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STANDARDIZACE ENVIRONMENTÁLNÍ KOMUNIKACE A 
REPORTINGU 

 

Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. 
 

 
1. Úvod 
V oblasti environmentální komunikace a reportingu je vytváření a respektování 
mezinárodních standardů zcela nezbytné. Obecně pojem standard resp. standardy je 
definován následovně:  

Standardy jsou publikované dokumenty vytvořené na základě dohod a zahrnující technické 
specifikace nebo jiná přesná kritéria důsledně uplatňované jako pravidla, směrnice nebo 
charakteristické definice, které zaručují, že materiály, produkty, procesy a služby splní své 
poslání. 

Standardy mohou mít různou míru platnosti. Rozlišují se standardy mezinárodní s 
celosvětovou platností, národní s celostátní platností (v české terminologii se obvykleji 
nazývají „normy“, podle terminologie zavedené Českým normalizačním institutem 
(www.csni.cz)) a standardy firemní (tzv. proprietární), závazné v rámci firmy nebo v rámci 
skupiny firem. 

Mezi nejvýznamnější mezinárodní standardizační organizace, kde vznikají formální standardy 
pro všechny oblasti je International Organization for Standardization (ISO) (www.iso.org) 
založená v roce 1946.  Tvoří ji celosvětová federace národních normalizačních institucí 
(členové ISO). Tato organizace vydává technické normy téměř ze všech oblastí. V názvu 
norem je uvedena její zkratka ISO.V rámci organizace ISO pracuje asi 185 technických 
komisí (TC – Technical Committees, jejichž sekretariáty působí ve 35 zemích světa), a které 
se dále člení na 636 podkomisí (SC – Subcommittees) a ty se pak dělí na pracovní skupiny 
(WG – Working Groups). Mezinárodní standardy (ISO) jsou připravovány v pracovních 
skupinách, kde jsou vytvořeny nejprve koncepty návrhů standardů (ISO/DP). Návrhy 
mezinárodních standardů jsou podrobeny několika stupňům zpracování a předloženy k diskusi 
(v této fázi zpracování jsou označeny ISO/DIS), což trvá 5 měsíců, a potom po hlasování je 
předložen konečný návrh (ISO/FDIS). ISO vydává jednak mezinárodní normy (ISO)a jednak 
technické zprávy (TR). 

Tvorbou standardů pro systémy environmentálního managementu (EMS) se zabývá technická 
komise ISO/TC 207, Environmental management, a její pracovní skupiny, které již vytvořily 
celou rodinu norem ISO 14000 do níž patří i norma ISO 14063 pro environmentální 
komunikaci a reporting, kterou zpracovává pracovní skupina WG 4. 

V rodině norem ISO 14 000 jakožto i programu EMAS II (www.ceu.cz/emas) pro zavádění 
EMS v Evropské unii (EU) i České republice (ČR) je vyžadována tvorba postupů pro externí 
a interní dokumentaci. Z hlediska environmentální komunikace, není rozdíl mezi normami 
ISO 14 000 a programem EMAS II. Oba přístupy pouze hovoří o tom, že dané postupy si má 
vytvořit organizace, která zavádí nebo má zavedený EMS, ale už se v žádném z nich nehovoří 
o tom, jak by tato komunikace měla probíhat, jak a s jakými informacemi má organizace 
komunikovat a komu je má dále v rámci environmentálního reportingu předávat.  
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Obecně můžeme komunikaci klasifikovat v rámci pěti způsobů komunikace, které se liší jak 
rozsahem informační výměny, tak mírou zapojení jednotlivých komunikujících stran, viz  
obr. 1:  

 
Obr. 1: Typy komunikace1 

• Ad hoc komunikací rozumíme účelovou komunikaci, která zahrnuje v sobě neformální 
poskytnutí informací.  

• Jednosměrná komunikace je poskytování informací ze strany organizace bez možnosti 
reakce či položení dodatečných dotazů příjemce na poskytované informace. 

• Obousměrná komunikace již pamatuje na zpětnou vazbu zahrnující vzájemnou 
výměnu informací a idejí mezi organizací a příjemci. 

• Angažovanost zájmových (zainteresovaných) skupin poskytuje organizaci příležitost 
komunikovat o svých záležitostech z jiného úhlu pohledu a je příležitostí k získání 
zkušeností pro obě strany. 

• Nejvyšší formou komunikace z  pohledu zapojení zájmových skupin (zainteresovaných 
stran2) je účast zainteresovaných stran na rozhodování, kdy organizace spolupracuje 
se zainteresovanými stranami na společných přístupech a řešeních otázek jež se týkají 
jak organizace tak zainteresovaných stran. 

Je zřejmé že při „nižších“ formách komunikace ze strany organizace může docházet 
k problémům s informovaností a celkově negativním přístupem zainteresovaných skupin, což 
může organizaci poškozovat a stát ji nadbytečné úsilí a náklady k urovnání takto vzniklých 
problémů. 

                                                 
1 zpracováno na základě návrhu normy ISO 14 063 
2 viz definice zainteresovaných stran v normě ČSN EN ISO 14 001 
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V tomto příspěvku bude podrobněji diskutována standardizace environmentální komunikace 
tak jak je specifikována v druhém návrhu normy ISO 14 063. 

 

2. Environmentální komunikace 

Environmentální komunikace je definována jako soubor vzájemně propojených a 
ovlivňujících se činností, které daná organizace řídí, aby nabídla a poskytla environmentální 
informace, angažovala se v dialogu s vnitřními či vnějšími zainteresovanými stranami 
týkajících se environmentálních problémů, aspektů a profilu organizace3. 

Environmentální komunikace je založena na pěti základních principech, jimiž se řídí v celé 
své šíři a obsáhlosti. Environmentální komunikace má být transparentní, přiměřená, 
důvěryhodná, citlivá a srozumitelná: 

• Transparentnost v našem případě znamená, že organizace by měla plně odhalit 
procesy, procedury, metody, zdroje dat a předpoklady vztahující se k environmentální 
komunikaci. Organizace by měla zvládnout pomoci zainteresovaným skupinám 
pochopit jejich roli v environmentální komunikaci, aby na ní mohly lépe participovat. 

• Přiměřenost je základním kamenem poskytování informací. Jde o to, že je potřeba 
poskytovat patřičné informace patřičným cílovým skupinám. 

• Důvěryhodnost je nezbytná k nastolení patřičného vztahu důvěry mezi organizací a 
zájmovými skupinami. Je nezbytné chovat se čestně a poskytovat pravdivé, přesné, 
ověřitelné a nezavádějící informace. 

• Citlivost k reakcím zainteresovaných stran nejen zvyšuje jejich zaujatost, ale také 
jejich důvěru. Je třeba brát v potaz postoje reakce zainteresovaných stran a také jim 
ukázat, že jejich reakce jsou zahrnuty v rozhodování. 

• Srozumitelnost sebou nese použití vhodného jazyka a zvolení adekvátního způsobu 
komunikace pro danou cílovou skupinu. 

 

2.1 K čemu je třeba environmentální komunikace? 
Samotné řízení organizace s ohledem na potřeby tvorby a ochrany životního prostředí je jen 
částí EMS. Jeho další nedílnou částí je komunikace. Je potřeba komunikovat se všemi 
zainteresovanými stranami jichž se environmentální profil organizace4 týká. Navázaný 
kontakt a plynulý obousměrný tok informací je důležitý. Uzavřenost a nekomunikativnost byť 
při perfektním dodržování všech zákonů, norem a zásad týkajících se životního prostředí (ŽP) 
může způsobovat problémy. Naproti tomu i případný ekologický problém lze při vhodné, 
včasné a průběžné environmentální komunikaci zvládnout s daleko menšími následky. A to 
jak pro životní prostředí, tak pro organizaci. 

Motivací k environmentální komunikaci však může být více. Jednak to může být vnitřní 
iniciativa organizace, dále pak třeba potřeba dialogu s zainteresovaných stranami či vyžádání 
si informací ze strany zaměstnanců, investorů anebo orgánů veřejné správy v ŽP. Samotná 
environmentální komunikace může mít mnoho rozličných cílů stejně jako může nabývat 
různých podob a forem. 
                                                 
3 definice je převzata (s mírnou úpravou) z návrhu normy ISO 14 063 Environmental management – 
Environmental communication – Guidelines and examples 
4 environmentální profil je specifikovánv norměISO 14 031  
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2.2 Návrh normy ISO 14 063.2 
Jak již bylo zmíněno v úvodu příspěvku, v rodině norem ISO 14 000 a programu EMAS II 
neexistují popsané postupy pro návrh, tvorbu a realizaci environmentální komunikace. 
Protože nahodilý přístup, kdy je realizováno to, co je právě třeba a jen na základě současných 
silně akutních potřeb, není koncepční a tudíž ani příliš efektivní, je potřeba jít na věc jinak. 

Jeden ze systematických přístupů k standardizace environmentální komunikace a reportingu, 
je zpracován v návrhu normy ISO 14 063 Environmental management – Environmental 
communication – Guidelines and examples. Tento návrh pracovní skupiny WG 4, ISO TC 
207 z roku 2003 (s vyhlídkou na schválení v roce 2004) pojednává výhradně o 
environmentální komunikaci, jejím průběhu a všech dalších aspektech této nezbytné součásti 
environmentálního managementu.  

V dalším bude vysvětleno několik základní pojmů z normy ISO 14 063, tak, aby nedošlo 
k dezinterpretaci z důvodů rozdílných definic základních pojmů v normách řady ISO 14 000. 

Cílovou skupinou budeme rozumět tu zainteresovanou stranu jež je myšlena jako příjemce 
dané environmentální komunikace. 

Environmentální komunikační politika jsou záměry a nařízení týkající se environmentální 
komunikace, vydávané managementem organizace za účelem specifikování způsobů a forem 
komunikace. 

Environmentální komunikační strategie je celkový rámec a nastínění environmentální 
komunikace. Zahrnuje v sobě úkoly environmentální komunikace, identifikuje zainteresované 
strany s nimiž komunikace probíhá a definuje kdy a za jakých okolností lze komunikovat a 
též závazek managementu, že na tuto komunikaci vyhradí patřičné zdroje. 

 

2.3 Environmentální komunikace jako proces 
Environmentální komunikace je v EMS součástí procesu neustálého zlepšování. Přitom se 
vychází ze zkráceného známého schématu prof. W. E. Deminga, jež rozčleňuje proces 
komunikace do čtyř fází – plánování, provozování, vyhodnocení a přehodnocení s případnými 
změnami environmentální komunikační politiky. 

 
Obr. 2: Proces environmentální komunikace 

2.3.1 Analýza 
První přípravnou fází, pokud se začíná zavádět EMS, je analýza současného stavu. 
V opačném případě půjde o analýzu možností, příležitostí a případně analogických situací. 
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2.3.2 Plánování environmentální komunikace 
Při plánování environmentální komunikace je potřeba stanovit operační úkoly a mít plán 
environmentální komunikace. Je třeba definovat rozsah a hranice jednotlivých 
environmentálních komunikací. Během plánování je nutno identifikovat všechny 
potencionální cílové skupiny, provést analýzu jejich zájmů a požadavků na informace. Je 
třeba identifikovat environmentální informace, tj. ty jež by měly být náplní environmentální 
komunikace. K tomu je nutno zjistit všechny potencionální problémy jež by mohly být 
předmětem environmentální komunikace.  

Při plánování je důležité naplánovat použití a využití jednotlivých komunikačních nástrojů.5 
Rozlišujeme psané komunikační nástroje, jako jsou webové prezentace, environmentální 
reporty, tištěná brožury/bulletiny, produktové informace, plakáty/výstavky, dopisy, články 
v médiích, tiskové zprávy, tiskové reklama a dále ústní komunikační nástroje jako jsou 
veřejná setkání, osobní kontakt s lidmi, setkání se členy zájmových skupin, výzkumy, 
informační dny / dny otevřených dveří / video promítání, workshopy / konference, rozhovory 
pro média, spolupráce se místní komunitou, informační oddělení (telefon, …), účelové 
prezentace pro dané skupiny a dialogy s společníky organizace (kapitálovými investory). 
Existují i další komunikační nástroje, z nich jmenujme třeba využití uměleckých výstav, 
dohoda s místní komunitou o udržitelném rozvoji, projekty vzájemné spolupráce a mnohé 
další. 

Po naplánování využití patřičných komunikačních nástrojů, je též třeba určit zodpovědnosti za 
jednotlivé komunikační procesy. Součástí plánu by též měl být kvalifikovaný odhad účasti 
zainteresovaných stran, jak vnitřních, což lze v mnoha případech ovlivnit, tak vnějších, kde se 
to ovlivňuje už výrazně hůře. 

Je také potřeba v plánovací části neopomenout vývoj systému pro příjem zpětné reakce 
zainteresovaných stran a možnosti analýzy jejich reakcí. 

A pro případné krizové situace, je potřeba mít patřičné a podrobné plány krizové komunikace 
s přesným vymezením rolí a jasně definovaným postupem. 

 

2.3.3 Realizace environmentální komunikace 
V průběhu realizace environmentální komunikace je třeba sbírat a vyhodnocovat data a 
environmentální informace, jež mohou či mají být náplní komunikace. Komunikace je o 
poskytování informací, jak již bylo zmíněno, patřičných, důvěryhodných a v adekvátní formě. 
Je nutné vhodným způsobem environmentální komunikaci řídit, průběžně získávat zpětnou 
vazbu a na ni reagovat. K tomu je vhodné vytvořit informační systém pro EMS. 

                                                 
5 Přehled je zpracován především s využitím návrhu normy ISO 14 063 
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2.3.4 Vyhodnocení a zlepšení environmentální komunikace 
V této fázi, jež je jakoby na konci procesu komunikace, se hodnotí splnění úkolů na základě 
předem stanovených kritérií. V potaz se bere i naplnění cílů prezentovaných 
v environmentální komunikační strategii. Na základě těchto výsledků vnitřního auditu se 
provede revize a přehodnotí environmentální komunikační politika a environmentální 
komunikační strategie.  

Na základě jejich případného přepracování pak znovu probíhá Demmingův proces od fáze 
plánování, atd. 

 

3. Environmentální reporting 
Podle přehledu uvedeného v minulé kapitole a zpracovaného podle návrhu normy ISO 14 063 
je environmentální reporting jedním z psaných komunikačních nástrojů a lze specifikovat 
následovně: Environmentální report je chápán jako zpráva, obvykle pravidelná, o stavu 
vztahu organizace a životního prostředí, případně o environmentálním profilu organizace. 

V současné době se vyvíjí tvorba environmentálních reportů jakožto nástroje komunikace o 
vztahu organizace k ŽP, potažmo k trvale udržitelnému rozvoji v obecné rovině. 
Environmentální report a jeho náplň, respektive obsah, je chápán v různých organizacích 
různě. Je zřejmé, že v zásadě by měl zahrnovat informace o výrobních technologiích 
organizace a jejím environmentálním profilu, zásadách jejího environmentálního 
managementu, životním cyklu výrobků a také zásady environmentální politiky včetně cílů, 
programů a jejich naplnění.  

 

3.1 Obecná struktura environmentálního reportu 
Environmentální reporty nejsou zcela nová záležitost. Již od 80. a počátku 90. let se 
environmentální reporty staly součástí tzv. „business mainstreamu“. Nebo-li pro čím dál více 
firem, a to jak velkých, ale též středních a malých, které zasahujících do životního prostředí, 
začalo být důležité informovat jak širokou veřejnost, tak všechny další zainteresované strany 
o svých plánech, svém provozu a celkovém vztahu k životnímu prostředí.  

S nástupem moderních informačních a komunikačních technologií, zejména podnikových 
informačních systémů jakožto pomocníků řízení podniku se objevily úvahy, jak vytváření 
environmentálních reportů zefektivnit. Prvním krokem bylo navržení obecné struktury  
environmentálního reportu (DTD angl. document type definition) v jazyce XML, který se 
využívá v webovských a intranetových informačních systémech a pro tento účel ideálně hodí. 
Tato struktura umožní tvorbu reportů na míru šitých jednotlivým cílovým skupinám. 

V průběhu krátké doby, na konci 90. let a začátku jedenadvacátého tisíciletí, vznikly tři 
podobné návrhy na DTD environmentálního reportu a na jejich základě zkompiloval Wokoun 
v bakalářské práci na FI MU v Brně vlastní variantu DTD, jež nejlépe reflektuje české 
podmínky, především však v oblasti malých a středních podniků. Navržená struktura 
standardu environmentálního reportu (DTD) je následující: 

• název reportu 
• úvodní slovo 
• organizace 

o popis organizace 
o aktivity 



 8

• environmentální politika a strategie 
o směrnice a vodítka 
o další informace 

• systémy environmentálního managementu 
o plánování 
o implementace 
o zhodnocení a vylepšení 

• informace o produktech (výrobcích, činnostech) 
o obecné informace 
o environmentální vliv 

• vlivy organizace na životní prostředí 
o definice cílů a rámce 
o přímé vlivy 
o nepřímé vlivy 
o interpretace 

• environmentální cíle 
o environmentální cílové hodnoty 
o environmentální programy 

• environmentální profil 
o údaje o environmentálním profilu 
o zhodnocení environmentálního profilu 

• dialog s zainteresovanými stranami, např. akcionáři/společníky, atd. 
• udržitelný rozvoj 
• finanční aspekty 

o finanční informace  
o závislosti a souvislosti 

• formality 
o vydání 
o ověření 

• ostatní 

Jednotlivé položky standardu DTD nevyžadují dalšího komentáře neboť jejich případná náplň 
je zřejmá z norem řady ISO 14000/Programu EMAS II. Výše prezentované DTD je vzorem 
environmentálního reportu v jeho maximalistické variantě. Na základě více analýz zahrnuje 
všechny položky jež se k environmentálnímu managementu a environmentální komunikaci 
vztahují. 

Tuto obecnou strukturu DTD lze snadno využít ke generování jak environmentálních reportů 
v užším, klasickém slova smyslu, tak jako náhradu za většinu dříve zmiňovaných psaných 
komunikačních nástrojů. V této struktuře se skryjí i tiskové zprávy a dopisy, lze z ní 
generovat i internetovou podobu zpráv. V zásadě všechna psaná komunikační sdělení od 
organizace cílená dané zainteresované straně lze vygenerovat s použitím tohoto standardu 
DTD. Značnou výhodou je, že tento standard DTD nás neomezuje ve formě – může jít o e-
mail, elektronický či tištěný dokument (PDF) anebo webovou prezentaci. 

To souvisí s novým pojetím environmentálního reportu. Proč do něj nezahrnout na základě 
navržené struktury, jež je dostatečně flexibilní, všechny tištěné zprávy produkované 
organizací? Pochopitelně vyjma reklamních či propagačních kampaní a k nim náležejících 
tiskovin – brožurek, letáků a tak podobně. 

Navržený standard environmentální reportu bude jakákoli tištěná či elektronická zpráva od 
organizace směrem k cílovým skupinám. Může tedy zahrnovat i tiskové zprávy, pozvánky na 
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mítinky a tak dále. Je to dáno tím, že navržený a realizovaný systém pro automatickou 
generaci environmentálních reportů lze snadno využít k produkci téměř jakýchkoli zpráv od 
organizace k cílová skupině.  

Pro environmentální reporty budou muset platit stejná pravidla jako obecně pro celou 
environmentální komunikaci – transparentnost, přiměřenost, důvěryhodnost, citlivost a 
srozumitelnost.  

 

3.2 Směrování environmentálních reportů 
Environmentální reporty mají obecnou strukturu, jež ale zahrnuje všechny potencionální 
informace ke komunikaci se zainteresovanými stranami. Je ale na místě si položit otázku, zda 
skutečně všechny cílové skupiny mají zájem na všech informacích? A také jaké jsou cílové 
skupiny, existují nějaké obecné kategorie? 

Podíváme-li na struktury environmentálního reportu je zřejmé, že zákazníky nebudou zajímat 
ani informace ohledně zavádění a provozu EMS, maximálně tak získaná certifikace o 
zavedení ISO 14 000 nebo EMAS II. Podobné je to i s dalšími potencionálními cílovými 
skupinami. 

K získání obecně použitelného seznamu cílových skupin je potřeba provést analýzu 
potencionální environmentální komunikace obecné organizace. Každá organizace, ať už něco 
produkuje vlastní produkty či nikoli (a vlastně každá organizace tvoří nějaké produkty, neboť 
i služby jsou produkty), má zákazníky, či odběratele. Pro jednoduchost zůstaneme u 
zákazníků. Daná organizace má též nějaké zaměstnance, ti jsou samozřejmě též cílovou 
skupinou environmentální komunikace, neboť u nich je zájem o zaměstnavatele zcela 
pochopitelný a logický, jakožto i snaha vedení organizace poskytovat důležité a vhodné 
informace i svým zaměstnancům. 

Z analýzy životního cyklu výrobku plyne, že musí existovat i nějací dodavatelé a distributoři. 
Ti budou především zájem na informacích o nových výrobcích a také informacích o 
finančních tocích uvnitř organizace. 

U organizace samotné existují její majitelé, investoři či akcionáři, dle formy právní a 
obchodní existence organizace. Ti se zajímají téměř o vše ohledně „jejich“ organizace, 
především pak s důrazem na finanční informace, potencionální problémy s environmentální 
produkcí a budoucí aktivity organizace. 

V okolí organizace jsou její sousedé. A ať už jde o jiné firmy či o veřejnost, pak je jistě bude 
zajímat, co se děje v jejich okolí, tedy v naší organizaci. 

Standardní cílová skupina jsou veřejné autority a tvůrci legislativy a další orgány veřejné 
správy. Ty budou především zajímat informace týkající se environmentálního profilu 
organizace. 

Zcela specifickou a přitom neopomenutelnou cílovou skupinou jsou tzv. nevládní organizace. 
Jde obvykle o neziskové organizace, jež z nejrůznějších důvodů a pohnutek lobují a jinak se 
aktivně chovají v oblasti tvorby a ochrany ŽP. 

Nesmí se zapomenout ani na širokou veřejnost, již je nejlépe oslovit skrze média – noviny, 
televizi, rozhlas. Ideální je formou tiskových zpráv, jejich zájem bude téměř vše, snad vyjma 
informací o EMS a údajů o environmentálním profilu, jež jsou pro masová média nezajímavá. 
Opomenutí této skupiny by se mohlo vymstít, vstřícnost vůči médiím je základem pozitivních 
referencí o organizaci. 
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Z výše uvedené stručné analýzy vyplynul seznam cílových skupin obecně vhodný jako 
doplněk k výše uvedenému standardu DTD environmentálního reportu. Jsou to zaměstnanci6 
– všichni zaměstnanci, bývalí i současní, zákazníci – zaregistrovaní zákazníci, dodavatelé – 
dodavatelé a distributoři organizace, autority – veřejné autority a tvůrci legislativy, sousedé – 
firmy a lidé nalézající se v okolí podniku, nevládní organizace – vyhraněné zájmové skupiny 
lobující v environmentální oblasti, investoři – akcionáři a investoři, média – obecná veřejnost 
a média. 

Jak již bylo zmíněno, ne každá cílová skupina má zájem na všech informacích ze struktury 
DTD. Některé druhy informací nejsou pro určité cílové skupiny zajímavé a když se jim 
poskytnou/vnutí, zbytečně se jimi zahltí a nebo je obtěžujeme. Proto je cílem environmentální 
reporty ušít na míru jednotlivým cílovým skupinám. To v praxi znamená, že na základě 
analýzy informačních potřeb se získá tabulka v níž u každé cílové skupiny bude seznam 
položek z obecného DTD, jež jsou určeny pro ni. To umožní automatické generování 
environmentálních reportů, neboť bude stačit vytvořit šablonu, kde budou všechny položky, a 
na jejím základě se vygenerují reporty příslušně jednotlivým skupinám.  

 

4. Informační systém pro environmentální reporting 
Na FI MU v Brně byl v rámci bakalářských a diplomových prací vytvořen informační systém 
pro automatické generování environmentálních reportů. Na obr. 3 je uveden diagram jeho 
datových toků včetně požadavků potencionálních uživatelů a informací jim poskytovaných. 

 
Obr. 3: DFD nulté úrovně 

 

                                                 
6 jednoslovné názvy jsou uvedeny kvůli dalšími jednoduššímu použití v XML dokumentech 
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Zpracování environmentálního reportu na výsledné na míru šité reporty v různých výstupech 
(mail v xml, html, pdf) je na ukázku uvedeno na obr.4, který stručně objasníme.  

 

 
Obr. 4: Generování reportů v aplikaci 

Klíčové slovo skup bude v názvu nahrazeno názvem dané cílové skupiny, neboť toto 
zpracování proběhne na každém reportu pro každou cílovou skupinu zvlášť. Položka ts slouží 
k identifikaci reportu (ts = timestamp, časová známka vytvoření reportu a tudíž unikátní id). 
Část zdroje report_ts_forwords.xml je seznam úvodních slov, zvlášť pro každou cílovou 
skupinu. 

Na obr. 4 je znázorněno vygenerování reportu z dat, jež jsou k dispozici na základě propozic – 
číslo reportu, cílová skupina, jíž je určen, a výsledná forma. Z jednotlivých položek reportů se 
zachovávají standardní html tagy pro odstavec, vložení obrázku, zvýraznění a tabulky.  
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ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ A INVESTIČNÍ 
ROZHODOVÁNÍ 

 

Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. 
 

 

Úvod 
Rozhodování patří mezi významné aktivity, které manažeři v organizacích realizují. 
Rozhodování je jádrem řízení a mnohdy je chápáno jako synonymum řízení. Jako nedílná 
složka manažerské práce se rozhodování uplatňuje při všech manažerských činnostech. 
Význam rozhodování se projevuje především v tom, že kvalita a výsledky těchto procesů 
(především strategických rozhodovacích procesů, probíhajících na nejvyšších úrovních řízení 
organizací) ovlivňují zásadním způsobem efektivnost fungování a budoucí prosperitu 
organizací. Nekvalitní rozhodování může být přitom jednou z významných příčin 
podnikatelského neúspěchu. 

Strategický management je i v současných variabilních podmínkách cenným prostředkem pro 
utváření představy o budoucím vývoji a zajištění prosperity každé organizace. Pro formování 
smysluplných strategických záměrů a strategií je třeba mít k dispozici řadu výchozích 
informací a předpokladů. Významným zdrojem informací pro rozhodovací procesy v rámci 
strategického managementu je manažerské účetnictví.  

Ochrana životního prostředí představuje velmi aktuální téma. S činností každého subjektu 
jsou spojeny negativní vlivy na životní prostředí. Přístup organizace k životnímu prostředí 
může významným způsobem ovlivnit její prosperitu. Věnovat pozornost technickým, 
bezpečnostním a environmentálním požadavkům se organizaci vyplatí. Šetrný přístup 
k životnímu prostředí představuje významnou konkurenční výhodu - lze ho využít komerčně. 
Na druhé straně nepříznivé dopady činností, výrobků a služeb organizace na životní prostředí 
mohou významně ohrozit existenci organizace, její prosperitu a mohou dokonce vést i 
k jejímu zániku. Pro strategické rozhodovací procesy  mají velký význam i environmentální 
informace – tedy informace o dopadech činností, výrobků a služeb organizace na životní 
prostředí a informace o nákladech souvisejících s ochranou životního prostředí a s jeho 
poškozováním. Zdrojem těchto informací je environmentální manažerské účetnictví (dále 
EMA).  

EMA lze využít ve strategickém, taktickém i operativním managementu podniků na všech 
organizačních úrovních a ve všech podnikových funkcích v celém řídícím cyklu. V rovině 
operativní jsou využívány především informace získané sledováním a vyhodnocováním 
environmentálních nákladů a bilancí hmotných a energetických toků, na základě kterých jsou 
navrhována nápravná opatření. Velký význam mají informace vyplývající ze sledování 
environmentálních nákladů po linii útvarů, výkonů a procesů. V rovině strategické a taktické 
je EMA využíváno především v souvislosti s rozhodováním o investicích a s výzkumem a 
vývojem nových technologií a produktů.   

 

Environmentální účetnictví a investiční rozhodování 
V současné době je při investičním rozhodování typické, že se provádí srovnání výdajových a 
příjmových toků stávajících provozů s předpokládanými toky, které by přinesly navrhované 
alternativní investiční projekty. Při hodnocení ekonomické efektivnosti jednotlivých 
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investičních variant nejsou často brány v úvahu náklady, případné úspory nákladů a přínosy, 
které souvisejí s dopady podnikových činností na životní prostředí. Z takovýchto analýz 
potom není zřejmé, že i environmentální investice, investice do čistší produkce a investice, 
které jsou založeny na prevenci znečišťování, jsou pro podnik ekonomicky efektivní. 
Uvedené postupy hodnocení investičních projektů je proto třeba upravit. 

Nedostatky dosavadního způsobu posuzování podnikových projektů lze podle našeho názoru, 
ale i podle odborné literatury [1; 2; 3], shrnout do následujících bodů: 

1. Do hodnocení se nezařazují všechny náklady a přínosy - projekty je třeba posuzovat nejen 
z ekonomického hlediska, ale i z hlediska dopadů na životní prostředí, které jsou však 
mnohdy obtížně vyjádřitelné v peněžních jednotkách. Do výrobního procesu podnik 
vkládá určité zdroje (suroviny, energie, práci, zařízení), přínosem je vyrobený produkt. 
Odpady, které při výrobě produktu vznikají, hodnoty nevyužitých surovin a práce, které 
odcházejí v odpadních proudech, nejsou většinou do výpočtů nijak zachyceny a zkreslují 
tak hodnocení. 

2. Vynaložené náklady jsou nesprávně klasifikovány - dochází často k tomu, že 
environmentální náklady jsou považovány za náklady fixní, jsou často zahrnovány např. 
do výrobní režie, management nezná jejich původ, nejsou přesně určeny objekty 
s negativním dopadem na životní prostředí apod. 

3. Nevhodný výběr časového horizontu a ukazatelů ekonomické efektivnosti - hodnocení 
jsou prováděna nejčastěji v časovém horizontu 3 - 5 let, ve kterém se však efekty získané 
např. z projektů na ochranu životního prostředí většinou neprojeví. Z tohoto hlediska je 
také nutné provést výběr ukazatelů efektivnosti investice - nehodí se ukazatele, které jsou 
vhodné pro posuzování efektivnosti z krátkodobého hlediska. Doporučuje se čistá 
současná hodnota, vnitřní výnosové procento, index výnosnosti (poměr současné hodnoty 
cash flow a nákladů na investici). 

Pro hodnocení investic je tedy důležité, aby byly zvažovány i environmentální náklady, 
případné nákladové úspory a přínosy, tzn., aby i environmentální investice a investice, které 
jsou založeny na prevenci znečišťování, měly rovnocenné místo mezi ostatními investičními 
volbami. Proto je třeba identifikovat a postihnout všechny typy nákladů a přínosů, které 
souvisejí s danou investicí. Identifikace environmentálních nákladů a přínosů je však pouze 
prvním krokem, dále je třeba tyto náklady a přínosy kvantifikovat, což v mnoha případech je 
záležitost velmi nesnadná.  

Po sběru a rozboru dat následuje další krok: přiřazení a promítnutí nákladů, úspor nákladů a 
potenciálních přínosů do jednotlivých útvarů, výkonů a procesů, které jsou středem zájmu 
v rámci investičního rozhodování. V tomto kroku navrhujeme začít s těmi náklady a výnosy, 
které lze snadněji odhadnout a kvantifikovat, a poté pokračovat k obtížněji odhadovaným 
environmentálním nákladům a přínosům, jako jsou např. podmíněné náklady, které bude třeba 
vynaložit v budoucnosti, nebo přínosy související s image podniku jako organizace, která se 
chová šetrně k životnímu prostředí apod. Stanovení přínosů plynoucích ze zlepšení image 
podniku např. vlivem environmentálních investic a investic do technologií, které jsou šetrné 
k životnímu prostředí, je velmi obtížnou záležitostí. Image podniku může mít dopady na jeho 
náklady i výnosy, ale je obtížné tyto dopady vyjádřit v penězích.  

Pro hodnocení efektivnosti investic se v praxi používá několika metod. Některé z nich 
nepřihlížejí k působení faktoru času (jsou statické, ale jednoduché), některé s faktorem času 
počítají (jsou dynamické, ale složitější). Pro hodnocení efektivnosti investic, které jsou spjaty 
s dopady na životní prostředí (nebo které zmírňují negativní vlivy podnikových činností na 
životní prostředí), je třeba využívat finanční ukazatele, které zohledňují časovou hodnotu 
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peněz. Spolehlivé finanční ukazatele efektivnosti investic jsou např. čistá současná hodnota 
peněžních toků a vnitřní výnosové procento. Doba návratnosti investice (ať už je počítána 
z nediskontovaných peněžních toků nebo z diskontovaných peněžních toků) není považována 
za vhodný ukazatel efektivnosti investic, protože nevypovídá nic o efektivnosti investice po 
době splacení.  

V neposlední řadě je třeba zdůraznit i tu skutečnost, že je nutné informace a komentáře  
připravit tak, aby byly pro management a další zainteresované skupiny dostatečně 
srozumitelné.  

Způsob hodnocení efektivnosti investic se zohledněním všech relevantních nákladů, úspor a 
přínosů, které souvisejí s dopady podnikových činností na životní prostředí, je prezentován na 
příkladu monitoringu povrchových vod (viz Příloha 1).  

 

Závěr 
Otázky dopadů podnikových činností, výrobků a služeb na životní prostředí je třeba začlenit 
do všech rozhodovacích procesů v rovině strategické, taktické i operativní a posunout je tak 
na vyšší úroveň tím, že v rámci všech rozhodovacích procesů v podniku budou využívány 
informace o hmotných a energetických tocích a s nimi spojených nákladech ve vzájemných 
souvislostech tak, aby byly podporovány snahy směrem k udržitelnému rozvoji.  

Integrace environmentálního manažerského účetnictví do investičního rozhodování by měla 
probíhat následujícím způsobem: 

1. Identifikovat a kvantifikovat environmentálních náklady a přínosy. 

2. Přiřadit environmentální náklady a přínosy jednotlivým útvarům, výkonům a procesům. 

3. Použít odpovídající ukazatele efektivnosti investic. 

4. Vhodně zvolit časový horizont hodnocení, aby bylo možné zachytit environmentální 
přínosy investic. 

Integrace environmentálního manažerského účetnictví do investičního rozhodování bude 
snadnější tehdy, jestliže v podniku existuje systém sledování a vyhodnocování 
environmentálních nákladů a jsou-li environmentální náklady ve stávajícím účetním systému 
přiřazovány jednotlivým útvarům, výkonům a procesům. 
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Příloha 1 

 

PŘÍPADOVÁ STUDIE: MONITORING POVRCHOVÝCH VOD 

 

 

CÍL INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU 
Firma, která monitoruje odpadní vody na výstupu z podniku (a platí vysoké poplatky za 
znečištění vod), uvažuje o doplnění monitoringu povrchových vod na vstupu do firmy. 
Podstatou investičního záměru je vybudovat měřící místo pro trvalé sledování povrchových 
vod na vstupu do firmy a v nich obsaženého znečištění. Tím, že bilancování přitékajícího a 
vypouštěného znečištění bude dokonalejší, dojde k úspoře poplatků za znečišťování vody.  

Předpokládaná realizace investičního záměru: IV. čtvrtletí roku 2004  

Uvedení do provozu: leden 2005 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ NÁKLADY) 
Investiční záměr má stavební a technologickou část. 

V souvislosti s investičním záměrem je třeba realizovat stavební úpravy. Je třeba vybudovat 
měrný profil a přivést potřebné energie. Uvedené stavební úpravy bude realizovat externí 
firma. Výdaje byly odhadnuty na 80 tis. Kč. 

Vybudovaný objekt je třeba vybavit technologií pro trvalé sledování průtoku a znečištění. 
Předpokládané výdaje související s pořízením a montáží průtokoměru, vyhodnocovací 
jednotky a kabelového propojení byly odhadnuty na 720 tis. Kč.  

Celkový kapitálový výdaj související s daným investičním záměrem činí tedy 800 tis. Kč. 

Vzhledem k tomu, že pro výpočet peněžních toků souvisejících s investicí je třeba vzít 
v úvahu odpisy investice, uvádíme jejich výpočet na tomto místě. Předpokládáme, že 
investice bude odepisována od 1. 1. 2005. 

Doba ekonomické životnosti stavební části byla stanovena na 20 let. Stavební část bude 
odepisována z hlediska účetnictví rovnoměrně. Roční účetní odpisy tedy činí 4 tis. Kč. Pro 
účely stanovení základu daně z příjmů jsou stanoveny i daňové odpisy. Z hlediska daňového 
bude stavební část investice odepisována opět rovnoměrně (výpočet odpisů viz Tab. 1).   

Doba ekonomické životnosti strojní části byla stanovena na 6 let. Technologická část bude 
odepisována z hlediska účetnictví rovnoměrně. Roční účetní odpisy tedy činí 120 tis. Kč. 
Z hlediska daňového bude technologická část investice odepisována zrychleně (výpočet 
odpisů viz Tab. 1). 
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Tab. 1 Odpisy investice po dobu ekonomické životnosti (v tis. Kč)7 

Položka 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Odpisy stavební části – účetní 4 4 4 4 4 4 

Odpisy stavební části – daňové 1, 72 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 

Odpisy technologické části – účetní 120 120 120 120 120 120 

Odpisy technologické části – daňové 120 200 160 120 80 40 

Odpisy účetní celkem 124 124 124 124 124 124 

Odpisy daňové celkem 121,72 204,12 164,12 124,12 84,12 44,12 

    

 

PŘÍNOSY INVESTICE – ÚSPORA POPLATKŮ ZA ZNEČIŠŤOVÁNÍ VODY 
Na základě vyhlášky k zákonu o poplatcích vzniká nárok na odečtení znečištění na vstupu do 
firmy tehdy, pokud jsou splněny tyto podmínky: 

− musí být provedeno minimálně 12 odběrů na vstupu za rok (odběr musí být 
uskutečněn akreditovanou laboratoří) 

− odebrané vzorky musí být analyzovány (opět akreditovanou laboratoří) 

− musí být měřen objem proteklé vody 

− průtokoměr musí být kalibrován autorizovanou osobou 

− roční průměr naměřených koncentrací musí být větší než dvojnásobek detekčního 
limitu daného zpoplatněného parametru 

Po realizaci investice budou všechny výše uvedené podmínky splněny.  

Na základě analýz odebraných vzorků na vstupu do firmy byla vypočtena výše 
„odpočitatelného“ znečištění a stanoveny roční úspory poplatků za znečišťování vody. 
Předpokládané úspory poplatků (za jednotlivé zpoplatněné parametry) v tis. Kč uvádí Tab. 2.  

Tab. 2 Úspora poplatků za znečišťování vody vlivem monitoringu na vstupu  

Zpoplatněný 
parametr 

Snížení znečištění 
(kg/rok) 

Poplatek za 
znečištění (Kč/kg) 

Úspora poplatků 
(v tis. Kč/rok) 

N anorg. 1 600 30 48,0 

Fosfor 220 70 15,4 

CHSK 53 200 16 851,2 

AOX 118 300 35,4 

Celkem x x 950,0 

                                                 
7 Vzhledem k tomu, že časový horizont hodnocení investice byl zvolen 6 let (viz dále), jsou propočteny odpisy 
pouze v letech 2005 – 2010. 
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PROPOČET PENĚŽNÍCH TOKŮ SOUVISEJÍCÍCH S INVESTICÍ 
Propočet peněžních toků souvisejících s investicí je proveden v Tab. 3. Propočet vychází 
z následujících předpokladů: 

− Investice bude realizována v roce 2004. 

− Hodnocení peněžních toků plynoucích z investice je provedeno v časovém horizontu 6 let 
(tedy pro roky 2005 – 2010). Tento časový horizont odpovídá době ekonomické životnosti 
technologické části investice.   

− S realizací investice jsou spjaty přínosy v podobě úspory poplatků za znečišťování vody. 
Úspory vypočtené výše uvedeným postupem (viz Tab. 2) považujeme ve všech letech 
hodnocení za konstantní.  

− V souvislosti s investicí dochází ke zvýšení provozních nákladů podniku. Provozní 
náklady se především zvyšují o účetní odpisy (viz Tab. 1). S provozem investice dojde 
však ke zvýšení i dalších provozních nákladů. Předpokládáme zvýšení spotřeby materiálu 
(kalibrační roztoky), spotřeby energie (na chod měřícího zařízení), nákladů na opravy a 
udržování a nákladů na odběry a analýzy vzorků. Do propočtu peněžních toků 
souvisejících s investicí jsme tedy započetli zvýšení provozních nákladů (bez odpisů) ve 
výši 48 tis. Kč.  

− Investice vyvolá na jedné straně nárůst nákladů, na druhé straně přinese úsporu poplatků 
za znečišťování. Celkově dojde v jednotlivých letech provozu investice k úspoře nákladů. 
Úspora nákladů vede ke zvýšení daňového základu podniku, tedy ke zvýšení daně 
z příjmů. Při výpočtu zvýšení daně z příjmů, které je vyvoláno investicí, jsme vycházeli 
z výsledku hospodaření před zdaněním. Ten jsme převedli na základ daně (při stanovení 
základu daně je třeba zohlednit daňové odpisy) a pro výpočet daně z příjmů jsme použili 
daňovou sazbu 30%.  

− Výše uvedeným postupem jsou stanoveny peněžní toky související s investicí. 
V propočtech efektivnosti je však vhodné vzít v úvahu časovou hodnotu peněz, tedy určit 
současnou hodnotu peněžních toků. Pro výpočet diskontovaných peněžních toků je 
použita diskontní sazba 9 % (investice bude hrazena z vlastních zdrojů, firma požaduje 
výnosnost minimálně 9%). Údaje jsou vztaženy k roku 2004. 
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Tab. 3 Propočet peněžních toků souvisejících s investicí (v tis. Kč) 

Položka Celkem 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Úspora poplatků 5 700,00 - 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 

Odpisy účetní 744,00 - 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 

Odpisy daňové 742,32 - 121,72 204,12 164,12 124,12 84,12 44,12 

Ostatní provozní náklady 288,00 - 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 

VH před zdaněním 4 668,00 - 778,00 778,00 778,00 778,00 778,00 778,00 

Daň z příjmů 1 401,10 - 234,10 209,40 221,40 233,40 245,40 257,40 

VH po zdanění 3 266,90 - 543,90 568,60 556,60 544,60 532,60 520,60 

Peněžní toky (CF) 4 010,90 - 667,90 692,60 680,60 668,60 656,60 644,60 

CF diskontované 3 005,70 - 612,70 582,90 525,50 473,60 426,70 384,30 

Kapitálový výdaj 800,00 800,00 - - - - - - 

Kapitálový výdaj (diskont.) 800,00 800,00 - - - - - - 

CF  kumulované (diskont.) X -800,00 -187,30 395,60 921,10 1 394,70 1 821,40 2 205,70 

 

VH = výsledek hospodaření 

CF = peněžní tok 
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UKAZATELE EFEKTIVNOSTI INVESTICE  
V posledním kroku je proveden výpočet ukazatelů efektivnosti: 

Čistá současná hodnota CF = 3 005,7 – 800 = 2 205,7 tis. Kč 

Vnitřní výnosové procento (IRR) 

pro i = 80 %  čistá současná hodnota CF = 18,9 tis. Kč 

pro i = 83%   čistá současná hodnota CF = -8,4 tis. Kč 

IRR = 82,08 % 
Doba návratnosti = 1 + 132,1 / 692,6 = 1,2 roků 

Doba návratnosti z diskontovaného CF = 1 + 187,3 / 582,9 = 1,3 roků 

 

Na základě hodnot vypočtených ukazatelů lze investici jednoznačně doporučit pro realizaci. 
Z výpočtů je zřejmé, že vezmeme-li v úvahu všechny přínosy, které jsou spjaty s 
environmentální investicí, a provedeme odpovídající hodnocení efektivnosti, může být i 
environmentální investice ekonomicky výhodná (efektivní). 

 
 

 

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   
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VÝDAJE NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ 
JEJICH EFEKTIVNOSTI 

 

Ing. Václav Ježdík 

 

  

1. Potřeba sledování a hodnocení výdajů 
Výdaje určené na ochranu životního prostředí dosahují v posledních letech  ročně   (podle 
odhadu) asi 65 mld.Kč což představuje cca 3  % hrubého domácího produktu. Jedná se o 
odhad autora, protože přesná částka těchto výdajů v ČR zatím zjištěna nebyla. K dispozici 
jsou pouze údaje o celkových a investičních výdajích veřejné správy a výdaje na investice 
podnikatelského sektoru. Jen nepřímo lze zjistit kolik na ochranu životního prostředí vydávají 
domácnosti. Je pravděpodobné, že odhadovaná částka je ještě o něco vyšší, protože některé 
výdaje spojené s ochranou životního prostředí se v ČR zatím do výdajů nezahrnují ( například 
výdaje na měření výfukových plynů a seřizování spalovacích motorů). 

Veřejná správa vydává ročně na ochranu životního prostředí cca 25-26 mld.Kč. Je možné, že 
ve skutečnosti může být tato částka o něco nižší, protože v ní mohou být duplicitně 
započítávány transfery mezi jednotlivými stupni veřejné správy. V roce 2000 vydala veřejná 
správa na ochranu životního prostředí částku 26 mld.Kč, z toho cca 41 % (cca 11 mld.Kč) 
představovaly investice. 

Podnikatelský sektor investoval do ochrany životního prostředí cca 12 mld.Kč ,  
aproximativní odhad celkových výdajů tohoto sektoru  může odpovídat částce 26-28 mld.Kč. 

Pokud se týká domácností lze odhadnout celkové výdaje na 12-13 mld.Kč. 

Bez ohledu na  přesnou výši výdajů na ochranu životního prostředí, je  ze zjištěných i 
odhadovaných údajů patrné, že se jedná o významné objemy vydávaných zdrojů. Je proto na 
místě si  klást otázky směřující na nutnou výši těchto výdajů a na efektivitu jejich využívání. 

Z hodnocení vývoje těchto výdajů v časové řadě je patrné, že se mění základní struktura 
výdajů. Dlouhodobě klesají výdaje na investice. Svého vrcholu dosáhly v roce 1997 ( cca 40 
mld.Kč, tj. 2,5% z HDP). Ve roce 2000 jejich výše klesla na cca 21,4 mld.Kč ( tj. 1.1% 
z HDP). Postupný pokles investic na ochranu životního prostředí v České republice odpovídá 
trendům  ve většině států Evropy. Stále významnější roli totiž zaujímají neinvestiční výdaje 
na ochranu životního prostředí. Jedná se o výdaje spojené s provozem investičních celků a  
s jejich údržbou. Neinvestiční výdaje na ochranu životního prostředí obsahují také výdaje na 
neinvestiční akce spojené s potlačováním nepříznivého vlivu na životní prostředí a rovněž o 
výdaje na prevenci. 

Nárůst neinvestičních, tzv. běžných výdajů , na ochranu životního prostředí se týká jak 
podnikatelského sektoru,  tak sektoru veřejného a  pochopitelně i domácností, kde dokonce 
tyto „běžné výdaje“ mají zřejmě dominující vliv. 

Pokud se týká účelového zaměření výdajů , je možno konstatovat , že během posledních let se 
jen  velmi málo měnila jejich struktura. Nejvíce prostředků ( 66%) je vydáváno na nakládaní 
s odpadními vodami a na nakládání s pevnými odpady. Veřejná správa  směruje ještě cca 26% 
prostředků na ochranu krajiny. Podnikatelský sektor vydává  zdroje rovněž na ochranu 
ovzduší a na ochranu a sanaci půdy. 
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Pro hodnocení výdajů je důležité znát nejen jejich objem, ale  současně vědět, jaký podíl 
představují tyto výdaje na hrubém domácím produktu, kolik připadá na jednoho obyvatele. 
Aplikace mezinárodně harmonizované metodologie  zároveň umožňuje měřit úroveň České 
republiky  v mezinárodním porovnávání. 

Současně s poznáním objemových aspektů výdajů narůstá potřeba  hodnotit kvalitativní 
stránky jejich vydávání. To znamená analyzovat účelnost těchto výdajů a jejich efektivní 
vynakládání. Analýza efektivnosti musí ve svých důsledcích směřovat k tomu, aby dala 
odpověď  zhruba na tyto otázky : 

• jak se vynaložené finanční prostředky projevují ve zlepšování životního prostředí 

• kolik stojí  udržení dosaženého stavu a jak se nutná výše nákladů mění v čase 

• kolik stojí zlepšení dosaženého stavu o jeden stupeň a jak se nutná výše nákladů mění 
v čase 

• zda efektivita výdajů vytváří podmínky pro dosažení stavu udržitelného nebo dokonce 
trvale udržitelného rozvoje 

• s jakými výdaji bude muset Česká republika počítat pro nejbližší budoucnost 

• s jakými výdaji by bylo třeba počítat ( při současné úrovni poznání ekologické zátěže, 
současné technologické úrovni realizovaných opatření a při současné úrovni cen), aby 
v České republice bylo dosaženo stavu eko-efektivnosti. 

Výdaje na ochranu životního prostředí, zvláště celospolečenské (národní) výdaje, slouží 
rovněž k nepřímé charakteristice souboru opatření, které mohou přispět  k dosažení stavu eko-
efektivnosti. Tím jejich sledování a analýza získává další významový rozměr. 

Hodnocení efektivního vydávání zdrojů na ochranu životního prostředí a s tím spojená 
kalkulace výše a zaměření výdajů na ochranu životního prostředí je nutná  také při posuzování  
revitalizačních nebo rozvojových projektů na úrovni mikroregionů, regionů i státu.. Tento 
požadavek vyplývá z logiky věci samé, zároveň však odpovídá požadavku EU. (Viz 
Environmental Impact Assesment, směrnice EEC 85/33, která ukládá posuzovat vlivy 
vybraných veřejných i soukromých projektů na ŽP.) 

 

2. Pojetí výdajů na ochranu životního prostředí 
Mezinárodně harmonizované zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí se opírá o  
Nařízení Rady č. 58/97 z 29.12.1996. Metodika sledování výdajů v oblasti podnikatelských 
subjektů ( Business Sector) je dále řešena Doporučením Komise ze dne 30.5.2001 
(2001/453/EC).  

Výdaje na ochranu životního prostředí ( Environmental protection expenditure – EPE)  jsou 
v těchto materiálech definovány jako peněžní prostředky vydané na opatření spojená 
bezprostředně s prevencí, redukcí a eliminací  znečištění nebo poškození.  která jsou 
výsledkem výrobního procesu nebo následkem spotřeby  zboží a služeb.  
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Do výdajů se nezahrnují: 
Výdaje, které nejsou bezprostředně  spojeny s ochranou životního prostředí a jejichž prvotním 
cílem jsou například technické důvody, komerční cíle nebo ochrana a bezpečnost  pracovišť. 

Kalkulované náklady jako odpisy zařízení na ochranu životního prostředí a úroky příslušných 
investičních úvěrů. 

Výdaje za porušování ( nedodržování) norem o ochraně životního prostředí, to znamená 
pokuty, penále a regresní náhrady. 

 

Klasifikace výdajů dle domén 
Výdaje na ochranu životního prostředí se klasifikují  dle devíti oblastí (domén), které byly  
mezinárodně standardizovány v klasifikaci CEPA 2000.  Jedná se po tyto oblasti : 

• Ochrana ovzduší a klimatu 

• Nakládání s odpadními vodami 

• Nakládání s odpady 

• Ochrana a sanace půdy, podzemních a povrchových vod 

• Omezování hluku a vibrací ( kromě ochrany pracovišť) 

• Ochrana biodiversity a krajiny 

• Ochrana proti záření (kromě vnějšího zabezpečení) 

• Výzkum a vývoj 

• Ostatní aktivity na ochranu životního prostředí . 

 

Strukturování výdajů dle sektorů 
Pro účely  sledování různého druhu výdajů, pro zachycení finančních transferů i pro potřeby 
analýz se výdaje sledují podle čtyřech základních  sektorů. 

• Veřejný sektor 

• Podnikatelský ( business) sektor 

• Domácnosti 

• Soukromé firmy specializované na služby pro ochranu životního prostředí. 

 
Základním bilančním přístupem k výdajům je výpočet celospolečenských výdajů na 
ochranu životního prostředí za běžný rok. V terminologii environmentálního účetnictví se tyto 
celospolečenské výdaje označují jako ”Národní výdaje na ochranu životního prostředí”.  
Základní analytickou relací je vztah celospolečenských výdajů  k hrubému domácímu 
produktu , nebo k objemu tvorby hrubého fixního kapitálu dané země v příslušném roce. 
Sledování tohoto vztahu v delším časovém období umožňuje pak hodnotit tendence, které se 
v tomto vztahu projevují v průběhu několika let.  
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Další analytické relace jsou založeny na strukturalizaci výdajů. Výdaje na ochranu 
životního prostředí se zjišťují a vyhodnocují podle: 

• čtyřech základních sektorů – veřejného sektoru, podnikatelského sektoru (business 
sektor), domácností a specializovaných podniků 

• devíti oblastí (domén) na ochranu životního prostředí 

• druhů výdajů ( investice, běžné výdaje, poplatky) a financování (vlastní zdroje, dotace 
apod.) 

Základní podmínkou pro sestavení a analýzu souhrnného bilančního přehledu je však 
odstranění informačních deficitů a získání adekvátního souboru dat. Právě informační deficity 
zatím  neumožňují sestavit bilanční přehled v celém komplexu a výrazně omezují  využití 
jeho analytického potenciálu. 

 

3. Zjišťování výdajů v ČR 
Výdaje na ochranu životní prostředí se v České republice zjišťují několika způsoby. Každý 
sektor má svá specifika, která se v současnosti od sebe dosti liší.. Obecně je však možné 
konstatovat, že v současné době má zjišťování výdajů řadu nedostatků. Následkem toho 
v České republice není zatím možné plně sestavit  celospolečenský bilanční přehled a není 
proto možné zjistit celkovou výši národních výdajů na ochranu životního prostředí. Je možné 
připravit pouze aproximativní odhady těchto národních výdajů. 

Za několik poslední let  jsou v časové řadě k dispozici investiční výdaje na ochranu životního 
prostředí  podle účelového zaměření investic, a to v několika strukturách -  podle vlastnických 
vztahů investorů, podle zdrojů financování, podle sektorů a podle odvětvové příslušnosti ( dle 
klasifikace OKEČ) investorů a tyto údaje jsou dávány k disposici rovněž orgánům EU. 
Nedostatkem je, že  nelze zjistit výdaje na investice typu end of pipe. 

Za sektor veřejné správy jsou k dispozici celkové výdaje na ochranu životního prostředí tak, 
jak jsou k dispozici z účetních výkazů veřejné správy a odděleně zjišťované výdaje na 
investice. Údaje veřejné správy  o výdajích na ochranu životního prostředí mají svá specifika,  
jejichž poznání je důležité pro analýzu výdajů a pro měření jejich efektivního používání.  

Za business sektor jsou k dispozici údaje o investicích, a to ve strukturách uvedených výše. 
Nejsou zatím k dispozici údaje o  neinvestičních výdajích. 

Za sektor domácností se údaje o výdajích na ochranu životního prostředí zatím nezjišťují ani  
se neprovádí jejich aproximativní odhad i když by  to  zřejmě bylo možné, jak si ověřili autor 
tohoto článku. Sestavení celkové (národní) bilance bude  vyžadovat pokračovat dál v těchto 
aktivitách a vyřešit problém přímého zjišťování nebo nepřímého výpočtu výdajů na ochranu 
životního prostředí u sektoru domácností. 

Pozitivní je, že již byly učiněny prvé kroky k nápravě  současného stavu. Autor této stati se 
podílel na návrhu na statistické zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí 
v podnikatelském sektoru, které by mělo umožnit sestavení bilančního přehledu za tento 
sektor. Je možno ocenit iniciativu Ministerstva pro životní prostředí  České republiky a  
Českého statistického úřadu při zavádění do praxe státního statistického zjišťování výdajů na 
ochranu životního prostředí u podnikatelského sektoru. Po zavedení tohoto zjišťování by 
mohl být problém s dostatečnou strukturalizací výdajů podnikatelského sektor v podstatě 
vyřešen. 
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Specifika zjišťování výdajů veřejné správy 
Veřejná správa v České republice hraje v ochraně životního prostředí významnou roli, neboť 
na ochranu životního prostředí vydává ročně ( podle Statistické ročenky životního prostředí 
2002) cca 25-26 mld.Kč. Při posuzování této částky je zapotřebí vzít v úvahu, že v rámci 
celkové sumy výdajů mohou být zahrnuty transfery  finančních prostředků mezi jednotlivými 
stupni veřejné správy. I tak se však jedná o významný podíl na  financování ochrany 
životního prostředí. 

Podle odhadu autora této stati podíl veřejné správy na celkové sumě výdajů činní cca 38-40% 
(podíl podnikatelského sektoru podle odhadu může být 42- 43% a podíl domácností cca 18-
19%). 

Vážným problémem sledování výdajů na ochranu životního prostředí ve veřejné správě je, 
že tyto výdaje  doposud nejsou zcela konsistentní s mezinárodně standardizovanou 
metodikou. To vede nutně k tomu, že  zjištěné výdaje  nelze jednoznačně strukturovat na 
investiční a běžné výdaje, že některé výdaje, například Státního fondu životního prostředí, 
mohou obsahovat i poskytnuté úvěry a splátky těchto úvěrů ( včetně inkasovaných úroků)  a 
že výdaje mohou obsahovat i duplicitní započítávání transferů mezi jednotlivými složkami 
veřejné správy. Problémem je rovněž zachycení transferů grantů a subvencí ze zahraničí Lze 
počítat s tím, že váha těchto  zahraničních zdrojů dále stoupne po vstupu ČR do EU. 

Z výše uvedeného vyplývá, že využití stávajících údajů o výdajích veřejné správy pro 
naplnění celostátního bilančního modelu a pro výpočet tak zvaných národních výdajů na 
ochranu životního prostředí je  problematické. 

Zachycení finančních toků mezi jednotlivými složkami veřejné správy od ústředních orgánů 
až po obce by vyžadovalo aplikaci  specificky zaměřené klasifikace, sloužící k identifikaci 
vybraných výdajů a příjmů veřejné správy a  provedení následného sekundárního zpracování 
dat z účetnictví veřejné správy. Je nutno upozornit na to, že se skutečně jedná až o druhotné 
zpracování a navíc vybraných dat, protože základní zpracování dat  slouží potřebám  kontroly 
čerpání  státního a veřejných rozpočtů. 

 

4. Analýza použití výdajů 
Mezi základní metody analýzy  výdajů na ochranu životního prostředí patří hodnocení  jejich 
vztahu k vybraným (zejména makroekonomickým) agregátům v potřebných strukturách,  a 
dále komparace ( zejména mezinárodní) a měření účinnosti. 

Svým zaměřením se mohou analýzy lišit v závislosti na tom, zda se jedná o analýzu národních 
(celospolečenských) výdajů, nebo o analýzu výdajů určitého sektoru, případně 
podnikatelského subjektu nebo konkrétního projektu.  

Důležitým aspektem při analýzách, zejména při mezinárodní komparaci, je vyjádření 
ukazatele vyjádření  v určité cenové hladině. Pro národní interpretaci je zřejmě vhodné použít 
data v běžných cenách.  

Při mezinárodní komparaci je nutné  data zjištěná původně v běžných cenách domácí měny 
převést na srovnatelnou cenovou bázi. V podstatě se jedná o čtyři základní možnosti  
srovnatelných cenových bází: 

• převod do měny EURO na základě směnného kursu 

• převod do měny EURO  na základě standardu  kupní síly (Purchasing Power Standards 
– PPS) 
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• převod do US dollaru na základě směnného kursu 

• převod do US dollaru na základě parity kupní síly (Purchasing Power Parity – PPP) 

Převod  na základě parity kupní síly nebo standardu kupní síly  je pro mezinárodní porovnání 
vhodnější, neboť svým způsobem zabezpečuje porovnatelnost vnitřních cenových hladin 
porovnávaných států.   

Ve většině mezinárodních porovnávání  jsou data  kandidátských zemí vyjádřena v EURO  
právě na základě tzv. standardu kupní síly.  

Význam tohoto způsobu dosahování  cenové porovnatelnosti je zdůrazněn tím, že  legislativa 
EU jej předepisuje i u syntetických ukazatelů, které mají kriteriální význam a  které slouží  
jako podklad pro čerpání grantů ze strukturálních fondů EU. (Viz „Council Regulations“ číslo 
2081-2083 z roku 1993 a článek 87 Amsterodamské smlouvy)  

 

Komparace zemí EU 
Široce používaným přístupem, uplatňovaným  orgány EU  pro mezinárodní porovnávání 
mezi, je hodnocení vztahu výdajů na ochranu životního prostředí k objemu hrubého domácího 
produktu.  

Jedná se  o podíl (vyjádřený v %) výdajů na HDP. Tento ukazatel je vhodný jak pro 
sledování vývoje v čase v dané zemi, tak pro mezinárodní  porovnávání. Jeho výhodou je to, 
že vyjadřuje procentní vztah dvou veličin v daném roce nebo na daném prostoru a to bez 
ohledu na způsob ocenění . 

Dalším široce používaným ukazatelem je  objem výdajů na ochranu životního prostředí 
připadající na jednoho obyvatele dané země. Pro mezinárodní porovnávání je nutno ukazatel 
vyjádřit v mezinárodně porovnatelném ocenění například v EURO s tím, že přepočet je 
proveden na bázi koeficientů pro PPS ( standard kupní síly).  

Oba uvedené vztahové ukazatele je možno použít i pro vnitrostátní potřebu  jak  u národních 
výdajů na ochranu ŽP, tak u výdajů za  veřejný sektor, nebo  podnikatelský sektor. Při 
mezinárodním porovnávání, které provádí orgány EU, se zpravidla výdaje za podnikatelský 
sektor nahrazují výdaji za průmysl. Je tomu tak proto, že data o výdajích za průmysl jsou 
k dispozici u většiny porovnávaných států. 

Dalším analytickým přístupem, používaným orgány EU,  je hodnocení struktury výdajů a to 
zpravidla ze těchto hledisek: 

• podíl jednotlivých skupin výdajů na ochranu životního prostředí (v%) na celkových 
výdajích jednotlivých sektorů, s tím, že data za některé sektory nejsou k dispozici 

• podíl výdajů(%) na jednotlivé domény ochrany ŽP na národních a sektorových 
výdajích na ochranu ŽP. Tyto vztahy se  v orgánech EU  sledují v časových řadách za 
jednotlivé země a za EU jako celek a zároveň se používají k mezinárodnímu 
porovnávání. 

• podíl výdajů(v%) ve vybraných odvětvích průmyslu, např. energetického, chemického, 
hutnického, potravinářského, na celkových výdajích  na ochranu ŽP za průmysl 

Spolu s tím, jak roste význam běžných výdajů na ochranu životního prostředí, se používá i 
hodnocení struktury investičních a běžných výdajů  

U hodnocení prováděných na mezinárodní úrovni ( např. orgány EU) je nutno počítat s tím, že 
porovnatelnost dat může být citelně ovlivněna tím, jaké údaje daly jednotlivé země 
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k dispozici. Je to patrné na příklad z porovnání  podílu výdajů na ochranu životního prostředí 
na HDP v členských zemích EU a v kandidátských zemích. Nejvyšší podíl výdajů na HDP 
mělo Polsko ( 2,4%), nejnižší byl podíl výdajů v Lotyšsku (0,5%). Podíl výdajů v České 
republice činil 1,5%, což  znamená mírně nadprůměrnou pozici. Průměrné výdaje členských 
zemí EU představovaly zhruba 1% z jejich HDP. K tomu je však třeba dodat, že podíl výdajů 
za ČR byl vypočten pouze z investičních výdajů na ochranu ŽP, obdobně byl proveden 
výpočet podílu za Maďarsko. Většina hodnocených států, včetně většiny členských zemí EU, 
poskytla neúplná data.  Přes všechny problémy se zjištěním potřebných dat, lze však učinit 
závěr, že kandidátské země vydávají na ochranu ŽP nejméně dvakrát více z HDP, než členské 
země EU. Tento závěr odpovídá i logice věci, protože kandidátské země de facto musí 
vyrovnat zpoždění, které u nich v péči o životní prostředí v minulosti nastalo. 

 

Možnosti analýzy existujících  dat v ČR  
Hodnocení celkových výdajů na ochranu životního prostředí v České republice je v současné 
době limitováno tím, jaká data se o výdajích na ochranu ŽP zjišťují. Jak již bylo uvedeno, 
jsou dispozici některá data za veřejný sektor a  rovněž data o investičních výdajích 
podnikatelského sektoru. 

 

Analýza investic na ochranu ŽP 
Za základní přístup k hodnocení struktury investic je možno považovat  oddělené posuzování 
investic „end of pipe“ a tak zvaných integrovaných investic, neboť každý z těchto typů 
investic má při ochraně životního prostředí jinou funkci 

Je pochopitelné, že by bylo žádoucí sledovat nejen základní dělení  investic na uvedené dva 
typy, ale v rámci těchto typů hodnotit jejich zaměření dle domén ochrany životního prostředí 
a také sektorovou nebo odvětvovou skladbu investorů. V podmínkách České republiky to 
zatím není možné.Zjišťované údaje tuto základní strukturalizaci  neumožňují.. 

Přitom je však možno konstatovat, že zjišťování dat o  investicích na ochranu životního 
prostředí se věnuje v ČR již řadu let značná pozornost. Z dat  zjištěných dat Českým 
statistickým úřadem vyplývá, že  investiční výdaje směřují převážně do tří  domén ochrany. 
Zdroje byly v ČR vydávány především na ochranu vody, ochranu ovzduší a klimatu a na 
ekologické nakládání s odpady. Přitom v období 1991 – 2000  podíl těchto tří domén na 
celkových investičních výdajích nepatrně klesal. ( Pro posouzení změn struktury jsou v této 
stati  použity údaje za dvě pětiletá období a to za roky 1991-1995 a 1996-2000. Cílem  tohoto 
přístupu je omezit vliv ročních výkyvů investičních výdajů.) Pro analýzu dlouhodobějších 
změn struktury je zřejmě vhodnější používat  buď úhrny za několik let , nebo porovnání 
průměrných podílů za určitý počet let. 

Z níže uvedeného přehledu je  dobře patrná změna struktury výdajů , a to především zvýšení 
podílu výdajů na  ochranu ovzduší a klimatu. Růst objemu výdajů ve druhém pětiletí je 
ovlivněn vývojem výdajů  v letech 1996-1998. V dalších dvou letech objem investičních 
výdajů výrazně poklesl. 
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Investiční výdaje na ochranu ŽP v ČR 

1991 – 1995 1996 - 2000 Výdaje na ochranu ŽP 
dle domén v mil. Kč v % v mil. Kč v % 

Celkové výdaje 106 744 100,0 161 986 100,0 

Ochrana vody 41 654 39,0 46 952 30,0 

Ochrana ovzduší 48 193 45,2 87 918 54,3 

Nakládání s odpady 1š 334 12,5 16 929 10,4 

Zdroj: publikace ČSÚ 2002 – Investice na ochranu životního prostředí v ČR – časové řady 

Zjišťovaná data o investicích na ochranu životního prostředí umožňují rovněž, provádět 
propočty k různým makroekonomickým veličinám. Z vhodný je možno považovat vztah 
k HDP, ke konečné spotřebě HDP a k tvorbě hrubého fixního kapitálu.  Podle mého názoru se 
pro účely analýzy jeví jako vhodný vztah k HDP, vyjadřuje vlastně podíl investic na nově 
vytvořeném produktu. Zřejmě dobré interpretační možnosti poskytuje i vztah  k celkovému 
objemu tvorby hrubého fixního kapitálu, neboť investice na ochranu životního prostředí tvoří 
prakticky část relativně homogenního celku. Při  interpretacích těchto vztahů je však třeba mít 
na paměti, že investice na ochranu životního prostředí jsou sumou pořizovacích cen investic, 
které byly dokončeny a uvedeny do provozu v daném roce. To je určitá odchylka od metodiky 
běžného sledování investic. 

Z níže uvedeného přehledu je patrné, že v roce 2000 se snížil podíl investic na ochranu 
životního prostředí na celkové tvorbě hrubého fixního kapitálu zhruba na polovinu.  

 Ve vztahu k hrubému domácímu produktu a ve vztahu ke konečné spotřebě HDP je pokles 
podílu ještě  výraznější a svědčí o strukturální změně ve prospěch běžných ( neinvestičních) 
výdajů na ochranu životního prostředí.  

 

Vývoj investičních výdajů na ochranu ŽP v  ČR 

Ukazatel 1996 1997 1998 1999 2000 

Investiční výdaje v mld.Kč b.c. 37,0 40,5 35,2 29,0 20.3 

Podíl na HDP v % 2,4 2,4 1,9 1,5 1,0 

Podíl na konečné spotř.HDP v% 3,3 3,3 2,7 2,1 1,4 

Podíl na  tvorbě fix.kapitálu v% 6,9 7,4 6,4 5,4 3,4 

Zdroj : Statistická ročenka životního prostředí ČR 2002 

 

Analýza výdajů veřejného sektoru ČR 
Nevýhodou současných dat o výdajích na ochranu životního prostředí  veřejného sektoru v 
ČR je skutečnost, že nejsou očištěny od transferů prostředků  mezi jednotlivými stupni 
veřejné správy a také skutečnost, že údaje nejsou  zcela konzistentní s mezinárodně 
harmonizovanou metodikou. I přes tento nedostatek, který limituje analytické využití dat, 
poskytují  informace o výdajích veřejného sektoru řadu analytických možností.  
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Výdaje na ochranu životního prostředí orgánů veřejné správy v ČR v mil. Kč 

Veřejná správa 1999 2000 2001 1999=100% 

Ústřední stát.správa 5 540,2 5 038,4 4 313,7 77,9 

Státní fondy ŽP 2 609,7 2 884,4 3 711,3 142,2 

Fond nár.majetku x) 1 768,0 2 143,0 2 727,4 154,3 

Ústřední zdroje 9 917,9 10 065,8 10 752,4 108,4 

Územní rozpočty 14 488,1 14 898,3 15 642,9 107,9 

Celkem 24 806,0 24 964 ,0 26 395,3 106,4 

Zahraniční zdroje 36,0 1 206,0 1 112,0 x 

Zdroj  : Statistická ročenka  životního prostředí ČR 

x) likvidace starých ekologických zátěží 

 

Rovněž lze sledovat  do jakých domén ochrany životního prostředí jsou výdaje směrovány. 

Je možno konstatovat, že všechny  složky veřejné správy  orientují své výdaje na ochranu 
životního prostředí pouze do několika domén ( ze sledovaných devíti). Výdaje na těchto 
několik domén představují většinu všech výdajů na ochranu životního prostředí. 

 

Účelové zaměření výdajů na ochranu životního prostředí v mil. Kč 

Ústřední  stát. 
správa 

 

Státní fond ŽP Územní rozpočty  

 

 

Doména ochrany ŽP Výdaje 

v mil. Kč

Podíl 

na celku

v % 

Výdaje 

v mil. Kč

Podíl 

na celku

v % 

Výdaje 

v mil. Kč 

Podíl 

na celku

v % 

Odpadní vody 660,2 15,3 1 537,9 41,4 6 221,8 39,8 

Ovzduší 119,9 2,8 1 505,1 40,5 604,2 3,9 

Odpady 273,2 6,3 361,7 9,7 4 177,8 26,7 

Půda a podzemní.vody 210,8 4,9 0, 0, 51,9 0,3 

Krajina 1 854,4 42,98 147,9 4,0 4 149,8 26,5 

Správa v oblasti ŽP 673,3 15,6 97,9 2,6 0, 0, 

Výzkum a vývoj 169,4 3,9 --- -- 0, 0, 

Celkem podíl x 85,5 x 98,2 x 97,2 

Zdroj  : Statistická ročenka  životního prostředí ČR 

Prakticky se stejným zaměřením vydává  své prostředky podnikatelský sektor , jak ukazují 
mezinárodní statistiky a jak potvrdilo i pilotní šetření  provedené v podnikatelské sféře ČR 
v roce 2002. 
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Dle odhadu autora rovněž u domácností směřuje převaha výdajů do domén  nakládání 
s odpady a odpadními vodami a  do domény ochrana ovzduší a klimatu. 

Pokud se týká investic určených na ochranu životního prostředí, z jejich celkové výše v částce 
cca 10 mld. Kč (rok 2001), byla zhruba polovina (48%) určena k nakládání s odpadními 
vodami ( zejména výstavba čističek a kanalizací) a méně než polovina (36%) k ochraně 
ovzduší a klimatu. Přitom více jak 90% investic bylo realizováno prostřednictvím rozpočtů 
územních orgánů státní správy. 

Hodnocení efektivnosti výdajů na ochranu životního prostředí  by se mělo stát součástí 
každého projektu veřejného sektoru.  Aplikace analytických metod u veřejného sektoru je 
zvláště žádoucí, protože se jedná o  používání veřejných prostředků. Hodnocení užitečnosti 
výdajů na jednotlivé projekty by nemělo představovat problém. Lze aplikovat například 
metody hodnocení měrné investiční náročnosti jako u podnikatelských subjektů.  Výrazně 
složitější je hodnocení výdajů na úrovni jednotlivých stupňů veřejné správy , nebo za veřejný 
sektor jako celek. Základním problémem je vyjádření užitku, respektive vyjádření syntetické 
charakteristiky zlepšení stavu životního prostředí a nebo zdravotního stavu  obyvatelstva. 

 

Analýzy výdajů business sektoru 
Výdaje business sektoru na ochranu životního prostředí je  nutno posuzovat jak na úrovni 
každého podnikatelského subjektu,  tak na úrovni  odvětví a na úrovni sektoru. Pokud se týká 
analýzy výdajů na podnikové úrovni, lze předpokládat, že podnikový informační systém, 
zejména pokud má podnik zavedeno environmentální účetnictví nebo systém EMAS , 
poskytuje všechna potřebná data. V takovém případě je možno analyzovat data v  potřebných 
strukturách a pokud se týká investic i za jednotlivé investiční akce. Analýzu za investiční i 
neinvestiční výdaje by mělo být možné provést pomocí některou z modifikací metody analýzy 
efektivnosti nákladů (Cost Effectivness Analysis). Lze rovněž doporučit aplikaci hodnocení 
pomocí měrné nákladové nebo investiční náročnosti. Tento postup vychází ze vztahu mezi 
výší  (objemem) odstraňovaného znečištění a náklady na jeho odstranění. Teoreticky lze 
odvodit, že s poklesem znečištění stoupají náklady na další pokles znečištění. Objem výdajů 
na jednotku  odstraňovaného znečištění tak stoupá. 

Pokud se týká hodnocení  výdajů na úrovni odvětví nebo celého business sektoru jsou 
možnosti analýzy výdajů výrazně omezeny stávajícími informačními deficity. Účelné by bylo  
hodnotit například vztah  investičních výdajů sektoru a možného užitku. Právě při aplikaci 
této metody bude však nutné překonávat informační deficity například v oceňování škody a 
rizik pomocí kvalifikovaných nebo aproximativních odhadů. 

Pokud se týká celkových výdajů na ochranu životního prostředí za sektor by mělo být možné 
( v době , kdy již budou údaje k dispozici)  hodnotit jejich podíl na : 

• hrubém domácím produktu nebo hrubé přidané hodnotě 

• na   tvorbě hrubého fixního kapitálu za odpovídající odvětví ekonomických činností 
podle OKEČ. 

Bude rovněž účelné výdaje  strukturovat podle domén ochrany životního prostředí. 

Obdobně jako u celého business sektoru by mělo být možno hodnotit užitečnost výdajů u 
konkrétního podniku nebo dokonce u jednotlivého projektu. Situace pro hodnocení je v tom 
případě jednodušší , neboť všechny potřebné údaje jsou k dispozici a snadněji se definuje a 
měří požadovaný – předpokládaný – projektovaný efekt u několika málo charakteristik 
životního prostředí.  
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5. Výdaje na ochranu ŽP a eko-efektivnost 

 

Koncept eko-efektivnosti 
Měření eko-afektivnosti a vytváření tlaku na dosažení eko-efektivního stavu se v současném 
světě věnuje stále větší pozornost. Svědčí o tom řada teoretických zpráv a experimentálních  
studií, jejichž cílem je definovat principy eko-efektivnosti a hledat odpovídající způsoby 
měření na úrovni podniku i na úrovni celé společnosti. 

Světová  podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (World Business Council for Suitainable 
Development  - WBCSD ) charakterizovala eko-efektivnost v podstatě jako rovnováhu mezi 
tím, co člověk z přírody bere a co jí vrací. Podle WBCSDS : „ stavu eko-efektivnosti je 
dosaženo, když ekonomické aktivity nedosahují úrovně odhadované únosností země, 
nebo jsou s ní alespoň v rovnováze“. 
Problémem takové koncepce je, že doposud nejsou přijata mezinárodně dohodnutá pravidla 
nebo standardy pro rekognoskaci, měření a získání environmentálních informací za 
průmyslový podnik, nebo průmyslová odvětví, tím méně za sektor nebo za stát jako celek.  
Rovněž nejsou unifikovány ty environmentální informace , které by bylo vhodné použít 
v relaci s údaji o financování. 

Z hlediska  vztahu HDP a životního prostředí je důležité se zabývat analyzováním vývoje 
koeficientu vlivu HDP na životní prostředí ( EIC-Environmental Impact Coefficient of 
GDP), který  charakterizuje vztah růstu produktu o jednotku k vývoji spotřeby přírodních 
zdrojů. Jedná se vlastně o hodnocení vývoje spotřeby zdrojů na jednotku produktu. a změny 
růstu HDP. 

Je otázkou, jakou  vypovídací schopnost má v této souvislosti informace o vývoji výdajů 
na ochranu životního prostředí, respektive  vztah výdajů k HDP. Jestliže objem výdajů 
charakterizuje  hodnotu opatření provedených na ochranu životního prostředí a jestliže  
prostředky byly vydány účelně a efektivně, pak by se realizovaná opatření měla projevit ve 
změně ekologické zátěže. 

Zejména pokud se podíl výdajů na ochranu životního prostředí na HDP zvyšuje a výdaje tedy 
rostou rychleji než HDP, pak by se měl pozitivní vliv výdajů projevit  v 
odpovídajícím poklesu ekologické zátěže. To zřejmě znamená, že tato zátěž by měla růst 
pomaleji než HDP, nebo by měla dokonce klesat. Pokud by tomu tak nebylo, lze usuzovat na 
to, že efektivita výdajů na ochranu životního prostředí a účinnost přijímaných opatření je 
relativně nízká. 

Vztah výdajů na ochranu životního prostředí a  eko-efektivnosti je tedy možno chápat jako 
vztah prostředku ( jedné z cest) a cíle. Účelné a efektivní  vydávání zdrojů  s cílem  pozitivně 
působit na životní prostředí   může cestu k eko-efektivnosti urychlit. 

 

Efektivita výdajů - východiska 
Analýzy efektivnosti  výdajů by si  měly dát za cíl hledat odpovědi na otázky zpočátku 
relativně jednoduché a postupně složitější. Jedná se zejména o tyto okruhy otázek : 

• odpovídají výdaje a dosahované efekty projektovaným parametrům určitého 
konkrétního projektu? 

• jakých přínosů v péči o životní prostředí je dosahováno při daných výdajích  na tyto 
účely v podniku, sektoru, společnosti? 
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• kolik  stojí snížení ekologické zátěže v určité oblasti o jeden procentní bod, je tento 
vztah konstantní nebo je nutno předpokládat, že postupná další snižování ekologické 
zátěže budou dražší ? 

• jaký je vztah výdajů na ochranu životního prostředí a snižování ekologické zátěže 
v průběhu několik let? 

• jaký je vztah výdajů na ochranu životního prostředí  a snižování ekologické zátěže ? 
Pokud je cílem dosažení krátkodobě plánovaného stavu v životním prostřed, nebo 
stavu, který vyplývá z mezinárodně akceptovaných dohod, lze odhadnout, kolik bude 
zapotřebí výdajů, aby uvedené žádoucí hranice bylo dosaženo? 

• je možné odhadnout jak vysoké výdaje budou zapotřebí, aby předpokládaný stav eko-
efektivity byl udržen?  

• lze souhrnně charakterizovat vztahy mezi vývojem výdajů, vývojem HDP a zlepšením 
stavu životního prostředí v hlavních doménách ochrany? 

• jaké výdaje budou zapotřebí ( při jejich efektivním vydávání), aby  bylo dosaženo stavu 
eko-efektivity, tj., aby „ekonomické aktivity nedosahovaly úrovně odhadované 
únosností země, nebo s ní byly alespoň v rovnováze“? 

Pro hodnocení stavu životního prostředí a jeho změn by měly být použity informace a měření, 
které jsou běžně k dispozici a zabezpečují je instituce Ministerstva životního prostředí ČR. 
Rozhodující měření jsou zpravidla publikována ve Statistické ročence životního prostředí 
České republiky ( autoři Ministerstvo životního prostředí České republiky a český statistický 
úřad, vydává Český ekologický ústav). 

Pro podnikovou nebo lokální úroveň je možno využít rovněž monitoringu prováděného  na 
podnikové úrovni. 

Pokud se týká kvantifikace výdajů, autor tohoto článku v souladu s mezinárodně 
uplatňovanou praxí doporučuje, aby na podnikové úrovni byly pro hodnocení  objemu 
finančních zdrojů vydávaných na ochranu životního prostředí využívány informace, které 
poskytují mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standards – IAS) nebo  
environmentální manažerské systémy typu EMAS. Přitom však bude nutné eliminovat 
metodické odchylky ve zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí, které odlišují účetní 
evidenci od  harmonizované metodologie EU.  

Pro hodnocení celospolečenských  ( národních) výdajů by mělo být možné využít státního 
statistického zjišťování připravovaného Českým statistickým úřadem,  výsledků sekundárního 
zpracování účetních výkazů orgánů veřejné správy a aproximativních odhadů (nebo  
statistického zjištění) výdajů v sektoru domácností.  

Jednou z důležitých podmínek měření účinku výdajů na ochranu životního prostředí je 
nalezení vhodného způsobu měření těchto účinků. K daným výdajům je nutno přiřadit 
odpovídající účinky, které jsou s výdaji pokud možno v přímém nebo zprostředkovaném 
kauzálním vztahu. Bohužel v informačních fondech, existujících na vyšší než podnikové 
úrovni, se takových vzájemných vazeb  najde relativně málo. Například Statistická ročenka 
životního prostředí obsahuje takových vzájemných vazeb  jen několik. 

Cesta k eko-efektivnosti není zřejmě  pouze ve snižování ekologické zátěže a ve zvyšování 
výdajů na opatření, která k tomu mají přispět. Lze vyslovit názor, že cesta k eko-efektivnosti 
je také v hledání možností, jak snížit ekologickou zátěž při optimalizaci s tím spojených 
výdajů. To by  ve svých důsledcích mělo znamenat hledání vhodných organizačních a 
technických řešení, které by umožnily docílit potřebného efektu v ochraně životního prostředí 
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s relativně nižšími výdaji. V případě takové optimalizace by se  ekologická zátěž snižovala 
rychleji, koeficient EIC by při rostoucím HDP  mohl klesat nebo stagnovat a  podíl výdajů  na 
ochranu životního prostředí na HDP  by mohl být konstantní nebo případně klesat. 

 

Indexy životního prostředí 
Snaha vyjádřit souhrnněji změny, které probíhají ve stavu životního prostředí dané 
společnosti (státu),  umožnit sledování těchto změn v čase a umožnit i mezinárodní 
porovnávání se projevuje ve vytváření různých typů indexů životního prostředí. Informace 
vyplývající z těchto  indexů  je možné využívat při koncipování ekologické politiku státu,  
měly by umožnit hodnocení výsledků realizovaných opatření  a  případně přijímat rozhodnutí 
o dalším postupu. 

Podle názoru autora tohoto článku by indexy mohly být také  využitelné  pro hodnocení 
efektivnosti výdajů na ochranu životního prostředí. na celospolečenské úrovni. 

Poměrně jednoduchý index životního prostředí  byl koncipován ve Spolkové republice 
Německo (Deutscher Umweltindex – DUX). Je zaměřen na charakteristiky šesti oblastí  
životního prostředí  a to: klima, vzduch, půda, voda, energie, odpady. 

Například situace v oblasti „vzduch“ je charakterizována objemem emisí SO2, Nox, NH3 a 
NMVOC. Naměřené údaje se sledují v dlouhodobé časové řadě. Pro účely indexu se 
absolutně naměřené údaje vyjadřují v relaci ( v %) k: 

• Výchozímu -  bazickému roku  

• Stanovenému cíli  

Pro potřeby indexu  se vychází z dat naměřených na nejnižších jednotkách údajové pyramidy. 
V podstatě jde o postupnou agregaci těchto  dat v kombinaci s se získáváním dalších údajů ve 
vyšších datových hladinách.  

Základnou této pyramidy dat jsou statistická zjišťování u respondentských jednotek a měření 
pověřených stanic. Vrcholem této pomyslné pyramidy jsou vysoce agregované indikátory a 
DUX. Soustava indikátorů je složena výhradně z indikátorů, které lze získat objektivním 
měřením fyzikálních veličin. 

Jiným možným přístupem je  Index  trvalé udržitelnosti (ESI) vytvořený skupinou expertů 
sdružených při Světovém ekonomickém fóru a ve spolupráci s Yalským centrem pro 
environmentální politiku a s Columbia Univerzity v  New Yorku.. Tento index porovnává 22 
ukazatelů (vyjádřených pomocí 66 proměnných) z oblasti životního prostředí i ekonomických 
i sociálních podmínek Těchto 22 ukazatelů je rozděleno podle obsahu do 5 skupin : 

• Ukazatelé kvality životního prostředí : 

• Snižování znečištění 

• Zlepšování zdraví populace 

• Instituce a společnost  

• Mezinárodní aktivita na poli životního prostředí    

Hodnoty dosažené za jednotlivý stát se porovnávají s referenční skupinou podobně 
rozvinutých států. 

Uvedených pět skupin ukazatelů  ( po jejich syntetizaci) tvoří pět vrcholů pětiúhelníku.  
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Nevýhodou uvedeného indexu je skutečnost, že se neopírá pouze o indikátory exaktně 
změřitelné. Kvantifikace   indikátorů může připouštět i subjektivní přístup k oceňování 
situace. Kromě toho indikátory charakterizující ekonomickou a sociální úroveň země mohou 
– při celkovém hodnocení  indexu – zvýhodňovat ekonomicky rozvinuté země v porovnání se 
zeměmi tzv. chudými. 

Další možnost komplexnějšího  posuzování situace v  dosahování eko efektivnosti ve daném 
státě poskytuje soustava indikátorů, se kterou pracuje Komise OSN pro trvale udržitelný 
rozvoj. Jedná se o soustavu 133 indikátorů, podrobně charakterizujících  osm vybraných 
stránek trvale udržitelného rozvoje.  Ukazatele jsou rozděleny do osmi  věcně homogenních 
skupin a to : 

• Indikátory sociální ( 41 indikátorů) 

• Indikátory ekonomické ( 26 indikátorů) 

• Indikátory environmentální – voda ( 14 indikátorů) 

• Indikátory environmentální – půda ( 16 indikátorů) 

• Indikátory environmentální – ostatní přírodní zdroje ( 9 indikátorů) 

• Indikátory environmentální – ovzduší ( 6 indikátorů) 

• Indikátory environmentální – odpady ( 10 indikátorů) 

• Indikátory institucionální – společnost ( 11 indikátorů). 

Vytvoření indexu na základě takového počtu indikátorů může být obtížné. Výběr konkrétních 
indikátorů však může být využit  při úvahách, jak charakterizovat jednotlivé oblastí trvale 
udržitelného rozvoje nebo při výběru reprezentantů pro charakterizování jednotlivých domén 
ochran životního prostředí. 

Doposud vytvořené indexy životního prostředí zřejmě neuvažují s využitím informací o 
výdajích na ochranu životního prostředí a  proto neumožňují hodnotit , jak se výdaje na 
ochranu životního prostředí projevují ve zlepšování jeho stavu. Nedávají odpověď na otázku, 
zda docilovaný efekt ve zlepšování situace v oblasti životního prostředí je úměrný 
vynaloženým prostředkům. 

Současný stav poznání v oblasti výdajů na ochranu životního prostředí  již ale  vytváří 
podmínky k tomu, aby  aplikacích indexů životního prostředí byly vzaty v úvahu také s tím 
spojené výdaje.  

Metodicko analytické studie Univerzity Pardubice, fakulty ekonomicko správní se  
experimentálně zabývá možnostmi vytvoření indexu, ve kterém by mohly být dány do 
vzájemného vztahu výdaje a docilované efekty ve zlepšování životního prostředí. 

V této studii je autorským kolektivem navržena metoda pro vytvoření Environmentálního 
výdajového indexu - EVI  (Environmental Expenditure Index – EEI),  který vztahuje 
vydávané prostředky k dosaženým efektům v jednotlivých doménách ochrany životního 
prostředí.  

Tento index  vychází z charakteristik   relací mezi třemi základními aspekty : 

• Změny (zlepšení) ve stavu životního prostředí za sledované období několika let 

• Dosažené změny (zlepšení) ve vztahu k dlouhodobému cíli 

• Celkové výdaje na ochranu životního prostředí za sledované období 
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Při přípravě indexu EVI se ukázalo jako nezbytné řešit některé metodologické kroky 
především ve výběru domén, ve výběru  indikátorů a v jejich případně syntetizaci a také ve 
výběru bazického a cílového roku.  

Vztahy mezi bazickým rokem, sledovaným obdobím,  cílovým rokem a vydanými prostředky 
je možno vyjádřit rovněž graficky. To poskytuje velice rychlou a názornou informaci o 
základních vztazích a jejich vývoji v průběhu sledovaných let. 

 

6. Shrnutí 
Výdaje na ochranu životního prostředí představují v ČR  každoročně poměrně významnou 
část (cca 3%) hrubého domácího produktu. Realizace opatření, která jsou z těchto výdajů 
financována váží část pracovních kapacit státu. Celková výše ročních výdajů – dle 
aproximativního odhadu 60-65 mld.Kč – vyžaduje, aby na všech úrovních bylo posuzováno , 
jakého efektu ve zlepšení životního prostředí bylo pomocí vydaných prostředků dosaženo, Na 
základě těchto znalostí je současně zapotřebí odhadovat  přibližnou výši výdajů, se kterými 
bude   nutno počítat pro splnění  strategických záměrů společnosti tak, aby se životní prostředí 
výrazně zlepšilo a aby  se ČR přiblížila  ke  stavu eko efektivnosti. 

Doposud však byla analýza výdajů v ČR omezována informačními deficity, které se postupně 
odstraňují. Většina základních podmínek pro analýzu efektivnosti výdajů bude zřejmě  
v nejbližší budoucnosti  splněna a bude možno hlouběji analyzovat efektivnost výdajů na 
podnikové ( sektorové) i celospolečenské úrovni. 

Pokud se týká hodnocení výdajů ( investičních i neinvestičních) jsou na úrovni  jednotlivých 
organizací podnikatelského i veřejného sektoru  dispozici různé metody hodnocení nákladů., 
například hodnocení typu Cost Effectivness Analysis.  

Metody hodnocení na celospolečenské úrovni se zatím v některých zemí ověřují. Pro 
vnitrostátní a mezinárodní komparace se zpravidla používá hodnocení  vztahu  celkových 
výdajů na ochranu životního prostředí k objemu HDP, nebo přepočtu výdajů  připadajících na 
jednoho obyvatele. Tyto relace ale neumožňují hlubší analýzu  vztahu mezi výdaji a efektem 
ve zlepšení životního prostředí.  

V současné době je v ČR obtížné hledat vazby mezi zlepšením životního prostředí a takovými 
výdaji, které jsou v příčinné souvislosti s dosaženým zlepšením. Podmínkou  hlubší analýzy 
účelnosti a efektivnosti vydávaných prostředků je takové vazby nalézt a zabezpečit k tomu 
účelu potřebné údaje. Jen tak bude možné přistoupit jak k jednodušším hodnotícím metodám, 
tak  v perspektivě začít používat komplexnější přístup  pomocí například některého 
z environmentálních indexů.  

Podle názoru autora by analýzy na celospolečenské úrovni  měly být zaměřeny na posuzování 
celospolečenských výdajů   ve vztahu k souboru několika domén, aby bylo docíleno 
komplexnějšího poznání vývoje situace v životním prostředí a  efektivnosti prostředků, které 
se na tuto oblast každoročně vydávají.  

Je možno vyslovit názor, že právě takové analýzy, svým zpětnovazebním efektem, mohou 
přispět k intenzivnějšímu využití vynakládaných  prostředků a tedy ke zrychlení procesu 
směřujícího k dosažení stavu eko-efektivnosti.  

 

Ing. Václav Ježdík, Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84,  
532 10 Pardubice  
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STATISTICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ VÝDAJŮ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 
(Výkaz ŽP 1-01) 

 
Bc. Eva Krumpová - Ing. Katarína Markošová 

 
 
Účelem statistického zjišťování je získat informace o výdajích a zdrojích financování 
dlouhodobého hmotného majetku na ochranu životního prostředí,  
o neinvestičních nákladech na ochranu životního prostředí a o ekonomickém přínosu  
z aktivit na ochranu životního prostředí. 

Údaje budou využity při posuzování vývoje výdajů na ochranu životního prostředí, jejich 
územním rozmístění a odvětvovém zaměření a pro poskytování informací institucím EU (dle 
Nařízení Rady č. 58/97 ze dne 20. 12. 1996) a ostatním mezinárodním organizacím. 

Sledovanými ukazateli jsou: 

− Výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (DHM) na odstraňování znečištění a 
na prevenci vzniku znečištění životního prostředí (ŽP) 

− Zdroje financování DHM na ochranu  ŽP  

− Vnitřní a vnější neinvestiční náklady na ochranu ŽP (z hlediska firmy) 

− Ekonomický přínos z vedlejších produktů, které vznikly při aktivitách  
na ochranu ŽP (tržby z prodeje služeb na OŽP, tržby z prodeje vedlejších produktů, 
úspory z opětovného využití vedlejších produktů) 

Všechny tyto ukazatele jsou sledovány v členění podle jednotlivých oblastí životního 
prostředí (CEPA 2000) a výdaje na pořízení DHM na ochranu ŽP jsou navíc členěny podle 
území, kde byla investice pořízena. 

Soubor zpravodajských jednotek je vymezen parametricky na podkladě   
Registru ekonomických subjektů. Zpravodajská povinnost se týká nefinančních podniků 
spadajících do odvětví: zemědělství, lesnictví, těžba nerostných surovin, zpracovatelský 
průmysl, výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, pozemní a potrubní doprava, letecká 
doprava s počtem zaměstnanců 50 a více. Dále se týká všech nefinančních podniků z odvětví 
recyklace druhotných surovin a odstraňování odpadů. 

Soubor zpravodajských jednotek je dále doplněn o nefinanční podniky s počtem zaměstnanců 
20 a více, spadající do odvětví: těžba nerostných surovin, zpracovatelský průmysl, výroba a 
rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie, které v letech 1996 až 2001 vykázaly investice na 
ochranu ŽP ve výkaze IV 3-01, a nebyly zahrnuty do základního souboru. 

Posledním rozšířením souboru respondentů jsou všechny vládní instituce.  
Pro tyto instituce jsou data získávána prostřednictvím výkazu VI 1-01, přičemž jsou 
sledovány pouze investiční výdaje.  

Povinnost poskytovat požadované údaje vyplývá zpravodajským jednotkám  
ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
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Výkaz ŽP 1-01 je čtyřstránkový (viz Příloha). První stránka představuje záhlaví výkazu,  
kde jsou uvedeny identifikační údaje zpravodajské jednotky, zejména identifikační číslo 
organizace. Následující tři strany výkazu slouží k vlastnímu zjišťování výdajů  
na ochranu životního prostředí. K výkazu jsou dále připojeny dvě strany stručných 
metodických vysvětlivek. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nový výkaz, obdrží 
zpravodajská jednotka pro lepší pochopení sledované problematiky v prvním roce zjišťování 
navíc podrobnější metodickou příručku, kterou bude možné nalézt na internetových stránkách 
ČSÚ. 

Harmonogram zpracování: Nejpozději do 27. 2. 2004 bude provedeno rozeslání výkazů ŽP 
1-01 zpravodajským jednotkám, které vyplní výkaz a jej doručí zpět do ČSÚ do 31. 3. 2004. 
Na konci měsíce srpna 2004 bude ukončeno zpracování těchto výkazů a zveřejněna data ze 
statistického zjišťování ŽP 1-01. Celkové výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného 
majetku na ochranu životního prostředí za rok 2003 (tedy včetně dat za sektor vládních 
institucí z výkazu VI 1-01) by měly být známy v prosinci roku 2004. 

Zjištěné údaje jsou poskytovány Ministerstvu životního prostředí ČR, Eurostatu, ostatním 
mezinárodním i národním institucím a veřejnosti zejména prostřednictvím publikací: 

− Statistická ročenka České republiky 

− Statistická ročenka životního prostředí 

− Informace o životním prostředí v České republice (kromě tištěné verze  
je možné nalézt verzi elektronickou na internetových stránkách  
ČSÚ: www.czso.cz v sekci Životní prostředí, zemědělství) 

− Výdaje na ochranu životního prostředí v ČR (kromě tištěné verze je možné nalézt verzi 
elektronickou na internetových stránkách ČSÚ: www.czso.cz v sekci Makroekonomika, 
HDP) 

 

Poznámka: K ročnímu výkazu o výdajích na ochranu životního prostředí zpracoval ČSÚ 
Příručku pro zpravodajskou jednotku s metodickými pokyny, klasifikacemi a praktickým 
příkladem.  
 
Bc. Eva Krumpová  
Český statistický úřad. Oddělení statistiky životního prostředí, tel.: 47 2706 156 
e-mail: ekrumpova@gw.czso.cz 

 

Ing. Katarína Markošová 
Český statistický úřad. Oddělení statistiky životního prostředí, tel.: 47 2706 174 
e-mail: markosova@gw.czso.cz 
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INVESTICE NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ČESKÉ 
REPUBLICE 

(přepočet časových řad z běžných do stálých cen roku 1995) 

 

Ing. Katarína Markošová 
 

 

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (DHM) na ochranu životního prostředí (dále jen 
investice na OŽP) zahrnuje ty investiční výdaje, které se vztahují k aktivitám na ochranu 
životního prostředí, jejichž hlavním účelem je zachycení, odstranění, monitorování, kontrola, 
snižování, prevence nebo eliminace znečišťujících látek a znečištění, případně jiného 
poškození životního prostředí, ke kterému dochází při činnosti podniků. 

Údaje o DHM představují sumu výdajů, které vykazující jednotky vynaložily na pořízení 
DHM (koupí nebo vlastní činností), spolu s celkovou hodnotou DHM získaného formou 
bezúplatného nabytí, nebo převodu podle příslušných legislativních předpisů, nebo 
přeřazením z osobního užívání do podnikání. Data jsou získávána z ročních statistických 
výkazů ČSÚ.8 

Ekologické akce lze rozdělit do oblastí tzv. programového zaměření. Do roku 2000 šlo o šest 
hlavních oblastí: akce na ochranu vody s výjimkou vody podzemní (do roku 1995 uváděno 
jako čistota vod), akce na ochranu ovzduší a klimatu (do roku 1995 uváděno jako ochrana 
čistoty ovzduší), akce k ekologickému nakládání s odpady, akce na ochranu přírody a krajiny 
(do roku 1995 uváděno jako rekultivace půdy), akce k redukci vlivu fyzikálních faktorů, akce 
na ochranu půdy a podzemní vody.  

Od roku 2001 jsou ekologické akce rozdělovány na základě mezinárodní klasifikace výdajů 
na ochranu životního prostředí CEPA 20009 celkem do devíti oblastí programového zaměření: 

• ochrana ovzduší a klimatu 

• nakládání s odpadními vodami 

• nakládání s odpady 

• ochrana a sanace půdy, podzemních a povrchových vod 

• omezování hluku a vibrací (kromě ochrany pracovišť) 

• ochrana biodiversity a krajiny 

• ochrana proti záření (kromě vnějšího zabezpečení) 

• výzkum a vývoj 

• ostatní aktivity na ochranu životního prostředí 

Údaje o investicích na OŽP v běžných cenách jsou v České republice k dispozici již od roku 
1986. Abychom však vůbec mohli investice na OŽP (resp. jejich objem) v jednotlivých letech 
objektivně srovnávat, musíme eliminovat jejich růst vyvolaný inflačními cenovými pohyby. 
                                                 
8 Do roku 2002 šlo o výkaz IV 3-01, v roce 2003 o výkazy P 5-01 a VI 1-01, od roku 2004 budou údaje  

o investicích na OŽP k dispozici na základě výkazů ŽP 1-01 a VI 1-01. 
9 Classification of Environmental Protection Activities 
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Růst cen je vhodné eliminovat i z důvodu objektivního mezinárodního srovnávání. Zjištěné 
údaje v platných cenách je tedy zapotřebí přepočítat do srovnatelných (stálých) cen pomocí 
cenových indexů, tzv. deflátorů. Vzhledem k tomu, že jedním ze zmíněných důvodů přepočtu 
je i mezinárodní srovnatelnost údajů, zvolila jsem jako základní rok 1995, který se při 
mezinárodním srovnávání nejčastěji využívá.  

Za deflátor je třeba zvolit vhodný cenový index dle povahy příslušného úkolu tak, aby 
vymezení cen v cenovém indexu bylo stejné jako při vyjádření sledované veličiny v běžných 
cenách a aby struktura množství v přepočítávaném ukazateli byla v souladu se strukturou 
v použitém indexu.  

V případě investic na ochranu životního prostředí je zejména nutno si uvědomit, že jde  
o investice jak domácího původu, tak o investice pocházející ze zahraničí. Při vlastní 
konstrukci deflátoru jsem vycházela ze souhrnného cenového indexu Paascheho, přičemž 
jsem deflátor konstruovala odděleně pro jednotlivá odvětví (základní skupiny OKEČ): 

 

 

 

 

 

Kde pi1qi1 představuje strukturu celkových (tedy ne pouze k ochraně ŽP) hrubých hmotných 
investic v jednotlivých „odvětvích“ podle Standardní klasifikace produkce (SKP)10. 
Konkrétně se jedná o DHM uvedený v daném roce do užívání, samozřejmě v členění na 
DHM tuzemského původu a z dovozu. pi1/pi0 pak představuje příslušné indexy cen 
průmyslových výrobců (pro investice tuzemského původu) a indexy dovozních cen (pro 
investice pocházející z dovozu).11 

Tímto způsobem získané „dílčí deflátory“ pro investice na OŽP z dovozu a tuzemského 
původu jsem následně sloučila do deflátoru celkového na základě podílu domácích hrubých 
hmotných investic na celkových investicích v jednotlivých letech i v jednotlivých odvětvích. 

Vzhledem k tomu, že jsou údaje o struktuře DHM uvedeného v jednotlivých letech do užívání 
k dispozici pouze za léta 1995 až 2001, byl přepočet do stálých cen roku 1995 proveden 
pouze od roku 1995. 

Vlastní přepočty investic na OŽP jsem provedla odděleně nejen pro jednotlivá odvětví, ale  
i pro oblasti programového zaměření, a celkový výsledek jsem získala součtem přepočtených 
dílčích hodnot. K přehledné prezentaci přepočtených výsledků poslouží následující grafy  
1 až 4 zobrazující investice na OŽP celkem a v členění dle hlavních oblastí programového 
zaměření (ochrana vody s výjimkou vody podzemní, ochrana ovzduší a klimatu a ekologické 
nakládání s odpady).12 

 
                                                 
10 Uvažovala jsem pouze takové SKP, u kterých lze očekávat vztah k ochraně ŽP. SKP jako např. hudební 

nástroje či hry a hračky jsem samozřejmě z výpočtů vyloučila. 
11 Na tomto místě považuji za nutné poznamenat, že ačkoliv se pro tvorbu cenových indexů investic v České 

republice využívá vedle cen fakturovaných průmyslovými výrobci a fakturovaných dovozních cen ještě 
fakturovaných cen stavebních objektů, rozhodla jsem se po poradě s odborníky (z Vysoké školy ekonomické v 
Praze a z oddělení národních účtů ČSÚ) indexy cen stavebních prací při svých výpočtech neuvažovat. 

12 Vysvětlivky k legendám: BC = běžné ceny; SC = stálé ceny roku 1995 

∑pi1*qi1 

     pi1*qi1 

        pi1 

 
IC = 

∑
        pi0 
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Graf 1  Celkové investice na ochranu životního prostředí 
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Graf 2  Investice na ochranu vody (s výjimkou podzemní) 
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Graf 3  Investice na ochranu ovzduší a klimatu 
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Graf 4  Investice na ekologické nakládání s odpady 

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

rok

m
il.

 K
č

BC
SC

 
Ponechám stranou komentář vlastní dynamiky objemu investic na OŽP, která úzce souvisí 
s příslušnou legislativou ochrany životního prostředí, a zaměřím se na porovnání vývoje 
investic na OŽP v běžných a stálých cenách roku 1995.  
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Jak je z grafů 1 až 4 patrné, vykazují investice na OŽP (celkové i dle vybraných oblastí 
programového zaměření) ve stálých cenách roku 1995 naprosto stejné vývojové tendence jako 
investice na OŽP v běžných cenách.  

Důvodem je zejména již zmíněná skutečnost, že investice na OŽP pocházejí nejen z České 
republiky, ale také ze zahraničí. Podíl investic z dovozu na celkových investicích byl 
v jednotlivých letech poměrně vysoký (cca 28 – 41 %), přičemž příslušné dovozní ceny  
se v daném časovém intervalu téměř nezměnily (u uvažovaných SKP poklesly mezi lety 1995 
až 2001 celkově pouze o 1 %). Celkový cenový nárůst tak u investic na OŽP (u uvažovaných 
SKP) činil mezi lety 1995 až 2001 pouze 7,4 %, a to i přesto, že růst cenové hladiny byl 
v České republice v tomto období poměrně významný, a u investic domácího původu  
(u uvažovaných SKP) činil 13,28 %.  

Růst cen tedy nebyl dostatečně výrazný na to, aby mohl zásadním způsobem ovlivnit 
dynamiku objemu investic na OŽP oproti vývojové tendenci investic na OŽP v běžných 
cenách. 

 

 

Ing. Katarína Markošová 

Český statistický úřad, Oddělení statistiky životního prostředí, tel.: 472 706 174,  
e-mail: markosova@gw.czso.cz 
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PODNIKOVÉ ENVIRONMENTÁLNE A EKOLOGICKÉ NÁKLADY 
 

Ing. Adrián Podskľan 

 

 

Abstract 
The article deals with the environmental and ecological expense . Legislation, market forces 
and competition are forcing companies to develop environmental  and ecological expense. 
However, there are few good guidelines. Companies must be able to address environmental 
concern in both support and primary activities. The environmental  and ecological  expense  is 
described in the article. 

 

1. ÚVOD 
Pre vrcholové vedenie podnikov sa postupne stáva prestížnou záležitosťou  poznanie 
základných princípov Environmentálneho manažérskeho systému  (EMS). Pri budovaní EMS 
v priemyselných podnikoch sa väčšinou vychádza z ISO noriem  radu 14 000, z nariadenia  
Rady (EHS)č. 1836/93 a z Podnikateľskej  charty trvalo  udržateľného  rozvoja 
Medzinárodnej obchodnej komory. 

Východiskom  rozhodovania v rámci EMS je vytvorenie  adekvátneho informačného systému. 
Podstatou informačného systému pre EMS je systematický zber, zaznamenávanie, hodnotenie 
a odovzdávanie informácií o environmentálnom  profile podniku.  Súčasťou environmentálne 
orientovaného informačného systému by mali byť aj informácie o environmentálne 
vyvolaných  finančných dopadoch pre hospodárenie podniku, predovšetkým, ale o nákladoch 
vynakladaných v súvislosti s ochranou ŽP – teda o environmentálnych nákladoch. Touto 
problematikou sa  zaoberá   aj  tento článok,   ktorý  je   súčasťou    vedeckého   projektu   
VEGA  č. 1/9099/02: “Environmentálne orientovaný manažment, marketing a logistika 
strategických podnikateľských jednotiek”.   

 

2. PODNIKOVÉ ENVIRONMENTÁLNE  A EKOLOGICKÉ  NÁKLADY 
Podnikové environmentálne náklady – náklady spojené s podnikovými akciami 
(investičnými projektami) a aktivitami (zneškodňovanie odpadov, prevencia vzniku 
odpadov,…), ktorých cieľom je zmenšenie negatívneho vplyvu podniku na životné prostredie 
[4]. 

V rámci  environmentálnych nákladov je treba odlíšiť: 

− Environmentálne investičné náklady tj. prostriedky  na obnovu, rozširovanie a 
skvalitňovanie výrobného a nevýrobného majetku, ktoré sú vynakladané s cieľom 
zmenšenia negatívneho pôsobenia podnikových činností, výrobkov a služieb na ŽP ( napr. 
náklady na výstavbu čistiarní odpadových vôd, spaľovien tuhých odpadov, odlučovačov a 
pod.). 

− Environmentálne náklady bežného charakteru predstavujú prostriedky vynakladané 
v súvislosti s aktivitami v rámci bežnej ( prevádzkovej a finančnej) činnosti podniku, 
ktoré sa uskutočňované  s cieľom zníženia negatívneho  pôsobenia na ŽP  (napr. 
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prevádzkové náklady  čistiarní odpadových vôd, spaľovien, náklady na prevádzku 
recyklačných zariadení apod. ). 

Význam environmentálnych nákladov v rámci efektívneho fungovania EMS je treba vidieť 
predovšetkým v týchto súvislostiach: 

− umožňujú odhaliť pozitívne a negatívne vplyvy podniku, jeho činností, výrobkov a služieb 
na ŽP, 

− informácie o  environmentálnych nákladoch možno využiť pri prepočtoch ekonomickej 
efektívnosti investičných  zámerov podniku, 

− dynamika ich vývoja upozorňuje na celkovú úroveň a účinnosť podnikového  EMS, 

− upozorňujú  na faktory a miesta (napr. výrobky, procesy a aktivity), ktoré sa výraznou 
mierou podieľajú na znehodnocovaní ŽP, 

− ich rozbory a analýzy  možno použiť ako vstupné informácie pre návrhy vhodnej stratégie 
a taktiky EMS podniku, 

− informácie o environmentálnych nákladoch sú neoddeliteľnou súčasťou správ o vplyve 
podniku na ŽP, prostredníctvom ktorých sú zainteresované skupiny informované o 
environmentálnom správaní sa podniku, 

− sledovanie a vyhodnocovanie environmentálnych nákladov umožňuje porovnávanie 
dosiahnutých cieľov v oblasti environmentálneho profilu podniku so stanovenými cieľmi, 

− slúžia ako jedno z merítok oceňovania výkonnosti EMS podniku, 

− odkrývajú možnosti znižovania celkových nákladov podniku a možnosti dosahovania 
vyšších ziskov. 

 

Programy environmentálnych nákladov by mali mať nasledovné etapy: 

I. skúmanie oprávnenosti práce s environmentálnymi nákladmi, 

II. presvedčovanie a záväzok vrcholového vedenia, 

III. tvorba metodiky sledovania a vyhodnocovania environmentálnych nákladov, 

IV. zber informácií o environmentálnych nákladoch, 

V. sledovanie a kvantifikácia nákladových položiek, 

VI. analytické vyhodnocovanie environmentálnych nákladov, 

VII. návrhy a realizácia nápravných akcií. 

Prvé tri aktivity  sú jednorázového charakteru a musia byť urobené ešte pred naštartovaním 
rutinných prác s environmentálnymi nákladmi, ktoré vychádzajú z pravidelného 
uskutočňovania zostávajúcich štyroch etáp. 

Navrhujeme programy environmentálnych nákladov využívať ako v podnikoch veľkých, tak 
aj v stredných a malých spoločnostiach, v rôznych priemyselných odvetviach i v sektore 
služieb. Môžu byť aplikované v malom i vo veľkom rozsahu (na jednej prevádzke, či v celom 
podniku), podľa potrieb podniku. Použitá forma by mala odrážať ciele a potreby podniku, 
ktoré program využíva. 
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Ekologické náklady sú náklady určené ku kompenzácii sociálno-ekonomických dôsledkov 
znečistenia životného prostredia, k vyhnutiu sa týmto dôsledkom a zabráneniu vzniku týchto 
dôsledkov [1]. 

Ekologické náklady sú predovšetkým náklady vynaložené samotnými podnikmi na 
ekologické ciele. Je možné i keď niekedy veľmi obtiažne s pomocou rozdeľovania nákladov a 
kvalifikovaných odhadov ich  získať z účtovných dokladov a vyjadriť v peňažných 
jednotkách. 

Ekologické náklady možno členiť z rôznych hľadísk [1]: 

A/ Medzi najčastejšie používané a zároveň najvýstižnejšie možno považovať členenie 
ekologických nákladov podľa druhov: 

I. ekonomické škody za znečistenie životného prostredia, 

II. náklady na ochranu životného prostredia. 

• Ekologické investície 

a) čisté – investície na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu technických a 
technologických zariadení na tvorbu a ochranu životného prostredia, ktoré 
tvoria relatívne investičné dielo. 

b) hrubé – zahrňujú okrem čistých investícií aj priame zmeny alebo úpravy 
výrobnej technológie. Ide o zmeny uskutočnené výhradne za účelom 
zníženia negatívnych vplyvov na životné prostredie. 

• Prevádzkové náklady – náklady spojené s prevádzkou environmentálnych  
         zariadení, ich funkcia spočíva v zabraňovaní alebo znižovaní generovania  
         škodlivých odpadov. Prevádzkové ekologické náklady možno rozlišovať  
         napríklad na: 

a) náklady na spotrebu materiálu, 

b) náklady na spotrebu palív, 

c) náklady na spotrebu energie, 

d) náklady na réžiu a iné. 

 

B/ Členenie ekologických nákladov v súvislosti k zložkám životného prostredia: 

a) náklady na ochranu vôd, 

b) náklady na ochranu ovzdušia, 

c) náklady na ochranu pôdy, 

d) ochranné opatrenia proti hluku. 

 

C/ Účelové členenie nákladov na: 

a) náklady na kontrolu znečisťovania prostredia a meranie jeho stavu, 

b) náklady na obnovu, 

c) náklady na náhradu škôd, 

d) náklady na zachytávanie produkovaných  škodlivých emisií a ich zneškodňovanie, 
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e) náklady na obmedzovanie produkcie škodlivín, 

f) náklady na výskum a vývoj technicko-organizačných, výchovných a vzdelávacích 
opatrení v ochrane životného prostredia. 

 

D/Podľa vplyvu ekologických nákladov na kvalitu životného prostredia ich môžeme členiť 
do štyroch skupín: 

• ekozábranné – sú integrované v investičných a prevádzkových nákladoch výrobných 
technológií. Zamedzujú generovanie škodlivín, ich prenikanie do životného prostredia, a 
tým zabraňujú jeho znehodnocovaniu. 

• ekoobmedzujúce – sú dodatočné náklady na zachytávanie produkovaných odpadov v už 
fungujúcich výrobných procesoch. Rešpektujú požiadavku ochrany životného prostredia a 
zahŕňajú investičné náklady a náklady na prevádzku zariadení na zachytávanie škodlivín 
vo výrobnom procese. 

• ekokompenzačné – sú náklady na vyhnutie sa škodlivým dôsledkom znečistenia životného 
prostredia. Ich cieľom je chrániť postihnutý subjekt pred škodlivými účinkami 
znečisťujúceho prostredia. Neriešia problém znečistenia životného prostredia, ale 
vyjadrujú len prispôsobenie subjektu prostredia reálnemu stavu, alebo dočasné či 
prechodné riešenie pre obyvateľstvo v znečistených oblastiach, ktoré má umožniť lepšie sa 
vyrovnať s nepriaznivými životnými podmienkami. 

• ekogeneračné – sú dodatočné náklady na odstraňovanie nežiadúcich dôsledkov na životné 
prostredie, čím sa vytvára možnosť využívať regenerovanie životného prostredia. 

 

3. ZÁVER 
Tento príspevok sa zaoberá rozborom podstaty podnikových environmentálnych a 
ekologických nákladov. Opodstatnenosť v teoretickej a praktickej rovine podnikových 
environmentálnych a ekologických nákladov má a bude mať význam pre priemyselné 
podniky, kde manažment už dnes myslí na budúcnosť a tá znamená byť pred konkurenciou, 
predvídať a vedieť správne reagovať v správny čas. 
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PRÍNOSY ZO ZAVEDENIA ENVIRONMENTÁLNYCH  
MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV 

 
Ing. Adrián Podskľan – Vidová Jaroslava 

 

 

Abstract 

The article deals with the effects from implementation of Environmental Management 
System. Legislation, market forces and competition are forcing companies to develop 
Environmental Management system. However, there are few good guidelines. Companies 
must be able to address environmental concern in both support and primary activities. The 
environmental effects are described in the article. 

 

1. ÚVOD 
Od začiatku osemdesiatich rokov minulého storočia sa myslenie vrcholových manažérov 
značne posunulo od názoru, že každá investícia v ochrane životného prostredia je čistou 
stratou. Dôvodov pre tento posun bolo niekoľko, počínajúc rastúcimi cenami za 
zneškodňovanie odpadov až po rastúce požiadavky spotrebiteľov po čistejších výrobných 
procesoch a výrobkoch bez škodlivín. Myšlienka, že technologické procesy a produkty 
nezaťažujúce životné prostredie môžu zlepšiť pozíciu podniku na trhu, začína presúvať 
myslenie niektorých manažérov od ochrany životného prostredia k širšej vízii, tj. previesť 
ochranu životného prostredia na konkrétne ekonomické zisky na základe lepšej 
konkurencieschopnosti na trhu. 

Podniky, ktoré začali používať nástroje ochrany životného prostredia a zmenili svoj prístup 
k jeho ochrane, formulujú svoju novú preventívne orientovanú politiku ochrany životného 
prostredia (environmentálna politika), ktorá vedie k urýchlenej a efektívnej inovácií ich 
technológií, výrobkov a služieb, ktoré minimalizujú zaťaženie životného prostredia. Touto 
problematikou, tj. prínosmi zo zavedenia EMS   sa zaoberá   aj  tento článok,   ktorý  je   
súčasťou    vedeckého   projektu   VEGA  č. 1/9099/02: “Environmentálne orientovaný 
manažment, marketing a logistika strategických podnikateľských jednotiek”.   
 

2. PRÍNOSY  VYUŽÍVANIA EMS 

Skúsenosti zo zavádzania EMS v krajinách s vyspelou trhovou ekonomikou jednoznačne 
potvrdzujú zvyšujúci sa záujem odberateľov o dodávky od dodávateľov s  certifikáciou EMS, 
resp. zákazníkov o ekologicky vhodné výrobky („evv“) aj za prípadne vyššiu cenu [7]. 

Štruktúra prínosov EMS pozostáva z prínosov [7]: 

 priamych 

 kvantifikovateľných, 

 nekvantifikovateľných, 
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 nepriamych 

 kvantifikovateľných, 

 nekvantifikovateľných. 

Prehľad najvýznamnejších prínosov (efektov) zavedených EMS v jednotlivých oblastiach 
aktivít podniku uvádza tab. č. 1. 

Rozhodujúcim parametrom výsledného efektu EMS je vyčíslenie ekonomických škôd zo 
znehodnocovania životného prostredia, ktoré zavedený EMS odstráni, resp. vedie 
k prevencii ich vzniku. 

Hodnotové vyjadrenie rozsahu a významnosti environmentálneho impaktu podnikových 
činností možno potom kvantifikovať ako súčet 2 zložiek: 

• ekonomickej straty zo súčasného environmentálneho impaktu (súčasného stavu životného 
prostredia), 

• hodnoty nákladov na realizáciu nápravných opatrení (na zlepšenie súčasného stavu 
životného prostredia). 

Z uvedeného teda vyplýva, že rozsah (hodnotovo kvantifikovaných) strát a škôd na životnom 
prostredí, k odstráneniu (minimalizácii) ktorých môže viesť zavedenie EMS znamená 
rozhodujúci úžitok zo zavedenia EMS [7]. 

Tabuľka č. 1:  Štruktúra možných prínosov EMS [7] 

 
       OBLASŤ 

 
 FORMA PRÍNOSU (EFEKTU) 

Úspory nákladov • Náklady na palivá a energie 
• Náklady na suroviny a materiál 
• Náklady na dopravu 
• Náklady na spracovanie (uskladnenie) 

odpadu  
Zníženie strát, škôd a rizík • Zníženie strát z nerealizovanej výroby 

• Zníženie škôd na životnom prostredí 
• Zníženie chorobnosti a úrazovosti 
• Manipulácia vzniku porúch a havárií  

Zvýšenie konkurencieschopnosti • Anticipácia a rešpektovanie požiadaviek 
trhu 

• Inovatívnosť výrobkov a procesu 
• Pružnosť (rýchlosť) v plnení dodávok 
• Ľahšie uplatnenie na nových trhoch 

Celkové zvýšenie podnikovej 
kultúry 

• Zlepšenie imidžu podniku 
• Spoľahlivosť a dôveryhodnosť podniku 
• Motivácia (záujem) spolupráce 

s podnikom 
• Konformnosť s platnou legislatívou 
• Vyššia kvalifikácia personálu 
• Lepší vzťah k podniku a výrobnej 

značke  
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Rozhodujúcim parametrom výsledného efektu EMS je vyčíslenie ekonomických škôd zo 
znehodnocovania životného prostredia, ktoré zavedený EMS odstráni, resp. vedie 
k prevencii ich vzniku . 

Hodnotové vyjadrenie rozsahu a významnosti environmentálneho impaktu podnikových 
činností možno potom kvantifikovať ako súčet 2 zložiek: 

• ekonomickej straty zo súčasného environmentálneho impaktu (súčasného stavu životného 
prostredia), 

• hodnoty nákladov na realizáciu nápravných opatrení (na zlepšenie súčasného stavu 
životného prostredia). 

Z uvedeného teda vyplýva, že rozsah (hodnotovo kvantifikovaných) strát a škôd na životnom 
prostredí, k odstráneniu (minimalizácii) ktorých môže viesť zavedenie EMS znamená 
rozhodujúci úžitok zo zavedenia EMS [7]. 

 

Prínos zo zavedeného EMS možno kvantifikovať v 5 krokoch: 

• ohraničiť štruktúru a parametre vplyvov podnikových činností na životné prostredie, 

• zistiť (meranie, výpočet) rozsah znehodnotenia konkrétnej zložky životného prostredia, 

• získať (meraním, z dokumentácie) údaje potrebné pre korekciu rozsahu impaktu v danom 
konkrétnom prípade (charakter zdroja škodliviny a charakter objektu poškodenia), 

• stanoviť (expertným odhadom, porovnaním, štatistickým šetrením) veľkosť ekonomickej 
škody na jednotku rozsahu impaktu, 

• vypočítať rozsah škody na jednotlivých zložkách životného prostredia (ovzdušie, voda, 
pôda, pracovné prostredie atď.) 

 

podľa všeobecného vzťahu pre výpočet mikroekonomických účinkov podnikových činností 

Ue = Šzp = u.e   [Sk] 

 

Kde:  

Ue  – je výsledný ekonomický účinok z odstránenia určitej škody na životnom prostredí 
(Sk/rok), 

Šzp – vyčíslená ekonomická škoda z poškodenia zložky životného prostredia (napr. Sk/rok), 

e -  hodnota ekonomického prevodníka (sadzby) na jednotku rozsahu impaktu (napr. Sk/t), 

u - rozsah impaktu činností podniku na zložku životného prostredia ( napr. t / rok ).  

  
Veľkým prínosom pre podnik so zavadením EMS má aj zavedenie sledovania a 
vyhodnocovania environmentálnych nákladov a to hlavne: 

• Pre  vedenie spoločnosti ako: 

− nástroj pre získanie  a údajov potrebných pre plánovanie a stanovenie cieľov, 

− prostriedok pre objektívne posúdenie vhodnosti výroby výrobkov z pohľadu 
environmentálnych nákladov, 
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− zvýšenie morálky spoločnosti. 

• Vzťahy so zamestnancami: 

− Prostriedok pre formulovanie environmentálneho vedomia. 

• Public relations: 

− cenný komunikačný nástroj so záujmovými skupinami, 

− zlepšenie image spoločnosti, 

− dobré vzťahy s poisťovňami, bankami. 

• Pre  vedenie spoločnosti ako: 

− nástroj pre získanie  a údajov potrebných pre plánovanie a stanovenie cieľov, 

− prostriedok pre objektívne posúdenie vhodnosti výroby výrobkov z pohľadu 
environmentálnych nákladov, 

− zvýšenie morálky spoločnosti. 

• Pre  obchodnú činnosť a marketing: 

− možnosť získania lepšieho prehľadu o nákladoch na výrobu a tým spresnenia 
kalkulácie výrobkov, 

− zlepšenie image výrobkov. 

 

4. ZÁVER 

Tento príspevok sa zaoberá rozborom prínosov zo zavedenia Environmentálnych 
manažérskych systémov. Prínosy  zo zavedenia EMS sa v priemyselných podnikoch prejavujú 
hlavne v zvýšení podielu na trhu, znížení nákladov, zlepšení image spoločnosti a pod 
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VYUŽITÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ PŘI ŘEŠENÍ 
ROZHODOVACÍCH ÚLOH V PODNIKU S CÍLEM OCHRANY 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 

Ing. Vojtěch Vaněček, CSc. - Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph. D. 
 

 

V současné době je k dispozici dostatek dostupných návodů a doporučení jak zavést 
podnikové environmentální účetnictví nebo výstižněji environmentální informační systém. 
Nejpraktičtějším návodem u nás je Metodický pokyn pro zavedení environmentálního 
manažerského účetnictví, vydaný Ministerstvem životního prostředí v r. 2002. Tyto návody 
zpravidla končí zavedením takového environmentálního informačního systému v podniku a 
pak se předpokládá využití informací v rámci rozhodovacích procesů v podniku.  

Začlenění ochrany životního prostředí do managementu podniku však přináší některé nové 
nebo modifikované rozhodovací úlohy. Zformulovali jsme zatím šest typických úloh a 
publikovali je na kongresu APROCHEM13 a v periodiku Environmentální aspekty 
podnikání14. V r. 2003 jsme k těmto typům úloh hledali praktické příklady a koncem roku 
sepsali výsledky ve studii vypracované pro MŽP a nazvané shodně s nadpisem tohoto 
příspěvku.  

Zatímco formulace typických úloh je stručná, popis jejich aplikace na konkrétní příklady je 
nutně objemný, nevešel by se do tohoto příspěvku a musíme tedy zájemce o detaily odkázat 
na vlastní studii. Účelem studie bylo podrobně ukázat, jak lze postupovat, a tím se měla také 
vyjevit použitelnost a užitečnost námi zformulovaných typických rozhodovacích úloh. První 
tři úlohy jsme s úspěchem uplatnili na praktických příkladech, zbylé tři zůstaly zatím 
z různých důvodů na úrovni myšlenkových konstruktů bez praktického příkladu. V tomto 
příspěvku uvádíme znění všech šesti typických úloh a stručný popis příkladů uvedených ve 
studii. Náš příspěvek má upozornit případné zájemce o tuto problematiku na vlastní studii. Za 
poskytnuté praktické údaje děkujeme zejména společnosti ŽS Brno, a.s.,  Výzkumnému 
ústavu anorganické chemie, a.s., Ústí nad Labem a subjektům, které si nepřály být uvedeny. 

 

ÚLOHA 1: Výběr environmentálních nákladů/výnosů pro účetní sledování 
Oblast použití: Každá organizace s environmentálními aspekty. 

Postup (zestručněno): Z přehledu všech environmentálních nákladů/výnosů (dále jen nákladů) 
ve smyslu Metodického pokynu pro zavedení environmentálního manažerského účetnictví 
(tj. včetně „vyplýtvaného“ materiálu atd.)  vybereme pro doplnění účtového rozvrhu 
organizace ty významné.  

                                                 
13 Vaněček, V.; Hyršlová, J.: Podnikové environmentální účetnictví.  Sborník přednášek z 11. konference 
APROCHEM 2002, 23. - 25. 9. 2002 Milovy, str. 454 - 458  
14 Vaněček V., Hyršlová J.: Environmentální účetnictví a typy rozhodovacích úloh. Environmentální aspekty 
podnikání, č. 1/2003, str. 9 - 13. Vydává České ekologické manažerské centrum, Praha. 
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Příklad 1: Sledování environmentálních nákladů a výnosů ve společnosti ŽS Brno, a.s.  

ŽS Brno je velká stavební společnost s obratem 6,5 mld. Kč/rok (2002) a se čtyřmi závody 
provádějícími železniční stavby, inženýrské a silniční stavby, pozemní stavby a energetické a 
ekologické stavby. Společnost má v některých svých závodech zaveden environmentální 
management podle ČSN ISO 14 001, implementovala systém EMAS a přeje si v celé 
společnosti zavést environmentální účetnictví – po závodech i za podnik jako celek. 
Environmentální náklady nejsou v současnosti sledovány.  

Postupovali jsme po závodech a použili údaje za r. 2002. Prostudovali jsme soupis 
významných environmentálních aspektů a dopadů a na jejich základě identifikovali 
environmentální náklady. Vyžádali jsme si soupis všech environmentálně významných vstupů 
a výstupů. V daném případě jsou významné jednak spotřeby materiálů, jednak náklady 
související s nakládáním s odpady. Některé odpady jsou předávány k recyklaci specializované 
firmě. Společnost neprovozuje environmentální zařízení.  

Provedli jsme analýzu existujícího účtového rozvrhu a navrhli jeho úpravy pro potřeby 
sledování významných environmentálních nákladů a výnosů. Protože společnost chce tyto 
informace nejen sledovat, ale i vykazovat, navrhli jsme postup pro sestavení výkazu 
environmentálních nákladů a výnosů podle Metodického pokynu pro zavedení 
environmentálního manažerského účetnictví. 
Díky zájmu a vzorné spolupráci ad hoc skupiny pracovníků z různých útvarů společnosti byly 
zjištěny různé nesrovnalosti a nedůslednosti, jakož i nejednotnosti v účetních postupech mezi 
závody. Vzhledem k velikosti a členitosti společnosti šlo o dosti rozsáhlou práci, avšak nabyli 
jsme dojmu, že postup byl úspěšný, výsledky jsou použitelné a zajímavé a doporučení byla 
společností ŽS Brno dobře přijata. Navržené úpravy účtového rozvrhu byly realizovány a jsou 
ve firmě od 1. 1. 2004 využívány.  

 

ÚLOHA 2: Zlepšení eko-efektivnosti výroby 

Oblast použití: Zavedený provoz se složitým tokem hmot a energií a s četnými 
environmentálními aspekty. 

Postup (zestručněno): V proudovém schématu toků hmot a energií se doplní korunové 
hodnoty. U nevýrobkových výstupů (odpady,…) se doplní hodnoty vyplýtvaných vstupů 
(materiálu, energií), náklady na jejich zpracování a náklady na jejich odstranění. Vyhledají se 
místa kritická jak z hlediska environmentálního, tak ekonomického, a řeší se např. s pomocí 
principů „čistší produkce“. Výsledkem je zlepšení z hlediska životního prostředí i ekonomiky.  

 

Příklad 2: Sledování environmentálních nákladů po linii útvarů, výkonů, popř. procesů 

Příklad je založený na údajích existujícího, ale ve studii nejmenovaného podniku. Účelem 
příkladu je demonstrovat vliv správné alokace nákladů souvisejících s nakládáním s odpady 
(provozní náklady „koncových“ zařízení – spalovny a ČOV – jsou společné pro více 
výrobních středisek) pro získání odpovídajících podkladů pro rozhodování. 

Při dosavadním stavu jsou environmentální náklady na dva výrobky zhotovované ve třech 
výrobních střediscích součástí režie. Je navrženo zlepšit proces přiřazování nákladů 
výrobkům tak, aby byla správně vyjádřena míra příčinné souvislosti mezi nákladem a 
objektem alokace (výrobkem). Je navržena alokace ve třech krocích: 

(1) Přiřadíme přímé náklady takovému objektu alokace (výrobku), který příčinně vyvolal 
jejich vznik.  
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(2) Vyčleníme z režie environmentální náklady, vznikající provozem a využíváním 
koncových zařízení, a přiřadíme je na výrobní střediska, jejichž činností došlo ke vzniku 
odpadních proudů.  

(3) Tyto náklady v rámci výrobních středisek alokujeme (rozvrhneme) na jednotlivé výrobky. 
Při tom hraje důležitou roli volba rozvrhové základny; ta by měla být důsledně spjata se 
skutečnými environmentálními náklady, tedy např. s množstvím emisí apod. Výše 
environmentálních nákladů jednotlivých výrobků pak bude záviset na množství vzniklých 
odpadů a na způsobu jejich odstraňování.  

Ještě lepší aproximace skutečné situace dosáhneme, když vezmeme v úvahu i tzv. 
environmentálně vyvolané režijní náklady. To jsou režijní náklady (např. na monitorování, 
evidování, vykazování) vyvolané tím, že produkujeme tak velké množství odpadů.  

Na příkladu je pomocí schémat demonstrováno, jak velký význam má správná alokace 
nákladů pro zjišťování a stanovování environmentálních nákladů souvisejících s jednotlivými 
útvary, výkony, popř. procesy.  

 

Příklad 3: Zlepšení eko-efektivnosti při výrobě broušeného a chemicky leštěného 
olovnatého skla 
Tento příklad je založen na číselných údajích z Referenčního dokumentu o nejlepších 
dostupných technikách ve sklářském průmyslu a na aktuálních údajích z několika českých 
skláren, poskytnutých Výzkumným ústavem anorganické chemie, a.s. (VÚAnCh).  

Do schématu výroby broušeného a chemicky leštěného olovnatého skla, počínaje kmenárnou 
a konče leštěním s oplachem, byly zaneseny materiálové toky a potom také korunové hodnoty 
vztažené na 1 tunu utaveného skla. V úvahu byly vzaty pouze materiálové náklady a poplatky 
za odpady, odpadní vody a emise; mzdové náklady na jednotlivé operace jsme nezískali, 
energetické náklady jsou z 85% na tavení, které nebylo zkoumáno. Ze schématu názorně 
vyplývá, že z materiálových nákladů 11.672 Kč na tunu utaveného skla výrobek neobsahuje 
materiály za 4.263 Kč (tj. 37%) a tyto materiály zatěžují životní prostředí, zčásti dokonce jako 
nebezpečné odpady. Náklady a poplatky související s odstraněním nevýrobkových výstupů 
činí dalších 223 Kč (tedy zanedbatelně málo oproti hodnotě „ztracených“ materiálů) a je to 
tedy slabá motivace k nápravě. Námitka, že i tyto vstupy jsou při výrobě nezbytné, je 
oprávněná jen částečně. Řadou technických opatření (navrhovaných VÚAnCh nebo obecně 
známých) lze velice podstatně zmenšit jak velikou zátěž životního prostředí, tak materiálové 
náklady, a dokonce část odpadů lze „zpeněžit“. Opatření samozřejmě vyvolávají další 
náklady, ale ekonomická efektivnost skoro všech je pozitivní.  

Příklad dokumentuje naznačený postup detailně. Podle sdělení VÚAnCh výrobci některé 
jejich návrhy již využívají. 

 

ÚLOHA 3: Environmentální investice 
Oblast použití: Posouzení investice environmentálně vyvolané a/nebo šetrné k životnímu 
prostředí tak, aby i z ekonomického hlediska obstála v soutěži s jinými investičními projekty. 

Postup (zestručněno): Při posuzování finančního efektu investice se vezme v úvahu co 
nejúplnější výčet environmentálních nákladů, očekávaných úspor a výnosů. Finanční efekt se 
hodnotí za delší časové období a s použitím ukazatelů respektujících časovou hodnotu peněz 
(čistá současná hodnota,…). 
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Příklad 4: Monitoring povrchových vod 

Tento příklad je založen na skutečných údajích nejmenovaného podniku a má ukázat, jak 
velice efektivní může být investice, je-li náležitě vyhodnocena.  

Společnost monitorující kvalitu odpadních vod odváděných do vodního toku platí značné 
poplatky za jeho znečišťování. Bylo navrženo monitorovat i kvalitu vody odebírané z vodního 
toku a poplatky tak zmenšit na úroveň odpovídající skutečnému znečišťování vod podnikem. 
K tomu účelu je zapotřebí vybudovat měrný profil, přivést potřebné energie a instalovat 
zařízení pro trvalé měření průtoku a znečištění odebírané vody. Celkový kapitálový výdaj je 
800 tis. Kč, doba ekonomické životnosti stavební investice je stanovena na 20 let, strojní části 
na 6 let, rovnoměrné účetní odpisy činí 4.000 Kč resp. 120.000 Kč ročně, daňové odpisy jsou 
vypočteny podle zákona o daních z příjmů (v případě strojního zařízení jsou použity odpisy 
zrychlené, v případě stavební části odpisy rovnoměrné). Provozní náklady podniku se zvýší o 
spotřebu materiálů pro analýzy, spotřebu energie, náklady na opravy a údržbu, náklady na 
odběr a analýzu vzorků a také o odpisy. Zvýšení provozních nákladů (bez odpisů) činí 48.000 
Kč ročně. Přínosy spočívají v úspoře poplatků za znečišťování vody a byly odhadnuty na 
950.000 Kč ročně. Vypočtená roční úspora vede ke zvýšení daňového základu (sazba daně 
30%). Společnost bude hradit investici z vlastních zdrojů a požaduje výnosnost investice 
minimálně 9%.  

Z těchto údajů byly propočteny peněžní toky. Propočet finančních ukazatelů byl proveden pro 
dobu životnosti strojního zařízení, tedy na 6 let. Čistá současná hodnota investice při 
diskontní míře 9% vychází NPV CF = 2,207.700 Kč a vnitřní výnosové procento IRR = 
82,1%. Doba návratnosti vychází 1,2 roku, diskontovaná doba návratnosti 1,3 roku (při tak 
krátké době návratnosti je rozdíl malý). Projekt sice nezmenší dopady na životní prostředí, ale 
investorovi se sníží environmentální náklady. 

 

Příklad 5: Investice do efektivnějšího vytápění objektu a přípravy TUV 

Společnost ŽS Brno, a.s., musela obnovit vytápění mnohapatrové budovy s kancelářemi a 
garážemi a ohřev TUV a rozhodla se současně zavést regulaci spotřeby tepla. Motivem 
investice tedy byla obnova dožitého zařízení, dále požadavek lepší tepelné pohody ve všech 
prostorách a pokud možno současně také úspora nákladů na teplo. Druhotně, úspora v odběru 
topné páry z teplárny zmenší environmentální dopady teplárny spalující fosilní palivo.  

Odborná firma doporučila sedm opatření, mj. instalaci termostatických ventilů a zónovou 
regulaci vytápění (odděleně severní a jižní stranu budovy), a pro každé opatření odhadla 
očekávanou úsporu tepla, v součtu 16 až 24% dosavadní spotřeby, což při střední hodnotě 
20% a cenách tepla v r. 2002 představuje 249.509 Kč.rok-1. Pro odhadnutý investiční náklad 
1,600.000 Kč vychází doba návratnosti 6,4 roku. Takové hodnocení neříká nic o celkové 
hodnotě projektu za celou dobu jeho životnosti.  

Společnosti to postačilo, mj. protože finanční zisk z investice nebyl ani primárním ani 
hlavním motivem, projekt realizovala a od září 2003 spokojeně konstatuje dosažení svých 
vytčených cílů. Tím je také dosaženo environmentálního efektu, zde druhotného. 

Abychom ukázali, že finanční efekt projektu je ve skutečnosti ještě větší než že se vložené 
prostředky po  6,4 letech navrátí, provedli jsme následující analýzu. Během posledních deseti 
let roste spotřeba tepla v objektu jen nepatrně, ale růst ceny s časem je významný a lze ho 
popsat regresní přímkou, při čemž korelace ceny s letopočtem je statisticky významná na 99% 
hladině významnosti. Není tedy důvod počítat s konstantní cenou. Extrapolací na 
odhadovanou dobu životnosti zařízení 15 let vzroste nakonec cena o 73%. Pro tak dlouhou 
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dobu je třeba roční peněžní toky diskontovat. Použijeme-li např. diskontní míru 7,5% a ceny 
extrapolované na příslušné roky, je hodnota projektu vyjádřená čistou současnou hodnotou 
NPV CF = 1,313 mil. Kč a doba návratnosti 8 let (nepočítali jsme s daní z příjmů). Předpověď 
diskontní míry je nejistá a vypočetli jsme proto i vnitřní výnosové procento IRR = 17,9%, což 
je velmi příznivé. Předpokládáme-li zastavení růstu ceny na úrovni roku 2002, jsou 
odpovídající hodnoty NPV CF = 0,601 mil. Kč a IRR = 13,1% a doba návratnosti 10 let.  

 

Pro následující úkoly jsme zatím nenašli konkrétní příklady z podnikové praxe. Bližší viz naše 
dřívější publikace a citovaná studie. 

 

ÚLOHA 4: Optimální kvalita životního prostředí 
Oblast použití: K zmenšení environmentálních dopadů výroby je více námětů preventivní i 
reaktivní povahy, mezi kterými máme rozhodnout. 

 

ÚLOHA 5: Řešení negativních externalit vyjednáváním 

Oblast použití: Znečišťovatel a jeden nebo málo soukromých subjektů opakovaně 
postihovaných znečišťováním jsou ochotni vyjednávat o přijatelné míře znečišťování a 
finančního odškodnění. 

 

ÚLOHA 6: Dobrovolné zohlednění externalit při podnikovém rozhodování 
Oblast použití: Environmentálně uvědomělý podnik rozhoduje o projektu s významnými 
environmentálními dopady a chce při tom vzít v úvahu jejich ekonomické dopady na vnější 
subjekty (tj. negativní externality). 

 

 

Ing. Vojtěch Vaněček, CSc., Zelené údolí 309, 403 21 Ústí n.L.  
tel/fax: 475 541 271, e-mail: vojtech.vanecek@iol.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   
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ŘÍZENÍ INFORMACÍ V ENVIRONMENTÁLNÍM MANAŽERSKÉM 
SYSTÉMU 

 
Ing. Irena Volejníková, Ph.D. 

 

 

Úvod  

Řízení ochrany životního prostředí v podniku patří k oblastem, které se v současné době těší 
stále rostoucímu zájmu. Systémy environmentálního managementu umožňují zohledňovat 
environmentální aspekty řízení podnikových procesů. Management podniku představuje 
soubor funkcí: plánování, organizování, vedení, usměrňování a kontrolu. Všechny uvedené 
funkce vyžadují sběr, zpracování, analýzu, vyhodnocení a zveřejnění relevantních dat.  

 

Základní koncept eko-kontrolingu 

Podniková kontrola je jednou ze základních funkcí managementu. Má své nezastupitelné 
místo v řízení, protože usnadňuje plánování cílů, měření výsledků, srovnávání mezi plánem 
a skutečností, zpětnou vazbu a přepracování podnikových cílů. Eko-kontroling vede 
k dosažení environmentálních a ekonomických cílů podniku a je prostředkem komplexního 
řízení podnikových problémů. Eko-kontrola v mnoha podnicích poskytuje podklady 
pro environmentální manažerský systém.  

Základní úlohou eko-kontrolingu je vytvoření trvalého a efektivního procesu řízení 
založeného na environmentálním účetnictví a reportingu. Na rozdíl od finančního 
a strategického kontrolingu středem zájmu eko-kontrolingu jsou environmentální 
a environmentálně vyvolané finanční dopady na podnik [5]. Eko-kontroling podporuje 
následujících šest funkcí podnikového managementu při zohlednění aspektů ochrany 
životního prostředí: 

− stanovení cílů, 

− řízení informací (environmentální účetnictví a environmentální reporting), 

− systémy podpory pro rozhodování, organizování a plánování environmentálních 
programů, 

− řízení, implementace a kontrola, 

− komunikování, 

− interní a externí auditing. 

Všechny systémy environmentálního managementu vyžadují jasně stanovenou 
environmentální politiku podniku a měřitelné environmentální cíle. K plnění cíle trvalého 
zvyšování podnikové eko-efektivnosti  je nezbytné při řízení podnikových činností zvažovat 
ekonomicko-ekologické aspekty operativních cílů.  

Řízení environmentálních informací tvoří jádro každého environmentálně orientovaného 
manažerského systému. V praxi často platí, že pouze to, co je měřitelné a měřené, může být 
řízeno. Vytvoření systému environmentálního účetnictví je jednou z cest, jak zvýšit 
výkonnost informačního managementu. Zaznamenávání informací o environmentálních a 
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environmentálně vyvolaných finančních dopadech na podnik a jeho okolí je nezbytné pro 
vytvoření podkladů pro rozhodování, které zohledňuje environmentální kritéria. 

Manažeři často trpí zahlcením detailními informacemi, což znemožňuje efektivní selekci a 
použití relevantních dat. Každá informace, týkající se environmentálních vlivů, proto musí být 
vyhodnocena z hlediska jejího významu v daném problému. Integrace environmentálního a 
ekonomického systému je v takovém případě nezbytností. Pro implementaci a řízení 
environmentálních cílů podniku je nepostradatelnou aktivitou interní komunikace. 
Environmentální podnikový management nicméně podporuje také externí komunikaci, tj. 
komunikaci s externími zainteresovanými skupinami a jednotlivci. Environmentální reporting 
je pak způsobem, který umožňuje zaznamenaná a vyhodnocená data zveřejnit a poté využít ať 
již interními či externími zainteresovanými stranami při jejich rozhodování.   

 
Cíle environmentálního reportingu 
Význam environmentálního reportingu pro úspěšný systém environmentálního managementu 
stále roste, a proto se v mnoha podnicích stává neodmyslitelnou částí procesu eko-
kontrolingu.  

Cílem interního environmentálního reportingu je vysvětlit úlohu ochrany životního prostředí 
interním zainteresovaným stranám. K vyšší motivaci řadových zaměstnanců může přispět 
zveřejnění informací o konkrétních environmentálních cílech a jejich splnění. Manažeři na 
středních pozicích musí být znalí možnosti řízení environmentálních aspektů s ohledem na 
jim přidělené pravomoci.  

Externí environmentální reporting představuje zveřejňování dopadů činností, výrobků a 
služeb podniku externím zainteresovaným stranám:  

− státním institucím (ministerstva, orgány státní správy na úrovni krajů, okresů, měst 
a obcí), 

− obchodním partnerům (dodavatelé, prostředníci, zprostředkovatelé, distribuční pomocníci 
a zákazníci), 

− finančním partnerům (banky, pojišťovny, majitelé, investoři), 

− místním komunitám, 

− konkurenci, 

− širší veřejnosti (nevládní environmentální  organizace, akademická obec a média). 

Každá z výše uvedených zainteresovaných skupin představuje jiné požadavky na poskytované 
environmentální informace, protože i způsoby využití těchto informací se mezi skupinami liší. 
Na základě řádné analýzy potřeb jednotlivých zainteresovaných skupin je pak třeba vystavět i 
systém environmentálního reportingu, tzn. systém komunikace uvnitř i vně podniku. 

 

Současný stav environmentálního reportingu  
Dnes se environmentální reporting stává stále oblíbenější dobrovolnou metodou poskytování 
informací o dopadech průmyslových podniků či jiných organizací na životní prostředí 
zainteresovaným stranám. Umožňuje manažerům podniků projevovat jejich proaktivní přístup 
k ochraně životního prostředí.  
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První environmentální zprávy se objevily již počátkem 90. let 20. století. V roce 1998 
poskytovalo na celém světě informace o vlivu na životní prostředí 2000 podniků.  

Z výzkumu KPMG z roku 2002, který zahrnuje podniky hodnocené jako 
TOP 100 v 19 zemích světa (TOP 100) a 250 podniků, patřících mezi 500 nejmajetnějších 
na světě (GFT 250),  vyplývá, že téměř jedna polovina (45%) GFT 250 a jedna třetina (28%) 
TOP 100 podniků publikuje environmentální informace v samostatné zprávě. V roce 1999 
to bylo 35% GFT 250 a 24% TOP 100, což znamená nárůst aktivit v oblasti poskytování 
environmentálních informací.  

Dle výše uvedeného průzkumu environmentální zprávy publikuje v Japonsku 72% podniků, 
ve Velké Británii 49%, USA 36%, v Nizozemí - 35% a ve Finsku a Německu 32% podniků. 
Ve Velké Británii 50% ze zkoumaných podniků vydává samostatnou environmentální zprávu, 
ostatní zveřejňují environmentální informace alespoň ve výročních výkazech. Z výzkumu je 
patrné, že největší růst se od roku 1999 nastal ve státech, které zavedly povinné 
environmentální zpravodajství.   

Sektorová analýza ukazuje, že největší podíl na zveřejňování dat o environmentálním profilu, 
zastávají mezi podniky GFT 250 odvětví s významných dopadem na životní prostředí: 
chemikálie a umělé hmoty 100%, farmacie 86%, elektronika a počítače 84%, automobily 
73% a oleje a plyn 58%. Ovšem také odvětví služeb (např. finanční sektor) již začalo 
environmentální informace veřejnosti poskytovat.   

Jak již bylo zmíněno, v současnosti environmentální reporting představuje dobrovolnou 
aktivitu podniků. Ovšem dle citovaného výzkumu již ve světě existuje několik zemí, které 
poskytování informací o environmentálních aktivitách a profilu podniku legislativně regulují 
a vymezují, které subjekty a jaké informace musí zveřejňovat. Mezi prvními bylo v roce 1996 
Dánsko, kde je  v současné době environmentální zpráva požadována po 3000 podniků. 
V roce 1999 se k těmto regulacím připojilo i  Nizozemí (300 podniků) a Norsko a Švédsko 
(pro asi 20 000 podniků platí, že environmentální informace musí být poskytovány alespoň ve 
finančních výkazech). Mezi další země vyžadující povinné zveřejňování informací o vlivu 
podniku na životní prostředí patří Kanada (podniky, jejichž akcie jsou obchodovatelné na 
burze cenných papírů), USA (podniky s více než deseti zaměstnanci), Austrálie (3000 – 5000 
podniků) či Francie (od roku 2002 podniky s akciemi obchodovanými na burze cenných 
papírů).  

Zákonodárci ve Velké Británii či např. v Japonsku zvažují zavedení povinného 
environmentálního zpravodajství. Nedávno se i v České republice rozproudila diskuze, 
zda by environmentální reporting neměl být aktivitou povinnou. Jako podstatný argument, 
podporující zavedení povinného environmentálního reportingu, je uváděno zvýšení použití, 
šíření, kvality a srovnatelnosti environmentálních informací.  

 

Závěr 
Rozhodování o podnikových aktivitách sebou v současnosti nese potřebu zohledňovat také 
environmentální dopady činností, výrobků a služeb podniku. Eko-kontroling slouží jako 
podpora pro stanovení cílů, řízení informací, rozhodování, kontrolu plnění úkolů, 
komunikování a audit v oblastech podnikové ochrany životního prostředí. Environmentální 
účetnictví představuje nástroj pro zaznamenávání dat o environmentálním profilu podniku 
a environmentální reporting pak určuje způsob komunikace s interními i externími 
zainteresovanými stranami. S rostoucí otevřeností společnosti roste také význam 
environmentálního reportingu.  
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Tato problematika byla řešena v souvislosti s výzkumným záměrem „Modelování, 
optimalizace a řízení hmotných toků v logistických řetězcích chemických a potravinářských 
výrobků“ zpracovávaným na fakultě chemicko-inženýrské na vysoké škole chemicko-
technologické v Praze.  

 

Literatura: 
[1] KPMG International Survey of Corporate Sustainability Reporting 2002 

http://www.wimm.nl/publicaties/KPMG2002.pdf, dne 25.11.2003. 

[2] http://cei.sund.ac.uk/core.htm, dne 15.11.2003  

[3] http://www.globalreporting.org/, dne 15.10.2003 

[4] Volejníková, I.: Environmentální zpravodajství, disertační práce. Univerzita Pardubice, 
2002. 

[5] Hyršlová, J., Brožková, A.: Eco-controlling jako nástroj environmentálního řízení 
v podniku. Sborník přednášek z pracovního jednání k problematice podnikového 
environmentálního účetnictví. Pardubice, 30. 11. 2000, s. 9-12, (2002).  
ISBN 80-7194-308-8. 

 
 
Ing. Irena Volejníková, Ph.D. 
Vysoká škola chemicko-technologická, ústav ekonomiky a řízení chemického 
a potravinářského průmyslu, Technická 5, Praha 6 – Dejvice 

tel.: +420 224 353 044, fax: +420 233 334 996, e-mail: irena.volejnikova@vscht.cz 

 



 66

VÝZKUM V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAŽERSKÉHO 
ÚČETNICTVÍ V ZAHRANIČÍ A SOUVISEJÍCÍ AKTIVITY  

V ČESKÉ REPUBLICE 
 

Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. 
 

 

Pro postupné zavádění environmentálního manažerského účetnictví (dále EMA) je důležitá 
spolupráce na úrovni vysokých škol založená na vědeckých poznatcích, které mj. čerpají 
zahraniční zkušenosti k získání nejnovějších a nejkomplexnějších informací v dané oblasti. 
Z hlediska zahraničních zkušeností je zejména důležité sledovat činnost a výzkum v rámci 
OSN (Pracovní skupiny pro zlepšení úlohy vlád při podpoře environmentálního 
manažerského účetnictví), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Pracovní 
skupiny pro environmentální politiku na národní úrovni), Evropské unie (Evropské sítě 
environmentálního manažerského účetnictví) a některých států jejichž vlády významně 
podporují rozvoj environmentálního manažerského účetnictví. 

 

Pracovní skupina OSN 

Pracovní skupina OSN pro zlepšení úlohy vlád při podpoře environmentálního manažerského 
účetnictví je zaměřena na zavádění a využívání EMA. Byla založena v roce 1999 ve 
Washingtonu s cílem zkoumat, jak mohou vlády efektivně podporovat průmysl k zavádění a 
využívání EMA. Členy jsou zástupci vlád, vládních agentur, univerzit, mezinárodních 
organizací, průmyslu a účetních organizací z 35 států (Argentina, Austrálie, Rakousko, 
Brazílie, Bulharsko, Kanada, Čína, Kolumbie, Costa Rica, Česká republika, Dánsko, Egypt, 
Finsko, SRN, Maďarsko, Indie, Indonézie, Irsko, Itálie, Japonsko, Malajsie, Mexiko, Nepál, 
Nizozemí, Filipíny, Polsko, Portugalsko, Korea, Slovensko, Jižní Afrika, Švédsko, Tanzanie, 
USA, Vietnam, Zimbabwe). Od založení se již uskutečnilo celkem 7 jednání (Washington DC 
USA 1999, Vídeň Rakousko 2000, Bonn SRN 2000, Tokyo Japonsko 2001, Bristol Velká 
Británie 2002, Lund Švédsko 2002, Soul Korea 2003). 

V souvislosti s jednáním této pracovní skupiny byla vydána řada publikací (např. 
Environmentální manažerské účetnictví: Politiky a souvislosti15, Stručný průvodce 
environmentálním manažerským účetnictvím16, aj.) a byla založena stránka na internetu17, 
zejména díky iniciativě zástupců Centra pro výzkum a informace o environmentálním 
manažerském účetnictví ve Spojených státech amerických. Informace na internetu jsou zřejmě 
nejobsažnější v tématice environmentálního manažerského účetnictví a obsahují zprávy 
o konferencích, publikacích a aktuality z celého světa, včetně České republiky. V současné 
době se připravuje v rámci této pracovní skupiny příručka pro zavádění EMA ve spolupráci 
s mezinárodním svazem účetních. 

                                                 
15  Environmental Management Accounting Procedures and Principles. United Nations Division for Sustainable 
Development. United Nations, New York 2001. 
16  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 
17  http://www.EMAwebsite.org 
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Po diskusích a úvahách o prohloubení informační role prostřednictvím reportingu, zahrnutí 
externalit do informačního systému, upřesnění vztahu k biodiverzitě a dalším globálním 
problémům se další činnost a výzkum orientuje na udržitelný rozvoj na úrovni podniků, mj. 
jako reakce na světový summit o udržitelném rozvoji v Johannesburgu. Pozornost se obrací ke 
zohlednění sociálních souvislostí a v určitém smyslu se tak završuje historický vývoj, který 
směřoval od environmentálních systémů řízení podniku přes environmentální manažerské 
účetnictví k udržitelnému manažerskému účetnictví. 

 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
Environmentální účetnictví má v rámci OECD dlouhodobou tradici18 i když prováděné studie 
nebyly přímo orientovány na zavádění EMA, ale obecně na chování podnikové sféry vůči 
životnímu prostředí.  

V rámci OECD se v minulosti orientovaly zadané studie zejména na využívání 
environmentálního manažerského účetnictví pro řízení podniků. V současné době zde probíhá 
projekt „Environmental Policy Tools and Firm-Level Management“, který je založen na 
dotazníkové akci, která bude realizována v průběhu roku 2004. Je orientován na využívání 
environmentálních systémů řízení a to zejména u malých a středních podniků. Podle plánu 
práce na roky 2005-2006 bude uskutečněn workshop na počátku roku 2005 k dané 
problematice. 

 

Evropská síť pro environmentální manažerské účetnictví 

Evropská síť pro environmentální manažerské účetnictví19 (Síť pro environmentální 
manažerské účetnictví je zřízena i v jiných regionech, např. v Asii)  sdružuje výzkumné 
pracovníky, podnikatele, poradenské firmy a další zájemce o environmentální manažerské 
účetnictví, jako nástroje environmentálního řízení podniků. Tato organizace zajišťuje výměnu 
zkušeností, a to zejména formou setkání a pořádání mezinárodních konferencí. V posledních 
letech byly mezinárodní konference zaměřeny na 

• environmentální účetnictví jako úlohu informačního systému (1999), 

• environmentální účetnictví a organizační změny (2000), 

• environmentální manažerské účetnictví a vládní politiku (2002), 

• zavádění environmentálního manažerského účetnictví (2003). 

 

Pracoviště zabývající se environmentálním manažerským účetnictvím 

V Japonsku se vláda a několik univerzit intenzivně věnuje výzkumu a zavádění EMA do 
praxe od roku 2000. Konkrétně se jedná o Takasaki City University (Takeshi Mizuguchi) a 
zejména Kobe University Graduate (Prof. Katsuhiko Kokubu). Aplikaci EMA prosazuje na 
vládní úrovni ministerstvo životního prostředí a ministerstvo hospodářství, obchodu a 
průmyslu. Mezi roky 2000 a 2001 je registrován nárůst podniků, které mají zavedeno EMA ze 
184 na 264. Univerzita v Kobe prováděla průzkum u 324 podniků, kde kladla zejména otázky 
týkající se účelu EMA a užitků ze zavedení. Účel zavedení je často spatřován v dostatku dat 

                                                 
18  Environmental Accounting for Decision Making. Summary Report of an OECD Seminar. OECD, Paris 1995. 
19  http://www.uni-lueneburg.de/eman 
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pro reporting, tedy k externím informacím. Užitky nebyly přesvědčivě vyčísleny, ale 
předpokládá se, že jsou nezanedbatelné.   

Centrum pro výzkum a informace o environmentálním manažerském účetnictví ve Spojených 
státech amerických (Tellus Institute). Jedná se o neziskovou organizaci založenou v roce 
1976, jejíž ředitelkou je Deborah Savage, Ph.D. Tato instituce se orientuje na ochranu 
životního prostředí a udržitelný rozvoj. 

V Rakousku je především známý Institut pro environmentální management a ekonomii ve 
Vídni s jeho ředitelkou Christine Jasch, Ph.D. V současné době se toto pracoviště začíná 
orientovat na rozšíření environmentálního manažerského účetnictví na udržitelné manažerské 
účetnictví a reporting. 

Ve Spolkové republice Německo je významné pracoviště na Univerzitě v Luneburgu - 
Centrum pro udržitelný rozvoj a management. Jeho ředitelem je Prof. Stefan Schaltegger, 
autor a spoluautor řady publikací z oblasti environmentálního řízení podniků a EMA20. 
Problematice EMA se také již dlouhodobě věnuje Technická univerzita v Žitavě (Prof. 
Krammer). Tato univerzita se zaměřuje především na malé a střední podniky při zavádění a 
využívání EMA. 

V Austrálii se EMA zabývá Škola podnikání a informačního managementu (Rogger Burit). 
Z vydané literatury je známa například kniha: An Introduction and Case Studies for Australia. 
Informace o knize a o výzkumu a realizaci EMA můžeme nalézt na internetových stránkách 

• www.deh.gov.au/industry/finance/publications/project.html 

• www.epa.vic.gov.au/Programs/Accounting/results.asp. 

 

EMA v České republice 

V říjnu 2002 schválilo Ministerstvo životního prostředí Metodický pokyn pro zavedení 
environmentálního manažerského účetnictví21, který usnadnil zavádění environmentálního 
účetnictví jak u podniků validovaných v rámci EMAS, tak i u ostatních podniků, které se 
rozhodly využít tohoto dobrovolného nástroje. Lze předpokládat, že obdobně jako o systémy 
environmentálního managementu se postupně bude zvětšovat zájem i o environmentální 
manažerské účetnictví.   

Řadu studií včetně výzkumu a vývoje v oblasti EMA orientovalo Ministerstvo životního 
prostředí v posledních letech především na stanovení metodiky pro zavádění, případové studie 
a související informace22. Problematice EMA se dlouhodobě věnuje především Univerzita 
Pardubice. I v nadcházejících letech bude výzkum a vývoj orientován na prohlubování 

                                                 
20  Schaltegger, S., Burritt, R., Petersen, H.: An Introduction to Corporate Environmental Management. Striving 
for Sustainability. Greenleaf Publishing Limited 2003.  
Schaltegger, S., Burrit, R.: Contemporary Environmental Accounting. Issues, Concepts and Practice. Greenleaf 
Publishing Limited 2000. 
21  Metodický pokyn pro zavedení environmentálního manažerského účetnictví k Pravidlům k zavedení systému 
řízení podniku a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (Aktualizovaná pravidla EMAS) je umístěn na 
internetových stránkách Ministerstva životního prostředí (www.env.cz). 
22  Hyršlová, J., Vaněček, V.: Manažerské účetnictví pro potřeby environmentálního řízení. Ministerstvo 
životního prostředí, Praha 2003. 

Souček, E., Obršálová, I., Ježdík, V.: Peněžní indikátory ochrany životního prostředí v České republice. 
Univerzita Pardubice, Pardubice 2003. 
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znalostí o EMA, na udržitelný rozvoj ve smyslu mezinárodních iniciativ a další prohloubení 
informací  včetně možnosti propojení s údaji na celorepublikové úrovni. 

 

Závěr 

Výzkum a vývoj v oblasti EMA se v posledních letech stále více orientuje na udržitelný 
rozvoj. Udržitelné řízení podniků je v počátcích a bude zřejmě navazovat na integraci sociální 
odpovědnosti (zaměstnanost, zdraví, vzdělání, lidská práva) do environmentálního řízení 
podniků. Ve smyslu udržitelného rozvoje se vlády, nevládní organizace odborové svazy i 
spotřebitelé stále více zajímají o tento rozšířený přístup zahrnující sledování nejen 
environmentálních, ale i socioekonomických otázek. Přitom je třeba zmínit, že otázky spojené 
se zaměstnaností, zdravím a bezrizikovými pracovními podmínkami se stále více spojují na 
mezinárodní úrovni s lidskými právy. Očekává se proto, že především podnikatelé přispějí ke 
zlepšení lidských práv ve státech, kde působí.   
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