí nepřiřazovat nepřímý 
náklad vůbec na jednotlivé druhy výkonů by mělo vždy respektovat účel, ke kterému bude 
získaná informace využita. Je bohužel častým a současně významným nedorozuměním, 
pokud je alokace nepřímého nákladu či výnosu, která je provedena pro určitý účel (např. pro 
obhajobu ceny u zákazníka) použita v nezměněné podobě pro odlišné účely (např. pro 
rozhodování o výhodnosti jednotlivých výkonů). 
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•  Odpovědnostní řízení – u každého environmentálního nákladu (výnosů) je vhodné se 
zabývat odpovědností za jeho vznik. Při uplatnění odpovědnostně zaměřeného manažerského 
účetnictví by každý náklad měl být přiřazen konkrétnímu odpovědnostnímu středisku (tím 
samozřejmě může být i vrcholové vedení) tak, aby ovlivňoval výsledek jeho hospodaření. Při 
zobrazení je potřebné rozlišit místo vzniku nákladu a odpovědnost za jeho vznik. 

 

Závěr 

Ve většině výše uvedených souvislostí se jedná o konkretizaci obecně platných 
přístupů a nástrojů manažerského účetnictví pro případ zachycení environmentálních aspektů 
činnosti podniku. Životní prostředí je tedy chápáno jako jeden z ovlivnitelných vstupních 
faktorů řešeného problému, nikoliv jako cíl řízení. Vrcholovým cílem řízení je dlouhodobý 
úspěšný rozvoj podniku primárně z hlediska jeho vlastníků. Z tohoto důvodu se nedomnívám, 
že by se environmentální pohled měl stát samostatným základem pro jeden z průřezů 
manažerského účetnictví, kterými jsou zejména výkonový, odpovědnostní, procesní a 
zákaznický pohled. Předmětem zájmu by mělo být důkladné zachycení všech 
environmentálních vlivů, které jsou v současné podnikové praxi z různých příčin často 
opomíjeny. 
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[2] Král B. a kol.: Manažerské účetnictví. Management Press, Praha 2002. 
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STRUKTURA ENVIRONMENTÁLNÍCH NÁKLADŮ V PODNICÍCH 
 

Jaroslava Hyršlová, Simona Böhmová 

 

 

Pro potřeby environmentálně orientovaného managementu a pro hledání 
environmentálně příznivých řešení, která by byla v souladu s ekonomickými cíli podniku a 
s principem udržitelnosti, má velký význam identifikace nákladů, které souvisejí s ochranou a 
poškozováním životního prostředí. Smyslem začlenění environmentálních nákladů do 
rozhodování je snaha o postižení všech skutečností, které by byly přínosem pro ochranu 
životního prostředí.  

Cílem příspěvku je analyzovat výsledky výzkumu v oblasti struktury 
environmentálních nákladů v českých podnicích. Příspěvek zahrnuje některé výsledky 
grantového projektu Grantové agentury České republiky „Informace o environmentálních 
nákladech pro environmentální management“ (registrační číslo 402/02/0092). V rámci řešení 
projetu byl proveden výzkum současného stavu sledování environmentálních nákladů 
v podnicích, které mají zaveden systém environmentálního managementu. Výzkum byl 
uskutečněn v roce 2002 pomocí dotazníkového šetření a řízených rozhovorů s manažery 
vybraných podniků. Osloveno bylo 208 podniků, které byly v době výzkumu registrovány 
v registru REM-CZ, jehož vedení zajišťuje CEMC Praha. Vyplněný dotazník vrátilo 89 firem, 
tj. 43% návratnost. Ve zkoumaném vzorku jsou zastoupeny firmy různých velikostí a různých 
odvětví. Výsledky výzkumu byly zpracovány běžnými matematicko-statistickými metodami. 
V rámci výzkumu byla pozornost věnována i nákladovým položkám, které podniky považují 
za „environmentální“ náklady.  

Podniky byly dotázány, zda sledují provozní náklady zařízení na ochranu životního 
prostředí (např. čistíren odpadních vod, spaloven apod.) a které další nákladové položky 
považují za „environmentální“ náklady.  

 

Provozní náklady zařízení na ochranu životního prostředí 

Provozní náklady zařízení na ochranu životního prostředí byly pro účely výzkumu 
rozděleny na tyto dílčí položky: 

a) spotřebované materiály a provozovací látky související se zařízeními, 

b) spotřebovaná energie a voda, 

c) náklady na opravy a údržbu zařízení, 

d) odpisy zařízení a  

e) ostatní provozní náklady zařízení. 

Celkem 76% respondentů odpovědělo, že sleduje spotřebované materiály a 
provozovací látky související se zařízeními na ochranu životního prostředí. Sledování těchto 
environmentálních nákladů roste s velikostí podniků. Zatímco z celkového počtu 27 podniků 
s počtem zaměstnanců od 51 do 250 potvrdilo 67%, že tyto náklady sleduje, tak u skupiny 
podniků nad 250 zaměstnanců stejnou odpověď uvedlo přes 87% podniků. 

Celkem 78% respondentů, tedy o 2% více než v případě nákladů na materiály a 
provozovací látky, sleduje spotřebu energií a vody, která souvisí s provozováním zařízení na 



 56

ochranu životního prostředí. Výzkum opět prokázal, že počet podniků, které uvedené náklady 
považují za „environmentální“ a sledují je, roste s velikostí podniků.  

Náklady na opravy a údržbu zařízení na ochranu životního prostředí sleduje nejvíce 
podniků (79%). I v tomto případě počet podniků, které uvedené náklady sledují, roste 
s rostoucí velikostí podniků. 

64% podniků sleduje odpisy zařízení na ochranu životního prostředí. Závislost 
sledování těchto environmentálních nákladů na velikosti podniků není tak významná, jako u 
předcházejících nákladových položek. 

55% podniků uvedlo, že sleduje i ostatní provozní náklady související se zařízeními na 
ochranu životního prostředí. Ani v případě těchto nákladů není závislost jejich sledování na 
velikosti podniků tak významná, jako v případě předcházejících nákladových položek. 

Předmětem zájmu výzkumu byla i skutečnost, zda má na vymezení a sledování 
environmentálních nákladů vliv struktura vlastníků podniku. Z výsledků je zřejmé, že 
provozní náklady environmentálních zařízení jsou v podnicích sledovány bez ohledu na 
vlastnickou strukturu podniků.  

 

Další environmentální náklady 

Tato část výzkumu byla zaměřena na další nákladové položky, které podniky považují 
za „environmentální“ náklady a sledují je. Pozornost byla věnována následujícím nákladovým 
položkám: 

a) externí služby související se systémy environmentálního managementu (EMS), 

b) ostatní služby související s životním prostředím (např. expertizy, posudky, výzkum a 
vývoj apod.), 

c) mzdové náklady pracovníků útvarů, zabývajících se v podniku ochranou životního 
prostředí, 

d) mzdové náklady ostatních pracovníků, vykonávajících činnosti související s ochranou 
životního prostředí, 

e) náklady na zneškodňování pevných odpadů, 

f) náklady na dopravu odpadů, 

g) náklady na čištění odpadních vod, 

h) náklady související s čistšími technologiemi, 

i) poplatky za znečišťování životního prostředí, 

j) pokuty, penále související s životním prostředím, 

k) pojištění odpovědnosti za škody na životním prostředí, 

l) rezervy související s ochranou životního prostředí a  

m) škody na životním prostředí. 

Z výzkumu vyplynuly následující poznatky: 

− Nejvíce podniků uvedlo, že z dalších environmentálních nákladů sleduje náklady 
související se zneškodňováním pevných odpadů. Celkem potvrdilo sledování těchto 
nákladů 88% respondentů. 
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− Mezi další významné environmentální náklady, které sleduje více jak 80% podniků, patří  

• náklady na dopravu odpadů;  

• poplatky za znečišťování životního prostředí; 

• pokuty, penále související s životním prostředím.  

− Více jak polovina podniků označila, že sleduje dále tyto náklady:  

• externí služby související s EMS (80%);  

• ostatní služby související s životním prostředím (70%);  

• náklady na čištění odpadních vod (66%);  

• škody na životním prostředí (62%);  

• mzdové náklady pracovníků útvarů, zabývajících se v podniku ochranou životního 
prostředí (51%).  

− Skoro polovina (49%) podniků považuje za environmentální náklady pojištění 
odpovědnosti za škody na životním prostředí.  

− K velmi málo sledovaným environmentálním nákladům patří  

• mzdové náklady ostatních pracovníků, vykonávajících činnosti související s ochranou 
životního prostředí (38%);  

• náklady související s čistšími technologiemi (22%);  

• rezervy související s ochranou životního prostředí (19%). 

− Vliv velikosti podniků na sledování jednotlivých kategorií environmentálních nákladů 
není zřejmý. S rostoucí velikostí podniků rostou četnosti sledování těchto 
environmentálních nákladů:  

• externích služeb souvisejících s EMS;  

• ostatních služeb souvisejících se životním prostředím;  

• nákladů na zneškodňování pevných odpadů;  

• nákladů na čištění odpadních vod;  

• pokut, penále souvisejících s životním prostředím. 

 

Materiály obsažené v nevýrobkových výstupech 

Vyjdeme-li ze základního předpokladu, že všechen nakoupený materiál musí už 
z fyzické nutnosti opouštět podnik buď jako výrobek nebo jako odpad, pak odpad představuje 
vlastně materiál, který se nestal součástí výrobku (produktu) pro trh. Odpad je proto 
indikátorem neefektivnosti výroby. Náklady na vyplýtvaný materiál (cena materiálu, který 
opustil podnik jako nevýrobkový výstup) by tedy měly být v podnikové kalkulaci 
environmentálních nákladů zohledněny.  

V rámci výzkumu v českých podnicích byla podnikům položena i otázka, kolik % 
z hodnoty vstupních materiálů opouští podnik jako nevýrobkový výstup (odpad). Jejich 
odpovědi jsou zřejmé z následujícího grafu a tabulky. 
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Graf 1 Materiály obsažené v nevýrobkových výstupech 

 

 

Tab. 1 Materiály obsažené v nevýrobkových výstupech  
(s ohledem na velikost podniků) 
 11-50 51-250 nad 250 
 abs. č. relat.č. abs. č. relat.č. abs. č. relat.č.

(0%-5%> 3 43% 13 48% 30 56%
(5%-10%> 2 29% 6 22% 7 13%
více 0 0% 1 4% 5 9%
nevyplnilo 2 28% 7 26% 12 22%
celkem 7 27 54

 
Celkem 22 podniků (z toho 12 podniků s více jak 250 zaměstnanci) na tuto otázku 

neodpovědělo, z čehož lze soudit, že v těchto podnicích není sledováno jaké % vstupních 
materiálů opouští výrobní proces jako odpady. Ve zbývajících případech (75% respondentů) 
byla uvedena výše tohoto podílu. Více jak polovina respondentů (51%) uvedla, že až 5% 
z hodnoty vstupních materiálů opouští výrobní proces v odpadních proudech. 17% 
respondentů pak stanovilo výši tohoto podílu v rozmezí od 5 do 10%. 6 podniků odpovědělo, 
že podíl hodnoty vstupních materiálů, které opouští výrobní proces jako odpady, činí více jak 
10%. Jedná se o 1 podnik, který má počet zaměstnanců v rozmezí 51-250, a 5 podniků 
s počtem zaměstnanců nad 250.  

Zajímavé výsledky vyplývají ze souboru velkých podniků. Podniků, které mají více 
jak 250 zaměstnanců, je ve zkoumaném souboru 54. Z nich 22% na tuto otázku 
neodpovědělo; 69% uvedlo, že až 10% z hodnoty vstupních materiálů odchází v odpadních 
proudech, a 9% se domnívá, že do odpadních proudů přechází více jak 10% z hodnoty 
vstupních materiálů.   
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Závěry výzkumu v oblasti struktury environmentálních nákladů 

Z výzkumu vyplynulo, že za „environmentální“ náklady jsou v podnicích obvykle 
považovány: 

− náklady vynakládané na zneškodňování pevných odpadů, 

− náklady na přepravu odpadů, 

− poplatky za znečišťování životního prostředí,  

− pokuty a penále související s poškozováním životního prostředí, 

− platby externím organizacím za služby související se zaváděním, certifikací a recertifikací 
EMS, 

− provozní náklady koncových technologií, tj. čistíren odpadních vod, spaloven apod.  

Z výčtu položek je zřejmé, že jsou sledovány především náklady související 
s nakládáním s odpady, odpadními vodami a emisemi do ovzduší, poplatky za znečišťování 
životního prostředí, sankce za poškozování životního prostředí a nakupované služby, 
související se systémy environmentálního managementu.   

Tento stav ve sledování environmentálních nákladů není charakteristický pouze pro 
české podniky. Průzkum uskutečněný v amerických společnostech [4] 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 
„environmentálních“ pracovníků, pokuty za znečišťování životního prostředí a náklady 
vznikající v souvislosti s environmentálním výkaznictvím pro externí uživatele (především 
pro státní orgány).  

Na základě výsledků výzkumu lze tedy konstatovat: 

− Část nákladů souvisejících s ochranou životního prostředí a jeho poškozováním zůstává 
skryta v souhrnných nákladových položkách.  

− Jako nedostatečné se jeví především sledování nákladů na vyplýtvaný materiál.  

− Z výzkumu je zřejmé, že při rozhodování jsou brány v úvahu pouze náklady na odstranění 
odpadů, ale nepřihlíží se k pořizovacím cenám materiálu, který přejde do odpadních 
proudů, ani k nákladům zpracování nevýrobkového výstupu. Přitom zahraniční výzkumy 
[3] prokázaly, že náklady na odstranění odpadů dosahují obvykle 1 - 10% celkových 
environmentálních nákladů, kdežto pořizovací cena vyplýtvaných materiálů představuje 
40 - 90% environmentálních nákladů v závislosti na odvětví, které bylo zkoumáno.  
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POZNÁMKY K METODICKÉMU POKYNU PRO ZAVEDENÍ 
ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ  

V RÁMCI EMAS II 
 

Jaroslava Hyršlová 

 

 

V Pravidlech k zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního 
prostředí (Aktualizovaná pravidla EMAS)22 je v Příloze I Požadavky na systém 
environmentálního řízení organizace, části 1. 3. 5 Environmentální finanční toky, zakotvena 
povinnost „vytvořit a udržovat postupy ke sledování environmentálních finančních toků, 
s cílem zavést environmentální manažerské účetnictví“. V návaznosti na tento požadavek 
zpracovalo Ministerstvo životního prostředí Metodický pokyn pro zavedení 
environmentálního manažerského účetnictví (dále metodický pokyn). Při tvorbě metodického 
pokynu byly využity výsledky práce pracovní skupiny Environmentální manažerské 
účetnictví, která byla zřízena při Ministerstvu životního prostředí. V rámci skupiny pracují 
zástupci Ministerstva životního prostředí, podniků, vysokých škol, Českého ekologického 
ústavu a další odborníci, zabývající se problematikou ochrany životního prostředí. 
V příspěvku jsou uvedeny některé poznámky k metodickému pokynu. 

1. V definici environmentálního manažerského účetnictví (dále EMA) je kladen důraz 
především na propojení informací o hmotných a energetických tocích s hodnotovými 
informacemi. Je zdůrazněn význam hodnotové stránky hmotných a energetických toků. 
Stávající systémy manažerského účetnictví se ve většině případů zaměřují především na 
informace, které mají význam pro řízení po linii útvarů (středisek) a výkonů. Na podporu 
rozhodovacích procesů v podniku je však účelné využít i informace o hodnotové stránce 
hmotných a energetických toků. Na základě těchto informací lze provést taková opatření, 
která povedou ke zvýšení efektivnosti využití materiálů a energií, zmírnění dopadů 
podnikových činností, výrobků a služeb na životní prostředí, zmenšení environmentálních 
rizik a přinesou i zlepšení výsledků hospodaření podniku.  

2. Metodický pokyn umožňuje implementaci EMA jak na úrovni podniku jako celku, tak i 
po linii jednotlivých podnikových procesů, útvarů, provozů apod. To znamená, že je 
plně v kompetenci podniku vybrat si variantu, která má význam pro potřeby řízení 
podniku.   

3. Metodický pokyn vymezuje environmentální náklady jako   

• náklady, vynakládané na ochranu životního prostředí – tj. náklady, spojené 
s podnikovými opatřeními (činnostmi), jejichž účelem je omezení a/nebo kompenzace 
negativního vlivu podniku na životní prostředí, a  

• náklady, související s poškozováním životního prostředí.  

Z definice je zřejmé, že environmentální náklady nejsou pojímány pouze jako náklady na 
ochranu životního prostředí, ale za významnou složku environmentálních nákladů jsou 
považovány i náklady související s nevýrobkovými výstupy (odpady). Vznik odpadu je 

                                                 
22 Pravidla jsou  v souladu s Usnesením vlády České republiky č. 651, ze dne 19. 6. 2002. 
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neefektivní nejen proto, že podnik s odpadem musí odpovídajícím způsobem naložit 
(odstranit ho), ale především proto, že každý odpad má i svoji „cenu“. Do této „ceny“ je 
třeba započítat nejen hodnotu vyplýtvaného materiálu (tj. cenu, za kterou byl vyplýtvaný 
materiál pořízen), ale i náklady na zpracování tohoto materiálu, který se nestal produktem 
pro trh, ale představuje „nežádoucí“ výstup. Využití tohoto přístupu v rámci 
rozhodovacích procesů v podniku výrazným způsobem napomáhá přijetí takových 
rozhodnutí, která jsou nejenom šetrná k životnímu prostředí a představují velmi významný 
krok směrem k udržitelnosti, ale která jsou v konečném důsledku pro podnik výhodná i 
ekonomicky.  

4. Metodický pokyn uvádí požadavky na sledování environmentálních nákladů a výnosů. I 
v této části se metodický pokyn omezuje pouze na určitá doporučení. Cílem není 
identifikovat všechny environmentální náklady a výnosy, ale je třeba se zaměřit pouze na 
významné položky. Domníváme se, že za významné environmentální náklady a výnosy 
by měly být považovány takové položky, které jsou důsledkem významných 
environmentálních dopadů/aspektů a které dosahují významných hodnot.  

5. Metodický pokyn doporučuje třídění environmentálních nákladů do těchto kategorií: 

• První kategorii environmentálních nákladů představují náklady související 
s nakládáním s odpady, odpadními vodami a emisemi do ovzduší. Patří sem veškeré 
náklady na úpravu a čištění vznikajících odpadů, odpadních vod a emisí do ovzduší a 
náklady na jejich odstranění.    

• Druhou kategorii environmentálních nákladů představují náklady související s péčí o 
životní prostředí a s prevencí znečištění.  

• Třetí a čtvrtou kategorii environmentálních nákladů tvoří cena vyplýtvaného 
materiálu (=cena materiálu obsaženého v nevýrobkovém výstupu) a náklady na jeho 
zpracování.  

Metodický pokyn tedy vychází z pojetí environmentálních nákladů, které bylo 
koncipováno skupinou expertů pracujících v rámci UN Division for Sustainable 
Development  (viz Ch. Jasch: Workbook 1, Environmental Management Accounting 
Metrics, Procedures and Principles). Domníváme se, že toto třídění environmentálních 
nákladů má velký význam pro potřeby environmentálně orientovaného managementu. 
Umožňuje odděleně posoudit kolik podnik vynakládá na likvidaci nebo úpravu 
vznikajících odpadů (ať už provozováním vlastních environmentálních zařízení, nebo 
formou plateb externím firmám) a jaké prostředky byly vynaloženy na prevenci 
znečištění. Samostatně je vykazována i hodnota nevýrobkových výstupů.  

6. Environmentální náklady a výnosy je třeba podle metodického pokynu přiřadit 
jednotlivým doménám (složkám) životního prostředí. Toto přiřazení umožňuje další 
pohled na environmentální náklady a výnosy. Má význam pro posouzení dopadů 
podnikových činností na jednotlivé složky životního prostředí a ukazuje jejich 
ekonomické důsledky. Vykazování dopadů podnikových činností na jednotlivé složky 
životního prostředí je plně v souladu s externím výkaznictvím v oblasti životního prostředí 
v rámci Evropské unie.  

7. Environmentální náklady a výnosy jsou uspořádány do výkazu, který může být podle 
metodického pokynu sestaven za podnik jako celek, nebo za vybraný útvar (středisko), za 
vybraný proces apod. 

8. Identifikace environmentálních nákladů a výnosů vychází z bilance hmotných a 
energetických toků. Ty jsou základem pro zlepšení environmentálního profilu podniku. 
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Hranicí pro bilanci může být opět podnik jako celek, jednotlivá pracoviště, zařízení, 
střediska, procesy, výkony apod. Aby environmentální manažerské účetnictví poskytovalo 
informace na podporu rozhodovacích procesů v podniku, je třeba nejprve zvolit hranici 
pro bilanci materiálových a energetických toků. Hranice by měla vycházet z potřeb 
podniku (např. vybrat pro sledování provozy, které nejvíce zatěžují životní prostředí, tedy 
provozy, jejichž dopady na životní prostředí jsou významné) a současně je vhodné vzít 
v úvahu i stávající systém manažerského (vnitropodnikového) účetnictví, aby bylo možné 
získat i příslušné hodnotové informace.  

9. Metodický pokyn umožňuje zpracovat bilanci hmotných a energetických toků pouze pro 
několik vybraných významných materiálů a energií, nebo pro veškeré hmoty a energie 
používané v podniku. Vždy je třeba mít na zřeteli, že cílem procesu bilancování je 
vystopovat, jak hmoty a energie procházejí podnikem. 

10. V environmentálním účetnictví jsou hmotným a energetickým tokům přiřazovány 
jejich peněžní hodnoty, což má velký význam pro správné určení environmentálních 
nákladů. Informace, zjištěné z bilancí, jsou východiskem pro opatření, jež by měla vést 
ke zlepšení ekonomických výsledků podniku i jeho environmentálního profilu. 

 

Při implementaci environmentálního manažerského účetnictví doporučujeme 
podnikům postupovat zdola (útvary, činnosti, procesy, výkony) nahoru (podnik). Je třeba 
analyzovat jednotlivé činnosti a procesy, které v podniku probíhají, zpracovat bilance 
hmotných a energetických toků, zabývat se odpadními proudy a jejich dopady na životní 
prostředí, zmapovat způsoby nakládání s odpady, odpadními vodami a emisemi do ovzduší, 
identifikovat významná environmentální zařízení a činnosti, související s péčí o životní 
prostředí a prevencí znečišťování. Na základě těchto znalostí lze určit významné 
environmentální náklady, které lze přiřadit jednotlivým útvarům, procesům (činnostem) a 
výkonům, a environmentální náklady významné z hlediska podniku jako celku.  

Metodický pokyn je plně v souladu s poznatky zahraničních expertů, především s 
koncepcí Expert Working Group on „Improving the role of Government in the Promotion of 
Environmental Managerial Accounting“ (viz Ch. Jasch: Workbook 1, Environmental 
Management Accounting Metrics, Procedures and Principles). Požadavek na implementaci 
environmentálního manažerského účetnictví začlenila do EMAS II podle našich informací 
pouze Česká republika. Budoucnost ukáže, zda implementace environmentálního 
manažerského účetnictví pomůže podnikům na cestě směrem k udržitelnosti nebo zda bude 
tento požadavek komplikovat zavádění systémů environmentálního managementu podle 
EMAS II. Teprve v budoucnu bude možné posoudit, zda se implementace environmentálního 
manažerského účetnictví v rámci EMAS II stane pouze formální záležitostí, nebo zda podniky 
ocení význam informací, které lze v rámci environmentálního manažerského účetnictví získat, 
a tyto informace budou sloužit na podporu podnikových rozhodovacích procesů.        



 64

Literatura: 

[1] Jasch, Ch.: Workbook 1, Environmental Management Accounting Metrics, Procedures 
and Principles. UN Division for Sustainable Development, Expert Working Group on 
„Improving the role of Government in the Promotion of Environmental Managerial 
Accounting“, 2001. 

[2] Metodický pokyn pro zavedení environmentálního manažerského účetnictví k Pravidlům 
k zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí 
(Aktualizovaná pravidla EMAS),  www.env.cz . 

 

Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. 

Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu, Fakulta 
chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Studentská 84, 532 10 Pardubice 

tel.: 466036299 

e-mail: jaroslava.hyrslova@upce.cz  



 65

ZKUŠENOSTI SE ZAVÁDĚNÍM ENVIRONMENTÁLNÍHO 
ÚČETNICTVÍ V PODNIKU 

 
Alena Farugová, Šárka Turoňová 

 

 

TŘINECKÉ  ŽELEZÁRNY byly založeny v roce 1839 a svým vznikem se řadí mezi 
nejstarší hutní podniky v České republice. Jsou hutním kombinátem s uzavřeným hutním 
cyklem zahrnujícím výrobu koksu, aglomerátu, surového železa, ingotové oceli, plynule lité 
oceli a válcovaných výrobků. Cyklus je doplněn komplexem pro zpracování hutních odpadů a 
vlastní dopravou. 

 

Systém řízení životního prostředí (EMS) 

Systém řízení životního prostředí (EMS) zahrnuje TŽ a mateřskou společnost Moravia 
Steel. V popředí strategie a cílů uvedených společností jsou jakost výrobků a procesů a kvalita 
životního prostředí, které jsou předpokladem pro získání a udržení spokojenosti našich 
zákazníků. 

Systém zabezpečuje mimo jiné: 

− respektování a plnění všech zákazníkem specifikovaných požadavků, 

− vysokou úroveň užitných vlastností výrobků deklarovanou atestací a certifikací, 

− vytváření finančních, materiálových a lidských zdrojů potřebných pro systém jakosti a 
EMS jako prostředku pro zdokonalování výrobního procesu, 

− ochranu životního prostředí a prevenci znečišťování v souladu se sociálními a 
ekonomickými potřebami a možnostmi, 

− respektování právních požadavků, názorů a požadavků stran zainteresovaných na ochraně 
životního prostředí, 

− systematickou prevenci vzniku havárií. 

EMS je v naší firmě vytvořen podle normy ČNS EN ISO 14001 a ve vnitropodnikové 
legislativě je prezentován „Příručkou EMS TŽ, a.s. a MS, a.s.“ a pilotní TOP  
„Environmentální systém řízení“. Další pokyny jsou věnovány těmto oblastem: 

− nakládání s odpady, 

− ochrana ovzduší, 

− vodní hospodářství a ochrana čistoty vod, 

− nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky, 

− environmentální aspekty, 

− environmentální komunikace, 

− monitorování a měření. 
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Náklady na EMS 

Cílem zavedení sledování nákladů na jakost a environment bylo získat nástroj pro 
hodnocení účinnosti vybudovaného SJ a EMS, snižování celkových nákladů TŽ, 
minimalizace nákladů na interní a externí ztráty a růst podílů nákladů na hodnocení a prevenci 
na celkových nákladech na jakost a environment. 

Náklady na EMS jsou ve vnitropodnikové legislativě prezentovány TOP „Náklady na 
jakost a EMS“, ve které jsou kapitoly věnované EMS  strukturovány takto: 

− definice pojmů  

− pravomoci a zodpovědnosti jednotlivých útvarů a pracovníků podniku 

− postup tvorby plánu a hodnocení environmentálních nákladů, metodika hodnocení 
environmentálních nákladů 

Finanční hodnocení účinnosti EMS se provádí  jednou ročně následujícím způsobem: 

− zkompletují se údaje o nákladech na EMS (v tabulkové podobě),  

− provede se propočet jednotlivých ukazatelů,  

− schválení výsledků propočtu,  

− zahrnutí údajů do Zprávy "Stav a účinnost SJ a EMS". 

 

Bližší informace jsou uvedeny v Příloze. 

 

Ing. Alena Farugová, Ing. Šárka Turoňová, Třinecké železárny, a.s. 
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