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SYSTEMATICKÉ ROZDĚLENÍ NÁSTROJŮ POUŽÍVANÝCH  
V ENVIRONMENTÁLNÍ POLITICE 

 

Ing. Květa Remtová, CSc. 

 

1  Problematika kategorizace nástrojů environmentální politiky 
Nástroje environmentální politiky nebyly dosud  všechny jednotně kategorizovány. 

V odborné literatuře se nejčastěji uvádějí jen  vybrané skupiny nástrojů (lit.1)  a to většinou 
jen nástrojů používaných ve státní politice. 

Např. Kongres US připravil  průvodce a návod rozboru použití dvanácti  nejpoužívanějších  
typů  nástrojů  environmentální politiky (lit.2,3).  Všechny uvedené nástroje  jsou však jen 
nástroje státní environmentální politiky. 

Tyto  nástroje  se  nejčastěji  dělí  na nástroje direktivní (právní),  které  se  skládají  z  
různých  zákazů a příkazů a nástroje  ekonomické,  které  jsou  založeny  na finančním 
postihu těch  aktivit, jež mají  negativní dopad na  životní prostředí  nebo na  zvýhodnění těch  
aktivit, jež  negativní dopad na životní prostředí snižují (lit.4) . 

Obsáhlý  přehled  ekonomických  nástrojů  zaměřený na jejich použití   při  řízení   
znečištění  a   také  na  management přírodních zdrojů  v zemích OECD  je uveden v  lit.5. 
Velká pozornost je také věnována  daním týkajícím se problematiky životního prostředí 
(lit.6). 

Nové  nástroje, které  se v  environmentální politice  stále více používají, jako jsou 
např. dobrovolné dohody, zavádění EMS nebo  programu EMAS, provádění  
environmentálního auditu nebo  metoda  LCA,   environmentální  reporting,  atd.  jsou 
nástroje,  o  kterých  se  sice  hodně  píše  (lit.7,8), ale jejichž  zařazení  mezi   ostatní  nástroje  
environmentální politiky nebývá diskutováno.  

V  poslední  době  se  některé   z  těchto  nových  nástrojů zahrnují  pod  pojem  
dobrovolné  přístupy, popř. dobrovolné aktivity.  Popud  k  tomu  dala  Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a  rozvoj (OECD), která v  roce 1998 zrealizovala pracovní  
semináře  zaměřené  na  téma: Využití dobrovolných přístupů  v  environmentální  politice.  
Nicméně  dobrovolné přístupy  jsou  pojímány  jako  jedna  skupina  nástrojů bez zvažování 
jejich vztahů k nástrojům ostatním.  

V lit. 9  jsou  tyto  dobrovolné  aktivity  řazeny  dohromady s výchovou,  vzděláváním  
a  informacemi  pod společný název organizační nástroje. Často bývají některé z nich (EIA, 
LCA, posuzování  možností čistší  produkce, ekodesign) označovány jako nástroje prevence  
znečištění čili nástroje preventivní strategie  (lit.10),   popřípadě  i  jako   nástroje  čistší 
produkce. 

Obecně   lze   říci,    že   většina   analytických   studií (lit.11,12),  se  tématicky  
zaměřuje  vždy  jen  na určitou vybranou skupinou  nástrojů a nezabývá  se hledáním 
vhodného dělícího  parametru  pro   vytvoření  jednotné  kategorizace nástrojů.   Absence   
holistického   přístupu   a  vytvoření systematické kategorizace nástrojů  ztěžuje pochopení 
jejich vzájemných vztahů a tím i jejich aplikaci v praxi. 
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2  Hlavní problémy výběru jednotného třídícího hlediska 
Vytvoření  jednotné  kategorizace  nástrojů  je ztěžováno na jedné straně velkou 

různorodostí  nástrojů z hlediska jejich charakteru  a  struktury,  způsobu  používání,  
kompetencemi a také rozsahem a sférou aplikace. 

 Paradoxně  na   druhé  straně  ztěžuje   vytvoření  jednotné kategorizace nástrojů v  
některých případech jejich vzájemná podobnost  a  možnost  vzájemného  prolínání.  Podobně  
jako v technické  praxi,  existují  i  v environmentální politice nástroje  jednoduché  a  nástroje  
složité, přičemž nástroje složité  v sobě  často zahrnují  nástroje jednoduché.  Tento systém 
"nástroj  v nástroji" někdy vede  k situaci, kdy jsou do nástrojů environmentální politiky  
vnášeny i zcela obecně používané metody  a postupy, jež  nejsou pro environmentální politiku  
charakteristické,  například  energeticko  látkové bilance.  

Jednotné hledisko, podle něhož by všechny nástroje, jež jsou v současné době v  
environmentální politice používány, mohly být  systematicky rozděleny  se hledá  velmi 
těžko. 

Vzhledem  k  tomu,  že  holistický  pohled  má  být přínosem především   pro   laické   
uživatele,   jež   se   potřebují v existujících  nástrojích  environmentální  politiky rychle 
zorientovat, nabízelo se jako  jedno z praktických hledisek, rozdělení nástrojů podle  sféry v 
níž se používají,  a to na nástroje   správních   orgánů    a   nástroje   podnikatelů, nástroje  
environmentálních   manažerů,  popřípadě  nástroje používané  v mezinárodní  
environmentální politice. Bohužel, vzhledem  k  tomu,  že  mnoho  nástrojů  se používá ve 
všech uvedených  sférách, nevedlo  by toto  rozdělení k jednotnému holistickému přehledu, 
jenž by měl být cílem. 

Jako  nejvhodnější  dělící   hledisko,  při  kterém  nedojde k prolínání vytvořených 
kategorií, se nabízí účel, pro který byl  nástroj  environmentální  politiky  zaveden  čili úkol, 
který  má  v  praxi  plnit.  Kategorie  nástrojů,  které tak vzniknou  se  nepřekrývají  a  přitom  
do  nich  lze zařadit všechny   nástroje  používané   v  environmentální  politice (lit.13). 

 

3  Návrh základních kategorií nástrojů environmentální politiky 
Nástroje  environmentální politiky  čili nástroje,  jež jsou pro  environmentální  

politiku  specifické,  lze podle účelu jejich zavedení  rozdělit do tří velkých kategorií: 

- nástroje  regulační, 

- nástroje informační  

- nástroje osvětové (výchovně vzdělávací). 

Primárním    úkolem   regulačních    nástrojů   je    přimět znehodnocovatele  životního 
prostředí  k činnostem chránícím životní prostředí, např. ke  snížení negativního dopadu jeho 
aktivit na životní prostředí. 

Primárním  úkolem  informačních  nástrojů  je poskytování co nejpravdivějších údajů 
jak o  stavu životního prostředí, tak i o  vlivech, jež  na  životní  prostředí působí  nebo budou 
působit. Používání  informačních nástrojů však  samo od sebe nevede ke  snížení negativních 
dopadů  na životní prostředí. Může samozřejmě  subjekt v tomto  směru motivovat, ale  také 
nemusí. Motivace subjektu totiž nezávisí jen na hodnotách či charakteru  údajů,  jež  subjekt  
obdržel,  ale především na postoji,  který k  nim subjekt  zaujme. Nicméně  i v případě 
vyvolání  silné motivace,  je vždy  nutné použít  ke snížení zátěže   některý  z   regulačních  
nástrojů  environmentální politiky. 
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Zvláštní skupinu nástrojů  tvoří nástroje osvětové (výchovně vzdělávací). Na  první 
pohled se  zdá, že by  měly patřit do nástrojů informačních, neboť předávají informace. 
Nicméně od informačních nástrojů se liší tím, že jejich primární úkolem není jen  předat 
informaci, ale  vytvořit v subjektu  vědomí odpovědnosti za  stav životního prostředí.  Tato 
odpovědnost je přitom založena na poznání a na vnitřním přesvědčení, jež z něho vyplývá a je 
velkým motivačním faktorem. 

Nástroje osvětové  jsou velmi důležité  a nelze je  nahradit žádným  jiným typem  
nástrojů. Jako  jediné vytvářejí  nejen odpovědný vztah člověka k životnímu prostředí, ale 
poskytují i potřebný rozsah  znalostí pro vytvoření  dobré základny na řešení problematiky 
životního prostředí. 

Je třeba poznamenat, že u  nástrojů, které při své aplikaci mohou  plnit více  funkcí, 
může  být někdy  obtížnější určit primární účel vzniku a používání nástroje. 

Např.  u  ekolabelingu  (označování  výrobků  šetrných  vůči životnímu  prostředí)  se  
často   jako  účel  uvádí  podání informací  spotřebiteli,  nicméně   to  není  primární  účel 
ekolabelingu. Primárním účelem  ekolabelingu je vytvořit trh se šetrnými  výrobky a tak 
ovlivnit  výrobce i spotřebitele. Výrobce k výrobě označených  výrobků a spotřebitele k jejich 
přednostnímu nákupu.  Oba vlivy ve  svém souhrnu povedou  ke snižování  negativního  
dopadu  na  životní  prostředí.  Pro vytvoření   trhu   stačí,   když   spotřebitel   zná  značku 
ekolabelingového  systému a  ví, že  takto označené  výrobky jsou  šetrnější  vůči  životnímu  
prostředí, jehož ozdravění jejich  nákupem   podporuje.  Je  samozřejmé,   že  když  se 
spotřebitel  doví  proč  jsou  lepší,  rozšíří  se  tím jeho znalosti o látkách či  jevech škodících 
životnímu prostředí, nicméně   to   není   hlavní   účel   zavedení  ekolabelingu a ekolabeling  
tak  neřadíme  mezi  nástroje informační, ale mezi nástroje regulační. 

 

4  Nástroje regulační 
Jak  již  bylo  uvedeno   je  primárním  úkolem  regulačních nástrojů   přinutit  subjekt,   

který  negativním   způsobem ovlivňuje  životní  prostředí,   aby  tyto  negativní  vlivy 
odstranil, anebo co nejvíce minimalizoval. 

Nástroje regulační tvoří značně rozsáhlou kategorii nástrojů environmentální  politiky.  
Pro  lepší  přehled  je možné je rozdělit na dvě velké skupiny, na nástroje řízení a nástroje 
kooperační. 

 

4.1  Nástroje řízení 
Nástroje řízení  jsou nejstarší nástroje  politiky životního prostředí.  V podstatě  tvoří 

hlavní  náplň původní resortně pojaté  environmentální  politiky.  Jejich charakteristickým 
rysem  je, že  jsou  vydávány  a schvalovány  orgány veřejné správy a podloženy zákony a 
legislativními nebo normativními předpisy.  Podstata  těchto   nástrojů  se  prakticky  nijak 
neliší,  až  na  některé  výjimky,  od  nástrojů,  jež  jsou řídícími  orgány  běžně  používány   i  
v  jiných  oblastech národohospodářské politiky, např. zákazy, příkazy, poplatky, daně, cla 
atp. 

 Podle míry volnosti, kterou  ponechávají danému subjektu při svém působení, lze 
nástroje  řízení rozdělit do dvou skupin: 

− nástroje přímého  řízení, tzv. nástroje  direktivní, které   neponechávají   danému  
subjektu   žádnou  možnost  volby,   subjekt  je musí  akceptovat jinak  je za  jejich 
neplnění   sankciován, 
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− nástroje nepřímého řízení, tzv. nástroje ekonomické, které   ponechávají danému 
subjektu určitou možnost volby. 

 

4.1.1  Nástroje přímého řízení (nástroje direktivní) 
Do nástrojů přímého řízení  patří všechny závazné normativní předpisy    a    všechny    

zákazy    a   příkazy   obsažené v legislativních   předpisech   a   týkající   se  životního 
prostředí. Jedná  se např. o  nařízení stanovující povinnost zpětného  odběru  některých  
výrobků,  zákaz ukládání tuhých odpadů  mimo  řízené  skládky,  zákaz  vypouštění 
škodlivých emisí do ovzduší pod stanovené limity a mnoho dalších. 

Vzhledem k  tomu, že neznalost  zákona provinilce neomlouvá, je  povinností  
každého  subjektu  stále  sledovat  vydávání příslušných   legislativních  a   normativních  
předpisů   a seznamovat se  s direktivními nástroji,  jež se týkají  jeho konkrétní činnosti. 
Mnoho podniků  má svůj specifický právní registr, který  neustále inovuje. Kromě  toho 
existuje mnoho poradenských organizací, které legislativní předpisy sledují a příslušné právní 
registry vypracovávají. 

 

4.1.2  Nástroje nepřímého řízení (nástroje ekonomické) 
Nástroje  nepřímého  řízení  nebo  lépe  nástroje ekonomické využívají hmotné 

zainteresovanosti subjektu znehodnocujícího životní prostředí  a snaží se  jej přimět k  
požadované akci ovlivňováním   jeho   ekonomické   pozice.   Podle   způsobu ovlivňování  
subjektu  lze  ekonomické  nástroje rozdělit na nástroje finanční a nástroje tržně orientované. 

 

Nástroje finanční 
Nástroje  finanční jsou  v podstatě  určité finanční částky, které lze z hlediska subjektu 

dělit  do dvou skupin, a to na nástroje finančně negativní a nástroje finančně pozitivní. 

Nástroje finančně negativní jsou  částky, které subjekt musí vydat  jako kompenzaci  
za svůj  negativní dopad  na životní prostředí. Nejvíce používaným  druhem této skupiny 
nástrojů, jsou   poplatky.   Mnohem   méně   používané   jsou  ostatní prostředky, jako např. 
zvýšení daní, zvýšení cla a pod., 

Nástroje   finančně  negativní   jsou  často   používány  ke zvýraznění  působnosti 
nástrojů  direktivních a  pro získání peněžních  prostředků. Tyto  prostředky jsou  pak buď 
cíleně využívány   pro   zlepšování   životního   prostředí  (např. prostředky odváděné  do 
Státního fondu  životního prostředí) anebo  slouží  k  posílení  státních  či  obecných rozpočtů, 
po případě  (některé druhy plateb a  úplat) k úhradě nákladů spojených s danou službou. 

Nástroje finančně pozitivní jsou  částky, které subjekt může získat v  rámci realizace 
aktivit,  jež napomáhají snižování negativních dopadů na životní prostředí. 

Nejběžnějšími nástroji z této  skupiny jsou granty, subvence a dotace.  Méně časté  
jsou zrychlené  odpisy a  poskytování úvěru.  Daňové úlevy  a měkké  půjčky existují,  i když 
jsou méně časté. Celní úlevy se  téměř nevyskytují. Ve srovnání s vyspělými  zeměmi jsou  
finančně pozitivní  nástroje v  naší environmentální politice velmi málo využívány. 
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Nástroje tržně orientované 
Princip  působení  tržně  orientovaných  nástrojů spočívá ve vytvoření   speciálního  

trhu,   jehož  existence   napomáhá snižování  negativního  dopadu  na  životní prostředí. 
Název nástroje bývá  odvozen od předmětu trhu.  V současné době se nejčastěji    používají   
zálohové    systémy,   ekolabeling (označování  ekologicky šetrných  výrobků) a  
obchodovatelná povolení . 

Princip  tržně  orientovaných  nástrojů  lze demonstrovat na všeobecně známých 
zálohových systémech. Podstatou zálohových systémů je  uvalení zálohy na obaly  (např. na 
pivní lahve). Záloha, která bude spotřebiteli vrácena po vrácení obalu, má spotřebitele přimět 
k tomu, aby obal vracel zpět do prodejny a nevyhazoval jej do odpadů. Obal pak může být 
znova použit, čímž se  negativní vlivy na životní  prostředí značně sníží. Účinnost  tržně   
orientovaného  nástroje  však   závisí  na vytvoření  trhu   se  zálohovanými  obaly.   V  
případě,  že spotřebitel  nebude ochoten  obal vracet,  i přes zaplacenou zálohu anebo  na 
druhé straně,  prodejna bude klást  vracení obalu  překážky, nevytvoří  se potřebný  dobře 
fungující trh a účinnost nástroje bude nízká. 

Analogicky účinnost ekolabelingu závisí  na vytvoření trhu s ekologicky   šetrnými   
výrobky,   tj.   výrobky  označenými příslušnou  ekoznačkou a  účinnost obchodovatelných 
povolení na vytvoření trhu s danými povolenkami. 

Jestliže   porovnáme   ekonomické    nástroje   s   nástroji direktivními,  které pouze  
stimulují subjekty  ke snižování negativního  dopadu  na  životní  prostředí, mají ekonomické 
nástroje plnit ještě dvě další funkce: 

− vytvářet tlak na zavádění  a rozvoj technologií, popřípadě   výrobků, jež budou 
šetrnější  vůči životnímu prostředí než   technologie a výrobky stávající, 

− vytvářet zdroje finančních prostředků na ochranu životního   prostředí. 

Zkušenosti z  praxe ukazují, že za  posledních 15 let plnily ekonomické nástroje  
nejlépe posledně jmenovanou  funkci. Ve stimulačních funkcích úspěšné nebyly.  I když z 
ekonomického hlediska   jsou   považovány   za   vhodnější  než  nástroje direktivní,  je nutné  
si uvědomit,  že funkci  direktivních nástrojů  nikdy  nemohou  v  praxi  nahradit  a  že  je  lze 
považovat za  výhodnější pouze v  některých případech. Např. tam, kde je kladen  důraz na 
zavádění preventivních opatření nebo v oblastech, kde  přímá regulace není proveditelná jako 
tomu je u rozptýlených zdrojů znečištění. 

 

4.2 Nástroje kooperační 
Jak z názvu vyplývá, jedná  se o nástroje, jež jsou založeny na  kooperaci  subjektu,  tj.  

na  jeho dobrovolném aktivním zapojení  do  akcí  nebo  programů  vedoucích  ke  snižování 
negativních  vlivů  na  životní  prostředí. Podle charakteru tohoto zapojení lze kooperační 
nástroje rozdělit na nástroje založené  na vzájemných  ujednáních (smluvní  nástroje) a na tzv. 
dobrovolné přístupy. 

 

4.2.1 Kooperační nástroje na bázi vzájemného ujednání (smluvní nástroje) 
Podstata smluvních  nástrojů spočívá ve  vytvoření písemného smluvního  vztahu, ve  

kterém jsou  specifikovány požadavky, jež má  každý z účastníků vytvořeného  ujednání plnit. 
Podle úrovně na kterém bylo ujednání  uzavřeno a podle povahy jeho účastníků,  můžeme 
smluvní  kooperační nástroje  rozdělit na mezinárodní smlouvy a na environmentální dohody. 
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Mezinárodní smlouvy 
Mezinárodní  smlouvy  jsou  uzavírány  vždy  na  mezinárodní úrovni,  většinou mezi  

státy, méně  často mezi jednotlivými organizacemi z různých států. 

Mezinárodní smlouvy,  které se zabývají  omezováním množství vlivů  působících  
negativně  na  životní  prostředí, nejsou nijak novými  nástroji. Používají se  již řadu let  
zvláště v problematice ovzduší  a vod. V  poslední době se  zabývají hlavně globálními  
problémy životního prostředí. 

Environmentální dohody 
Environmentální dohody jsou  smluvní ujednání uzavíraná mezi veřejněprávním  

subjektem  na  jedné  straně  a  jedním nebo i větším počtem subjektů  znehodnocujících 
životní prostředí na  straně  druhé. 

Účelem  uzavření   dohody  je  efektivnější   dosažení  cílů v oblasti  ochrany  
životního  prostředí,  přičemž stanovení rámce   a  dosahu   těchto  dohod   musí  být   vždy  
úlohou veřejněprávního   subjektu.   Uzavřené   dohody   musí   být zveřejněny  (s  vyjímkou  
informací  týkajících se výrobních a obchodních tajemství). 

Vzhledem k  tomu, že podle  právních předpisů nemají  takové smlouvy  ve  většině  
států  právní  oprávnění,  nehovoří se obecně o  smlouvách, ale o dohodách  (agreements). Na 
rozdíl od  mezinárodních  smluv  jsou  environmentální dohody zcela novým, ale zato velmi 
intenzivně  se rozvíjejícím nástrojem.  

Environmentální  dohody  představují  vhodnou  formu  vstupu státu,   popřípadě   jím   
pověřených   státních   institucí odpovídajících  za kvalitu  životního prostředí,  do procesu 
vyjednávaní  mezi  jednotlivými  podniky  nebo  průmyslovými odvětvími.  Účelem  dohody  
je  dosažení  předem stanoveného cíle,  tj.  kvality  životního  prostředí  za  určité časové 
období. 

Hlavním stimulem  pro uzavírání dohod  je na straně  podniku obava  ze  vzniku  
vyšších  nákladů  (v  případě  neuzavření dohody), stimulem na straně  státních orgánů je 
zjednodušení procesu,  který  by  jinak  musely  realizovat,  aby  podnik přinutily  k 
požadované  aktivitě. 

První dohoda, kterou z dnešního hlediska můžeme považovat za inspiraci pro  vznik 
environmentálních dohod,  byla uzavřena v roce 1964  v Japonsku mezi  městem Yokohama a  
společností Electric  Source  Development  Corporation  (lit.14).  Další zemí,    která    
uzavřela    environmentální    dohodu   se znečišťovatelem  byla  Francie  v  roce  1971.  
Velký rozvoj v uzavírání   environmentálních  dohod   však  začal  mnohem později, až na 
začátku 90-tých let. 

 

4.2.2  Kooperační  nástroje na bázi  dobrovolné účasti  (dobrovolné přístupy) 
Kooperační  nástroje na  bázi dobrovolné  účasti (dobrovolné přístupy), jsou založeny 

na  dobrovolném zapojení podniků do určitých  veřejných  akcí  vedoucích  ke snížení 
negativního dopadu na životní prostředí. 

Z historického  hlediska nejsou  dobrovolné přístupy  žádnou výraznou novinkou. 
Logicky se  objevovaly vždy, když podniky chtěly  z  nějakého  důvodu  zviditelnit  své úsilí 
věnované snižování negativního dopadu na  životní prostředí a zlepšit tak své postavení v 
očích veřejnosti. Vzhledem k neexistenci kontrolních   mechanismů,   však   tyto   akce   měly  
spíše proklamativní dopad. 
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K intenzivnímu  rozvoji  dobrovolných  přístupů  dochází  až začátkem 90-tých let, 
kdy  v důsledku působení mnoha faktorů stále  větší   počet  podniků  přechází   z  
environmentální reaktivní strategie na  strategii preventivní až proaktivní. V důsledku  této 
změny  postoje podniků  se logicky  zvyšuje zájem o  zapojení do akcí, jejichž  hlavním cílem 
je snížení negativního dopadu  aktivit podniku na  životní prostředí za současného  získání   
lepší  pověsti  v   očích  veřejnosti. Problematice dobrovolných přístupů  už bylo věnováno 
několik mezinárodních   setkání  (lit.15,16)   a  obsáhlých studií (lit.17,18). V češtině je 
dostupná publikace vzniklá v rámci projektu MŽP ČR (lit.19). 

Dobrovolné  přístupy  bývají  často  nesprávně zaměňovány za environmentální dohody, ale 
charakter obou druhů nástrojů je značně  odlišný.  Rozdíl   mezi  environmentálními  
dohodami a dobrovolnými přístupy spočívá především v rozdílném: 

−  zapojení  správních orgánů,  (v environmentálních dohodách   tvoří  správní 
orgán  jednu stranu  smlouvy, v  přístupech   správní orgán není zapojen) 

−  specifičnosti   charakteru  nástroje   (dohody  jsou  vždy   specifické pro  daný 
případ, charakter  přístupů je  naopak   velmi obecný, aby se k dané akci mohlo 
připojit co nejvíce   subjektů), 

−  motivaci (na rozdíl od dobrovolných přístupů, kde se jedná   skutečně  o  
dobrovolnost,   nedochází  k  uzavření  dohod   vždy na bázi naprosté  
dobrovolnosti, velmi často se jedná   o východisko  z  dané nouzové situace). 

Dobrovolné přístupy lze rozdělit  podle rozsahu dané veřejné akce  a podle  jejího 
organizátora,  tj. podle  toho kdo  ji iniciuje, vyhlašuje, stanovuje pravidla atd., na dva typy: 

− veřejné dobrovolné programy (public voluntary schemes) 

− jednostranné závazky (unilateral commitments). 

Veřejné dobrovolné programy 
Veřejné dobrovolné programy  jsou iniciovány nějakou veřejně právní institucí  a 

účast v nich  není nijak omezená. Úkolem a cílem  těchto  programů  je  snižování  
negativního dopadu subjektu na životní prostředí. 

Do  skupiny veřejných  dobrovolných programů  můžeme zařadit program  EMAS 
(Eco-Management  and Audit  Scheme) iniciovaný Evropskou  unií  nebo   zavádění  systému  
environmentálního managementu podle mezinárodní normy  ISO 14001. Ve Spojených 
státech   existuje   mnoho   různých   typů  environmentálně zaměřených  dobrovolných 
programů,  jež vyhlašuje  Federální úřad pro životní prostředí (Environmental Protection 
Agency, zkráceně  EPA)   a  k  nimž  se   podniky  mohou  dobrovolně přihlašovat. 

Jednostranné závazky 
Pod pojem jednostranné závazky (unilateral commitments) nebo méně logicky 

jednostranné  dohody (unilateral agreements) se zařazují aktivity zaměřené  na zlepšení 
životního prostředí, které  jsou  většinou  iniciovány  určitým výrobním podnikem nebo  
průmyslovou asociací  a účast  v nich  bývá omezená na podniky určitého  odvětví, které se  k 
nim mohou  dobrovolně přihlašovat.  

Příkladem   takového   jednostranného   závazku   je   třeba Iniciativa   za  trvalou   
udržitelnost  lesů   (Sustainable Forestry  Initiative)  vyhlášená   americkou  asociací  lesů 
společně s  asociací papíru v  roce 1998. 

Jiným  příkladem  je  Program  odpovědné  péče  v  chemickém průmyslu 
(Responsible  care) vyhlášený v  roce 1984 Kanadskou chemickou asociací. 
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5 Nástroje informační 
Informační nástroje environmentální  politiky poskytují údaje o stavu životního 

prostředí a  o velikostech vlivů, jimiž na životní  prostředí působí  nebo by  mohly působit  
sledované subjekty.  

I když informační  nástroje samy o sobě  nemohou změnit stav životního prostředí 
nebo velikost  vlivů, jež na něj působí, mají  nejširší  spektrum  použitelnosti,  neboť jsou 
zdrojem potřebných  informací  pro  všechna  odvětví  a  to  jak  na mikroúrovni, tak i na 
makroúrovni. 

Používají  se  ke  kontrole  práce  odpovědných  orgánů,  ke zjištění  dosažené změny  
v životním  prostředí, k posouzení dopadu  zamýšlené akce,  ke stanovení  plánu rozvoje  a 
pod. Velmi  důležité  je  jejich   použití  z  hlediska  prevence především v  rozhodovacích 
procesech týkajících  se přípravy budoucích   koncepcí,  zaměření   environmentální  politiky, 
charakteru  výrobních  procesů,  charakteru  výrobků, služeb a pod. 

Podle charakteru  údajů, jež informační  nástroje poskytují, je   vhodné   rozdělit   
informační   nástroje  na  nástroje dokumentační a nástroje analytické (posuzovací). 

 

5.1 Nástroje dokumentační 
Nástroje  dokumentační  poskytují  konkrétní  naměřené údaje získané  buď  

monitorovacím   zařízením  nebo  matematickými výpočty.  Mají statický  charakter a  
závisejí na  přesnosti provedeného  měření   a  na  konstrukci,   kvalitě  a  stavu používaných   
měřicích   přístrojů.    Jestliže   mají   být dokumentační   nástroje  použity   k  vzájemnému  
srovnávání jednotlivých složek  životního prostředí, je  zapotřebí, aby všechny parametry, jež 
je mohou ovlivnit, např. typ měřícího přístroje, postup měření nebo výpočtu byly shodné. 

Dokumentační  nástroje  lze  rozdělit  podle  objektu,  jenž monitorují na: 

1. nástroje  informující   o  stavu   jednotlivých  složek    životního prostředí 

2. nástroje  informující  o  konkrétních vlivech  nějakého    stávajícího systému 
(podniku, výrobního procesu, zařízení    apod.) na jednotlivé složky životního 
prostředí. 

 

5.1.1 Nástroje informující o  stavu životního prostředí 
Do nástrojů informujících o  stavu životního prostředí patří faktografické   tabelární  i   

grafické  databáze,  databáze obsahující hodnoty  parametrů stavu povrchových  vod, imisní 
mapy,  údaje o  znečištění půd,  přehledy rozložení skládek, hodnoty  radonového  záření  
naměřené  v určitých lokalitách apod. 

Protože   podle   definice   je   informace  "význam,  který přisuzujeme  datu" je  
zřejmé,  že  může nastat  případ, kdy stejná  data mohou  být zdrojem  rozdílných informací  a 
tím i rozdílného jednání.  

Například  v   důsledku  té  skutečnosti,   že  hodnoty  NPK (největší  přípustné  
koncentrace  škodlivin  v  ovzduší) se u nás liší  podle toho jde-li o  prostředí pracovní 
(ovzduší v dílně) nebo ovzduší venkovní,  může stejný údaj o naměřené koncentraci  
škodlivin  v  ovzduší  vyvolat rozdílnou reakci v závislosti na místě jeho naměření. 
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5.1.2  Nástroje informující o stávajících vlivech daného systému na složky životního 
prostředí 

Do nástrojů této skupiny patří vedle samostatných ukazatelů, informujících o 
konkrétních  jednotlivých vlivech systému na jednotlivé  složky  životního  prostředí  i  
soubory  těchto ukazatelů   ve   formě   různých   prohlášení,  výkazů  nebo indikátorů. 

Z konkrétních   ukazatelů   jde   např.   o   hodnoty  emisí vypouštěných  do ovzduší,  
obsahy škodlivin  ve vypouštěných odpadních  vodách,  charakter  a  množství  
vyprodukovaných tuhých odpadů, intenzitu hluku, zábor půdy a pod. 

Do souboru ukazatelů  lze zařadit environmentální prohlášení podniků, indikátory 
environmentálního profilu podniku a nově zaváděné environmentální účetnictví. 

Vlivy    výrobků    lze    zjistit    z    některých   druhů environmentálního značení, z 
environmentálních deklarací a z bezpečnostních listů. 

 

5.2 Nástroje analytické (posuzovací) 
Nástroje   analytické   (posuzovací)    jsou   metody   nebo systematické  postupy,  

které  používáme  ke zjištění příčin vlivů, jimiž nějaká akce působí nebo bude působit na 
životní prostředí a  také k určení  souhrnných dopadů těchto  vlivů, tj. k  určení změn, jež v  
životním prostředí mohou nalezené vlivy  vyvolat. V  prvním  případě  jde o  nástroje 
analýzy, v druhém  případě  o  nástroje  syntézy,  hodnocení. V praxi mohou být někdy oba 
nástroje spojeny v jedné metodě. 

Mezi nejznámější analytické informační nástroje patří: hodnocení možností čistší 
produkce, posuzování životního cyklu, ekodesign, některé druhy auditu  a také tzv. 
environmentální benchmarking. 

 

6 Nástroje osvětové (výchovně vzdělávající) 
Úkolem osvětových nástrojů je, jak již bylo uvedeno, vytvořit v subjektu zodpovědný 

postoj k  životnímu prostředí. Patří  sem všechny vzdělávací a výchovné programy včetně 
demonstračních projektů. Nástroje osvětové jsou  sice náročné na  čas a na  kvalitu provedení, 
nicméně jsou, jak vyplývá  z praxe, velice úspěšné. Dojde-li k jejich akceptování  subjektem, 
jsou paradoxně  mnohem více zavazující než nástroje direktivní. 
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VLIV REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ NA NÁSTROJE POLITIKY  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

Ing. Miroslav Hájek, Ph. D. 
 

Veřejné finance jsou nositeli řady ekonomických nástrojů. Změny v systému 
veřejných financí a jejich reforma má na tyto nástroje přímý vliv a přeneseně dochází i 
k chování podnikatelských subjektů z hlediska jejich přístupu k ochraně životního prostředí. 
Toto ovlivnění může být různého charakteru a je proto důležité změny ve veřejných financích 
průběžně monitorovat a predikovat jejich důsledky.  

V současné době je reforma veřejných financi velmi aktuální a je často diskutována 
v mediích. Přímo souvisí s ekologickou daňovou reformou, která je její součástí a současně 
součástí Prohlášení vlády. V této souvislosti je třeba brát v úvahu i směrnici EU o 
energetických daních, která je v současné době schvalována, a která je významným zásahem 
do daňové soustavy a ekologické daňové reformy. 

Ekonomické nástroje zahrnuté do veřejných financí lze rozdělit do dvou základních 
skupin. Daně, poplatky a pokuty jako příjmová stránka veřejných rozpočtů a dotace, půjčky a 
garance související s výdaji rozpočtů. Zásadní rozdíl mezi těmito kategoriemi je v tom, že 
výše daní a daňových úlev (podobně poplatků, včetně úlev, či neplacení v důsledku výstavby 
opatření na odstranění vypouštěného znečištění) se řídí podle zákona a je z tohoto pohledu 
předem určena, na rozdíl od různých forem podpor, jejichž použití je dáno pouze rámcově 
zákonem o rozpočtových pravidlech republiky, resp. o státním rozpočtu na konkrétní rok. 
Proto jsou nástroje související s příjmy relativně jednodušší co se týká jejich vymezení i 
praktického použití 

Úloha veřejných financí je nezastupitelná zejména při řešení problémů spojených 
s externalitami (podporou pozitivních a potlačením negativních externalit). V případě 
pozitivních externalit lze porovnat vztah soukromých a veřejných nákladů a užitků (Sharp 
1994). Za předpokladu, že křivka marginálních soukromých a společenských nákladů je 
totožná, mezi křivkou marginálních soukromých užitků a společenských užitků je rozdíl 
vyjádřený externalitami. 

Základním cílem daní je redistribuce zdrojů k uspokojení potřeb spotřebitelů. Daně 
jsou zaváděny zejména z důvodu selhání trhu, kdy veřejné rozpočty musí zajišťovat 
především veřejné potřeby a využití užitků vyplývajících z pozitivních externalit. Trh 
neselhává úplně jako třeba u veřejných statků, ale nemůže zajistit optimální kvalitu 
(Wilkinson, 1992).  

Veřejné finance zahrnují veškeré finanční prostředky, kterými disponuje stát a veřejně 
právní instituce (tj. veřejné rozpočty, skládající se ze státního rozpočtu, státních fondů, 
rozpočtů okresních úřadů  a rozpočtů obcí a měst) a finanční vztahy související 
s přerozdělováním veřejných prostředků mezi různými subjekty. Vedle veřejných financí 
využívá veřejná politika k uskutečňování svých cílů zákony a služby,  případně morální 
motivaci (Peková 1995). 

Veřejné finance ve svém historickém vývoji doznaly posun v jejich chápání od zúženě 
pojatých státních financí k širokému pojetí finančních vztahů a operací mezi institucemi 
veřejné správy a mezi ostatními subjekty, zastoupenými ziskovými a neziskovými 
organizacemi i domácnostmi. Obsahem veřejných financí je veřejné zabezpečení určitých 
statků, poskytování transferů a stimulace ekonomických subjektů k určitému chování, což 
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předpokládá existenci veřejných rozpočtů. Veřejné rozpočty vytváří se svojí příjmovou a 
výdajovou stránkou široký prostor pro ovlivňování jednání ekonomických subjektů. Mají 
proto úzký vztah k environmentálnímu manažerskému účetnictví a jeho správné aplikaci 
v rámci podniků. 

Struktura a funkce veřejných financí prochází poměrně velkými změnami zejména 
v průběhu posledních desetiletí a vyžaduje oprostit se od konzervativních přístupů jejich 
chápání a využít co nejvíce potenciál jejich funkcí. Důležitost veřejných financí není dána 
pouze řešením vztahů uvnitř veřejné rozpočtové soustavy a vůči ostatním důležitým 
subjektům ve společnosti, ale také i výraznou sociální a politickou citlivostí, která je 
umocňována většími či menšími změnami v průběhu ekonomického vývoje1.  

Mezi politikou životního prostředí a veřejnými financemi lze sledovat úzkou 
propojenost, která je zřejmá na všech úrovních od lokální po mezinárodní. Na úrovni 
jednotlivých obcí je systém daní a poplatků na jedné straně a výdajů souvisejících s ochranou 
životního prostředí na straně druhé důležitou  skupinou nástrojů stimulujících k 
environmentálně šetrnému chování. Je to dáno podobností ekonomických a 
environmentálních cílů, neboť se jedná v obou případech o průřezové politiky, které jsou 
propojeny se všemi dalšími sektorálními a odvětvovými politikami a působí na různé skupiny 
obyvatelstva, resp. i na většinu ekonomických subjektů a občanů.  

Nutnost změny přístupu k veřejným financím v rámci politiky udržitelného rozvoje 
v průběhu 90. let byla dána zejména těmito důvody: 

• Systém zdanění podporoval čerpání neobnovitelných přírodních zdrojů a degradaci 
životního prostředí. Současně potlačoval vznik pracovních míst a investování do lidského  
kapitálu. 

• Bylo zřejmé, že došlo k selhání tržních cen, které v žádném případě neodrážely dostatečně 
hodnotu přírodního prostředí, resp. nezahrnovaly negativní externality vznikající při 
výrobě zboží. Byly tak podporovány neudržitelné ekonomické aktivity. 

Změna daňového zatížení může vést k výrazným změnám od environmentálně 
nebezpečného k udržitelnému ekonomickému vývoji. Zdanění je potřebné zaměřit na 
environmentálně škodlivé činnosti (znečišťování životního prostředí, čerpání neobnovitelných 
přírodních zdrojů, výrobu energie z uhlíkatých paliv aj.). Vyžaduje přitom systém vyrovnání 
daňového zatížení z důvodu vyhnutí se sociálním dopadům. 

Využívání veřejných financí pro realizaci politiky životního prostředí je poněkud 
rozdílné ve státech střední a východní Evropy a státech s rozvinutou tržní ekonomikou. Státy 
střední a východní Evropy mnohdy stěží překonávají období transformace k tržní ekonomice 
a trpí nedostatkem finančních prostředků na podporu environmentálních opatření. Není 
schůdné zavést poplatky za znečišťování životního prostředí (jako zdroj finančních 
prostředků), neboť to je chápáno jako daňové zatížení, které může vést k zániku některých 
subjektů, resp. ztíží jejich už tak napjatou ekonomickou situaci. Nicméně se v posledních 
letech pomalu objevuje oživení v přijímání nových zákonů zakládajících systém 
environmentálních poplatků, což je důležité jak pro efektivnější regulaci znečišťování 
životního prostředí, tak získávání finančních zdrojů pro tuto oblast. V Estonsku jsou dokonce 
zavedeny daně ze spotřeby elektrické energie a tamější ministerstvo životního prostředí má 
zpracován návrh na postupné zvyšování jejich sazeb až do roku 2015. 

                                                 
1 Je pochopitelné, že jedním z nejdůležitějších a veřejností sledovaných bodů projednávaných v parlamentech 
všech států je státní rozpočet, jako nejpodstatnější součást veřejných rozpočtů a nejdůležitější prostředek 
hospodářské politiky státu. 
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Realizace politiky životního prostředí závisí m.j. na systému použitých nástrojů. Při 
nedokonalé konstrukci používaných nástrojů může dojít k ovlivnění jen některých subjektů a 
není tak dosaženo cíle ve snížení znečištění. K řešení problémů spojených s chováním 
velkého počtu subjektů je proto vhodnější použít daní, které lze bez větších problémů použít 
například jako nástroje k omezení používání některých druhů paliv. 

Musí se přitom uvažovat o kombinaci různých nástrojů, i když se předpokládá, že 
ekonomické nástroje by měly sehrát klíčovou roli zejména v efektivnějším využití energie a 
provádění opatření k omezení skleníkových plynů při vynaložení relativně nižších 
celospolečenských nákladů. Při navrhování konkrétních nástrojů je přitom zvažována zejména 
míra narušení konkurenceschopnosti a environmentální užitky. Národní zájmy v ochraně 
konkurenceschopnosti jsou zřejmé ve všech národních politikách životního prostředí. 

Politika životního prostředí je někdy  charakterizována jako impuls ke zvyšování 
konkurenceschopnosti v důsledku tlaku na pořízení nových technologií s menším dopadem na 
životní prostředí a změnami ve výrobě. Environmentální legislativa může výrazně ovlivňovat 
technologické změny vedoucí k vyšší efektivnosti a konkurenčním výhodám. Politika 
životního prostředí může zajistit stimulaci k užití čistších a nižších vstupů, čistších a 
efektivnějších technologií, minimalizaci a recyklaci odpadů. Výsledkem může být výroba 
čistých produktů a služeb. 

Přesto, že politika životního prostředí byla v minulosti zaměřena v rámci svých priorit 
spíše na relativně úzký okruh subjektů, v posledních deseti letech se objevuje nutnost 
ovlivňovat chování co nejširší veřejnosti a otvírá se tak prostor pro širší využití veřejných 
financí. 

 

Environmentální daně a daňová reforma 
Jedním  z důležitých přístupů politiky životního prostředí, který využívá veřejných 

financí je environmentální daňová reforma. Environmentální daňová reforma se vyznačuje 
tím, že na jedné straně zavádí environmentální daně a na straně druhé kompenzuje nárůst 
zdanění snížením daní zaměřených na zdanění práce.  

Působení environmentálních daní, jako součásti environmentální daňové reformy 
stimulující ke změně chování, lze spatřovat ve třech základních rovinách které jsou důležité 
při rozhodování o míře jejich využití 

• především jako ekonomický nástroj působí přes cenový mechanismus a vede jednotlivé 
subjekty k odpovídající reakci, tzn., že buď dosáhnou nižší náklady než je stanovená daň 
(snížením spotřeby zdaněné komodity nebo snížením znečištění), nebo v opačném případě 
raději platí daň, čímž dochází k nákladově efektivnímu působení, 

• daň by měla působit jako informační nástroj v tom smyslu, že by včas signalizovala vývoj 
zdanění do budoucna a vytvářela u všech subjektů prostor pro přípravu odpovídajících 
opatření do budoucna, tzn. zejména investování do nových technologií majících vstupy i 
výstupy v souladu s limity předpokládanými po dobu jejich životnosti, 

• daň by mohla zlepšit efektivnost využívání energie v malých a středních podnicích, 
v oblasti obchodu a méně energeticky náročném průmyslu (ve Velké Británii se odhaduje 
podíl těchto subjektů na celkových emisích CO2 z odvětví průmyslu na 60 %), což skýtá 
velké možnosti ve zvýšení energetické efektivnosti a redukci emisí a navíc tyto firmy se 
nemohou, z ohledem na jejich ekonomickou sílu, zapojit do mezinárodního systému 
obchodování se skleníkovými plyny. 
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V souvislosti s charakteristikou environmentálních daní je třeba zmínit cenovou 
elasticitu, na které závisí stimulační efekt daní. Ta podle současných studií dosahuje 
v krátkodobém horizontu hodnot 0,13 až  -0,26 a v dlouhodobém horizontu -0,37 až -0,46. 

V rámci Evropské unie se již delší dobu zvažuje jednotné zdanění energetických 
produktů2. Souvisí to nejen s úpravou minimálních sazeb spotřebních daní3, ale i s přípravou 
jednotného nástroje pro omezení emisí CO2. Přijetí takovéto direktivy však vyžaduje souhlas 
všech členských států, který byl docílen až v letošním roce. 

Přestože jsou environmentální daně považovány za důležitý nástroj k omezení emisí 
skleníkových plynů, nelze předpokládat, že budou působit samostatně, ale v kombinaci 
s jinými nástroji. Jako nejvhodnější spojení jsou navrhována obchodovatelná povolení, 
případně dobrovolné dohody. V této kombinaci by mělo dojít k nákladově efektivnímu 
využití nástrojů k redukci skleníkových plynů. 

Zdanění energetických produktů souvisí s fiskální strategií Evropské unie chápané 
v širokém kontextu včetně jejího využití ke snížení nezaměstnanosti, což prakticky ukazuje na 
souvislost  mezi politikou ekonomickou, environmentální i sociální. Plní se tím tedy cíle 
národních politik v oblasti zaměstnanosti, životního prostředí, dopravy a energetické politiky, 
respektující jednotný trh v Evropské unii. 

Politika životního prostředí může nepřímo ovlivnit obchod a obchodní politiku 
změnou nákladů produkce. Žádná regulační opatření politiky životního prostředí však nejsou 
takového rozsahu jako environmentální daně, resp. environmentální daňová reforma. 

 

Energetické daně v EU 
V návaznosti na ekologickou daňovou reformu je důležité se zmínit o energetických 

daních v EU, které se stanou základem pro strategický materiál o ekologické daˇˇnové 
reformě v ČR. 

Jednotný postup při zdaňování energií je diskutován v EU již přibližně 10 let. Návrh 
směrnice týkající se zdaňování energií byl vytvořen v roce 1994 a později v roce 1997. 
Diskuse na dané téma však nadále pokračovaly a návrh byl pozměňován až do podoby, na 
které se 20. března letošního roku na jednání ECOFIN dohodli ministři hospodářství a financí 
všech členských států EU a jehož konečné schválení se očekává v průběhu června 2003.  

Navrhovaná směrnice4 by měla odstranit nerovností na vnitřním trhu s energiemi, 
neboť v současné době je na úrovni EU upraveno pouze zdanění minerálních olejů 
(uhlovodíkových paliv a maziv), což  tyto výrobky znevýhodňuje oproti ostatním 
energetickým produktům, jako jsou pevná paliva a elektrická energie. Návrh směrnice tedy 
zavádí zdanění všech typů energií, vyjma tepelné energie. 

Předpokládá se rovněž snížení nerovností mezi úrovní zdanění energetických produktů 
mezi členskými státy prostřednictvím stanovení minimálního daňového zatížení jednotlivých 
produktů. V návrhu směrnice je obsažena i úprava současných minimálních sazeb daně na 
minerální oleje, které platí v nezměněné podobě již od roku 1992. 

                                                 
2 COM (97) 30. 
3 COM (95) 285 konečné znění ze dne 13.9.1995. 
4 Proposal for Council Directive restructuring the community framework for the taxation of energy products and 
electricity. Brussels, 3 April 2003. 
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Navrhovaná směrnice by měla mít i určitý příznivý vliv na životní prostředí, neboť se 
předpokládá, že zdaňování energetických produktů a elektrické energie povede zejména 
k efektivnějšímu využívání energií i ke snížení emisí oxidu uhličitého.  

Návrh směrnice stanoví členským státům povinnost zdaňovat energetické produkty a 
elektrickou energii. Mezi energetické produkty jsou zahrnuty oleje, pokud jsou určeny pro 
vytápění nebo pro použití jako motorové palivo, uhlí, koks a směsi, uhlovodíky, methanol, 
který není syntetického původu, jestliže je určen pro vytápění nebo pro použití jako motorové 
palivo, mazací přípravky, přídavné látky do mazacích olejů, bioplyn, bionafta, směsi paliv a 
maziv. Rovněž energetické produkty jiné než v návrhu směrnice uvedené mají být předmětem 
zdanění, jsou-li určeny k prodeji nebo použity pro vytápění nebo jako motorové palivo. 

Návrh směrnice stanoví minimální úroveň celkového daňového zatížení energetických 
produktů a elektrické energie, přičemž celkovým daňovým zatížením se rozumí zatížení 
prostřednictvím všech vybíraných nepřímých daní s výjimkou DPH. Členské státy se tak 
mohou rozhodnout, jaké daně zvolí ke zdanění energetických produktů a elektrické energie a 
za předpokladu dodržení minimální úrovně zdanění, uplatnit ve stanovených případech různé 
sazby daně pro jeden druh produktu, např. v závislosti na kvalitě produktu, podle účelu 
použití energetických produktů a elektrické energie (pro podnikání a pro jiné účely než pro 
podnikání, použití v místní veřejné přepravě osob, při svozu odpadu, ve prospěch postižených 
osob, pro vojenské účely apod.) nebo podle množství spotřeby elektrické energie nebo 
produktů použitých pro vytápění. 

Návrh směrnice také stanoví možné způsoby osvobození či uplatnění snížené sazby 
daně, a to přímé osvobození nebo užití snížené sazby, užití různých sazeb daně pro stejný 
druh výrobku nebo vrácení daně. Dle návrhu směrnice osvobodí členské státy od daně za jimi 
stanovených podmínek energetické produkty a elektrickou energii užitou k výrobě elektrické 
energie (členské státy však mohou zdaňovat tyto produkty a elektrickou energii za účelem 
ochrany životního prostředí, přičemž nemusí být dodržena minimální úroveň daňového 
zatížení), energetické  produkty dodávané k užití jako palivo pro účely letecké dopravy (s 
výjimkou použití letadel pro jiné účely než pro podnikání), energetické produkty dodávané k 
užití jako palivo pro vodní dopravu v rámci vod Evropských společenství (s výjimkou použití 
lodí pro jiné účely než pro podnikání). 

Pokud jde o leteckou či vodní přepravu mohou členské státy omezit toto osvobození 
pouze na mezinárodní přepravu nebo přepravu v rámci Společenství. Na základě bilaterální 
smlouvy s jiným členským státem mohou pak zdaňovat lodní a leteckou přepravu, přičemž 
mohou být užity nižší sazby než stanovené minimální daňové zatížení. 

Dále členské státy mohou osvobodit nebo snížit celkovou úroveň daňového zatížení v 
případě, kdy se jedná o elektrickou energii a energetické produkty získané z obnovitelných 
zdrojů a  zdrojů šetrných k životnímu prostředí (např. sluneční či větrná elektrická energie, 
elektrická energie získaná z biomasy apod.) nebo produkty a elektrická energie určené pro 
účely šetrné k životnímu prostředí (např. při železniční, tramvajové, trolejbusové, vodní 
dopravě). 

Členské státy mají možnost osvobodit nebo uplatnit nižší než stanovené minimální 
sazby daně za podmínek stanovených v návrhu směrnice i na další produkty, a to buď na 
základě jejich složení („biopaliva“) nebo použití (např. při energeticky náročné výrobě). Na 
základě návrhu Komise může Rada EU oprávnit členský stát k zavedení dalších osvobození 
nebo snížení celkové daňové zátěže, k čemuž členský stát musí poskytnout potřebné 
relevantní informace. 
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Členským státům jsou v návrhu směrnice poskytnuta přechodná období, po něž mohou 
uplatňovat nižší úroveň daňového zatížení než stanovené minimum nebo osvobození, a to 
v případech přesně vymezených pro jednotlivé členské státy. Přechodné období potrvá do 
31. 12. 2006 nebo do uplynutí jiné stanovené doby u přesně vymezených případů pro 
jednotlivé členské státy. V případě, že by bylo pro některý členský stát obtížné dosáhnout 
minimální úrovně daňového zatížení stanoveného v návrhu směrnice, obzvláště pokud jde o 
udržení cenové stability, bude mu poskytnuto přechodné období do 1. 1. 2007 na dosažení 
této minimální úrovně. Během poskytnutých přechodných období musí členské státy postupně 
přibližovat svoji úroveň zdanění minimu stanovému tímto návrhem.  To neplatí, pokud rozdíl 
mezi národní a minimální úrovní daňového zatížení nepřesáhne 3 % minimální úrovně 
daňového zatížení stanoveného pro daný produkt v návrhu směrnice. 

Pokud bude návrh směrnice přijat Radou EU, budou členské státy povinny uvést své 
právní předpisy do souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 2003. Směrnice 
nabývá účinnosti 1. 1. 2004. 

V ČR by přijetí směrnice znamenalo úpravu sazeb spotřební daně z uhlovodíkových 
paliv a maziv, uplatňovaných v současné době, ale i sazeb, které jsou navrhovány v novém 
zákonu o spotřebních daních. Sazby spotřební daně by bylo nutné upravit následujícím 
způsobem: 

U paliv pro pohon motorů by bylo nutné zvýšit sazbu spotřební daně ke dni vstupu ČR 
do EU. U olovnatého benzínu o 2 358 Kč5/1000 l  oproti současné výši, u bezolovnatého 
benzínu o 415 Kč/1000 l oproti současné výši, u plynových olejů a petrolejů o 1 318 Kč/1000 
l oproti současné výši, u zkapalněných plynů o 1 069 Kč/ t oproti současné výši a o 869 Kč/ t 
oproti výši, u stlačených plynů o 82 Kč/ GJ oproti současné výši. 

V případě použití paliv pro pohon motorů pro vymezené průmyslové a komerční 
účely, jako např. v zemědělství, lesnictví, stavebnictví apod., stanoví návrh směrnice nižší 
minimální úroveň daňového zatížení. Pro uvedené účely by bylo nutné zvýšit sazbu spotřební 
daně z uhlovodíkových paliv a maziv ke dni vstupu ČR do EU u plynových olejů a petrolejů o 
658 Kč/ 1000 l oproti současnému stavu, u zkapalněných plynů o 1 285 Kč/ t oproti 
současnému stavu, u stlačených plynů o 9 Kč/ GJ. 

U paliv pro vytápění by bylo nutné zvýšit sazbu spotřební daně ke dni vstupu ČR do 
EU u těžkých topných olejů o 470 Kč/ t oproti současné výši, u stlačených plynů o 5 Kč/ na 
GJ oproti současné i navrhované výši při použití pro podnikání. 

U plynových olejů použitých pro vytápění by bylo nutné upravit vracení daně tak, aby 
byla daň vracena pouze částečně a byla splněna podmínka minimální sazby ve výši 658 Kč/ 
1000 l stanovená v návrhu směrnice. 

Do předmětu spotřební daně by v případě přijetí návrhu směrnice týkajícího se 
zdaňování energií bylo nutné zahrnout i pevná paliva (uhlí, koks) a uplatňovat na ně sazbu 
nejméně 5 Kč/  GJ v případě použití pro podnikání a 9 Kč/ GJ v případě použití pro jiné 
účely. 

Rovněž by musel být zaveden zcela nový systém zdaňování elektrické energie, která 
dosud v ČR zdanění nepodléhá. Dle návrhu směrnice by se na elektrickou energii použitou 
pro vytápění pro účely podnikání uplatňovala sazba nejméně 16 Kč/ MWh a elektrickou 
energii použitou pro vytápění pro jiné účely nejméně 31 Kč/ MWh. 

                                                 
5 1 Kč = 31,35 euro 
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Reforma veřejných financí 
Cílem reformy veřejných financí je v období 2004 – 2006 dosáhnout postupného 

snižování deficitu veřejných rozpočtů tak, aby v roce 2006 činil nejvýše 4 % HDP. V oblasti 
daňové politiky by mělo dojít ke stabilizaci daňové kvóty na úrovni roku 2000, tj. 21,9 %. 
Svým dopadem a zejména změnami v daňové politice reforma veřejných financích výrazně 
ovlivní podnikatelské subjekty a je proto důležité její plné promítnutí do environmentálního 
manažerského účetnictví, aby mohla být případně provedena účinná opatření vůči tomuto 
vlivu. 

U daně z přidané hodnoty je potřebné počítat s harmonizací rozsahu zboží a služeb, na 
které je uvalena základní a snížená sazba. Dojde tím ke zrušení zvýhodnění 
environmentálních výrobků a služeb zařazených doposud do nižší sazby DPH. 

Do daně s přidané hodnoty se zatím nepromítne navržená směrnice o zdanění 
energetických výrobků a elektřiny, na druhé straně je navrženo zvýšení daně benzinu (0,80 
Kč) a nafty (2,00 Kč), což je částečně ve smyslu uvedené směrnice a koresponduje to 
s přípravou ekologické daňové reformy. Toto zdanění pravděpodobně výrazně ovlivní 
podnikatelské subjekty a mělo by vést k tlaku na úspory a využívání alternativních paliv. Ve 
smyslu cílů ekologické daňové reformy lze očekávat, že toto zdanění bude mít vliv na 
snižování skleníkových plynů. 

U daně z příjmů právnických osob se očekává nejpodstatnější úprava ve snižování 
sazeb až na 24 % v roce 2005. 

Ostatní změny se týkají výdajové stránky veřejných financí, sociální péče a 
zdravotního pojištění. Z důvodu nepřímých vlivů na podnikatelskou sféru nejsou proto dále 
zmíněny. 

 

Závěr 
Pro environmentální účetnictví jako důležitou součást politiky životního prostředí 

využitelnou na všech úrovních řízení mají veřejné finance rozhodující úlohu. Je proto důležité 
prohlubování znalostí o současném vývoji veřejných financí a jeho možnostech a zejména a 
zejména vlivu připravovaných změn na podnikatelskou sféru, Prostřednictvím 
environmentálního manažerského účetnictví lze tyto vlivy včas analyzovat a připravit 
odpovídající opatření do budoucna. 

K plnění cílů politiky životního prostředí směřuje i řada jiných jejích prostředků. Je 
proto důležité jejich správné využívání. Ekonomické nástroje vytvářejí v závislosti na 
konkrétních tržních podmínkách prostor pro rozhodování jednotlivých subjektů, což při jasně 
stanovených podmínkách a pravidlech vede k efektivnější alokaci zdrojů a v neposlední řadě 
též k dodatečným možnostem zlepšování kvality životního prostředí. Sledování vývoje 
veřejných financí, zejména daňové politiky, proto vede k efektivnějšímu využívaní 
ekonomických nástrojů a jejich správnému působení při naplňování cílů politiky životního 
prostředí.  
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SYSTÉM CERTIFIKACE ÚČETNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ 

 

Prof. RNDR. Jiří Hřebíček, CSc. - Mgr., Ing. Jana Soukopová 

 

ÚVOD 
Zvyšování kvality environmentálního účetnictví se neobejde bez jeho odborné 

výchovy, systémové kontroly a certifikace, ve které se prokáže kvalifikace jeho aktérů 
v souladu s mezinárodně uznávanými normami.  

V současné době existují v České republice v rámci účetnictví a environmentálního 
auditu tři systémy certifikace: certifikace auditorů, certifikace účetních a certifikace 
environmentálních auditorů. 

Certifikace auditorů účetní závěrky i environmentálních auditorů je dána legislativou a 
mezinárodními normami. Certifikace auditorů účetní závěrky je dána zákonem č. 254/2000 
Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.  

Certifikace environmentálních auditorů je dána požadavky akreditačního systému, 
který v České republice spravuje Český institut pro akreditaci obecně prospěšná společnost 
(dále jen „ČIA“), jako národní certifikační orgán. ČIA provádí akreditaci certifikujících 
orgánů, které provádějí certifikaci pro systémy environmentálního managamentu a 
environmentálních ověřovatelů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 761/2001 
(dále jen „Nařízení761“), o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu 
z hlediska ochrany životního prostředí (tzv. EMAS II)  pro Program EMAS.  

Certifikace účetních je dobrovolná.  

Příspěvek navazuje na [2] a jsou v něm stručně popsány tyto tři systémy certifikace 
s důrazem na certifikaci účetních a její výhody. Spojovacím článkem je pak environmentální 
účetnictví a možnost zavedení certifikace environmentálních účetních. Článek se poukazuje 
na souvislost s certifikací účetních a na výhody zavedení certifikace environmentálních 
účetních.  

 

1. SYSTÉM CERTIFIKACE FINANČNÍCH A ENVIRONMENTÁLNÍCH 
AUDITORŮ  

 

1.1. Audit účetní závěrky a systém certifikace 

Certifikace auditorů účetní závěrky je povinná a dána zákonem č. 254/2000 Sb., o 
auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.  Povinnost certifikace tedy vyplývá z § 3 odst. 1 
zákona.  

Auditor musí splnit podmínky certifikace, složit auditorskou zkoušku, aby byl zapsán 
do seznamu Komory auditorů jako auditor. Podmínky certifikace stanovuje § 1 Vyhlášky 
MFČR č. 467/2000 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro auditorské zkoušky a auditorské 
rozdílové zkoušky.  

Na základě této vyhlášky podává uchazeč o vykonání auditorské zkoušky písemnou 
žádost (na předepsaném formuláři) o vykonání auditorské zkoušky Komoře auditorů České 
republiky (dále jen „KAČR“). Součástí žádosti o vykonání auditorské zkoušky jsou i doklady 
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prokazující, že uchazeč splňuje podmínky uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 
254/2000 Sb. o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb. 

K tomu, aby uchazeč splnil podmínky uvedené v § 3 odst 1 písm. a) až c) výše 
uvedeného zákona, musí doložit že : 

a) získal vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu,  

b) je plně způsobilý k právním úkonům, 

c) je bezúhonný6 

Podle § 3 odst. 6 zákona č. 254/2000 Sb. musí být doklady o splnění výše uvedených 
podmínek předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii; u cizojazyčných 
dokladů se předkládá též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní 
smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. 

Splnění výše uvedených podmínek  prověřuje nejméně tříčlenná komise v čele 
s předsedou komise; tato komise je jmenovaná prezidentem KAČR (§ 1 odst 5 vyhlášky 
MFČR č. 467/2000 Sb.) 

Úřad KAČR do 60 dnů ode dne doručení žádosti o vykonání auditorské zkoušky 
vyrozumí uchazeče o tom, zda jeho žádost byla přijata či odmítnuta; při odmítnutí uvede 
nesplněné podmínky (§ 1 odst. 8 vyhlášky MFČR č. 467/2000 Sb.)7 Současně s vyrozuměním 
o přijetí žádosti  obdrží uchazeč i fakturu na uhrazení nákladů spojených s prověřením žádosti 
o vykonání auditorské zkoušky a to ve výši 3 000,- Kč, Sborník materiálů k auditorské 
zkoušce (vymezení témat u jednotlivých písemných zkoušek, seznam povinné a doporučené 
literatury, povolené pomůcky, doba trvání jednotlivých zkoušek apod.), termíny dílčích 
písemných částí a ústní části auditorské zkoušky, přihlášky na dílčí písemné části a ústní část 
auditorské zkoušky (spolu se složenkami), Výkaz o dílčích písemných částech a ústní části 
auditorské zkoušky, informace pro registrované uchazeče o auditorskou zkoušku a termíny 
přípravných kurzů na auditorskou zkoušku pořádané Institutem vzdělávání KAČR 

Auditorská zkouška se dělí na část písemnou a část ústní; Písemná část zkoušky se dělí 
na 7 dílčích písemných zkoušek a ty jsou následující : 

1. Mikroekonomie-makroekonomie 

2. Účetnictví 

3. Konsolidace a podnikové kombinace 

4. Obchodní, občanské a finanční právo 

5. Podnikové finance 

6. Informační systémy, matematicko-statistické metody 

7. Auditing 

                                                 
6 dle § 3 odst. 4 zákona č. 254/2000 Sb. se za bezúhonného pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl 
pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož 
skutková podstata souvisí s poskytováním auditorských služeb, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl 
odsouzen. Bezúhonnost se podle § 3 odst. 5 zákona č. 254/2000 Sb. dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který 
nesmí být starší 3 měsíců 
7 po odmítnutí žádosti je uchazeč oprávněn podat novou žádost (§ 1 odst. 9 vyhlášky MFČR č. 467/2000 Sb.) 
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Ústní část zkoušky lze složit nejdříve po složení všech dílčích písemných zkoušek 

Po složení zkoušky a splnění  podmínek pro zapsání auditora do seznamu auditorů 
uvedených v § 3 odst. 1 zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 
Sb. je auditor oprávněn poskytovat auditorské služby8.  

 

1.2 Environmentální audit podle ČSN EN ISO 14001 a Programu EMAS II a systém 
jejich akreditace 

Systém environmentálního managementu lze zavést: 

− podle mezinárodních norem řady ISO 14000 (zejména podle kmenové normy ISO 
14001), 

− podle evropského Programu EMAS (viz Nařízení761). 

Úkolem periodických environmentálních auditů je prozkoumat, jak funguje systém 
environmentálního managementu, jak jsou na jednotlivých pracovištích dodržovány a 
naplňovány jeho požadavky. Audity současně ověřují, jak účinně EMS naplňuje 
environmentální politiku a jaký je environmentální profil organizace (podniku). 

Postupy při auditu EMS a požadavky na auditory určují další normy řady ISO 14000:  

− ČSN EN ISO 14010: Směrnice pro provádění environmentálních auditů - 
Všeobecné zásady,  

− ČSN EN ISO 1401: Směrnice pro provádění environmentálních auditů  - Postupy 
auditu - Provádění auditu systémů environmentálního managementu, 

− ČSN EN ISO 1401: Směrnice pro provádění environmentálních auditů - 
Kvalifikační kritéria pro environmentální auditory. 

Norma ČSN EN ISO 1401 stanovuje kvalifikační kritéria pro environmentální 
auditory a vedoucí auditory a lze ji použít jak pro interní tak pro externí auditory. 

Interní audity mohou být prováděny zaměstnanci podniku (interními auditory), které 
je nutno pro tuto činnost proškolit, nebo externisty (obvyklé v malých podnicích). Podmínkou 
je jejich nezávislost na prověřovaném pracovišti. 

Směrnice pro provádění interních auditů stanovuje rámcové zásady auditu. Plán 
interních auditů zpracovává zástupce vedení pro EMS. Úlohou vedení je zabezpečit na tuto 
činnost zdroje. Interní audit neprobíhá v celém podniku najednou, ale v rámci jednotlivých 
pracovišť se postupně prověřují prvky EMS.  

Četnost interních auditů se určuje podle charakteru provozu s ohledem na jeho 
environmentální aspekty. Při určování četnosti je třeba zvážit výsledky předchozích auditů. V 
průběhu auditního cyklu (1-3 roky) jsou prověřeny všechny prvky systému, jejich praktické 
zabezpečení a fungování. 

Systémové neshody se musí precizně zdokumentovat a prostřednictvím zástupce 
vedení pro EMS zahájit nápravná opatření. Zpráva z auditu poskytuje vrcholovému vedení 

                                                 
8     viz § 2 zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb. se auditorskými službami 
rozumí ověřování účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek a výročních zpráv nebo 
konsolidovaných výročních zpráv, ověřování dalších skutečností podle zvláštních právních předpisů, ověřování 
jiných ekonomických informací v rozsahu stanoveném smlouvou. 
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informace o závěrech z auditu. Certifikační orgán vyžaduje opakování certifikačního auditu 
zpravidla po třech letech.  

Zavádění EMS podle programu EMAS II se liší od postupů zavádění EMS dle normy 
ČSN EN ISO 14001 zejména v následujících bodech: 

− Vyžaduje se úvodní environmentální přezkoumání.  

− Specifikuje se četnost a metodologii provádění auditů.  

− Vyžaduje publikace a ověření prohlášení o stavu životního prostředí.  

− Vyžaduje aktivní účast zaměstnanců na zavádění EMS, resp. na procesu 
zlepšování environmentálních dopadů podniku.  

− Nezaměřuje se jen na fungování a zlepšování EMS, ale především na zlepšování 
environmentálního profilu podniku.  

Postupy při interním auditu EMAS jsou podrobně specifikovány v Příloze II 
Nařízení721 a požadavky na systém akreditace, dohled a funkce (auditorů) ověřovatelů stavu 
životního prostředí jsou podrobně specifikovány v Příloze V Nařízení721.  

Akreditace certifikačních orgánů EMS je v ČR prováděna na základě mezinárodně 
uznávaných kritérií a pravidel obsažených v mezinárodních normách, normativních a dalších 
dokumentech týkajících se akreditace, na základě příslušných metodických pokynů pro 
akreditaci (MPA) a dokumentů EA, ILAC a IAF, které ČIA s ohledem na obecnou povahu 
mezinárodních norem a normativních dokumentů týkajících se akreditace schválil k zavedení 
do akreditačního systému spravovaného ČIA. MPA slouží k interpretaci a upřesnění kritérií 
obsažených v mezinárodních normách, normativních a dalších dokumentech týkajících se 
akreditace.  

Aktuální seznam akreditovaných subjektů je k dispozici na internetové stránce ČIA, 
kde lze nalézt i"balíčky" dokumentů pro jednotlivé oblasti akreditace EMS, které obsahují 
např.:  

− žádost o posouzení/prověření certifikačního orgánu EMS nebo environmentálního 
ověřovatele s přílohami, návod k žádosti a dotazník,  

− vzor přílohy osvědčení o akreditaci a návod ke zpracování přílohy, 

− formulář podklady pro vydání osvědčení o akreditaci.  

Akreditace certifačních orgánů EMS probíhá v ČR podle metodického pokynu ČIA 
pro akreditaci MPA 51-01-02 k aplikaci ISO/lEC Pokynu 66:1999 „Všeobecné požadavky na 
orgány provádějící posuzování a certifikaci/registraci systémů environmentálního 
managementu (EMS) v akreditačním systému České republiky“.  

Akreditace environmentálních ověřovatelů se zakládá na všeobecných zásadách 
odborné způsobilosti stanovených v příloze Nařízení761. Akreditační orgán může akreditovat 
jako environmentálního ověřovatele jednotlivce, organizace nebo obojí. Akreditace 
environmentálních ověřovatelů probíhá v ČR dle metodického pokynu ČIA pro akreditaci 
MPA 90-01-02 „Akreditace environmentálních ověřovatelů“.  

Environmentální ověřovatelé akreditovaní v jiném státě než v ČR mohou provádět 
ověřování systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí v ČR pouze 
pokud jsou přihlášeni k dohledu ze strany ČIA dle metodického pokynu pro akreditaci MPA 
90-02-02 „Dohled nad zahraničními akreditovanými environmentálními ověřovateli“. 
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2. SYSTÉM CERTIFIKACE ÚČETNÍCH 

2.1. Charakteristika systému 
Certifikace účetních je v České republice dobrovolná. Systém certifikace účetních byl 

zahájen v září 1997.  Jeho autorem je britská Asociace certifikovaných účetních – Association 
of Charted Certified Accountants (ACCA) ve spolupráci se Svazem účetních9. Systém byl 
vytvořen v rámci programu PHARE „Harmonizace účetnictví v ČR s direktivami Evropské 
unie“.  

Obsah, struktura a zásady systému certifikace účetních vychází z požadavků 8. 
Direktivy Rady EU a následujících doporučení Vzdělávacího výboru Mezinárodní federace 
účetních (EDCOM IFAC) – International Education Guidelines: 

− IEG 9 – Vstupní úroveň vzdělání, zhodnocení požadavků na znalosti a odbornou 
praxi profesionálních účetních 

− IEG 11 – Informační technologie ve vzdělávání účetních 

− IEG 2 – Kontinuální profesní rozvoj (pokračující odborné vzdělávání) 

− Studie č. 1 – Pokyny pro organizování zkoušek. 

Systém plně respektuje legislativní podmínky v ČR a je určen všem účetním, kteří 
chtějí deklarovat věrohodným způsobem svoji kvalifikaci a zapojit se do systému certifikace 
v rámci Evropské unie.  

Systém je orientován na nejširší základnu odborníků zabývající se účetnictvím, t. j. 
poskytuje vzdělání v oborech nezbytných pro výkon činnosti účetního od nejnižší odbornosti 
až po některou ze špičkových účetních profesí. Z tohoto hlediska je rozčleněn na 3 stupně: 

1. účetní asistent,  

2. bilanční účetní a  

3. účetní expert. 

Držitelé certifikátů jsou registrování Svazem účetních a zavazují se podpisem etického 
kodexu k dodržování odborných a etických norem stejně, jako tomu je v členských státech EU 
a dalších vyspělých zemích. V roce 1999 byla založena Komora certifikovaných účetních na 
principu dobrovolného členství. 

Požadavek kompatibility s legislativou zemí Evropské unie je naplňován v osnovách 
systému zkoušek i řízené praxe. Systém certifikace zahrnuje nejen znalost účetnictví, ale i 
dostatečné znalosti souvisejících oborů – práva, ekonomie, statistiky, manažerského 
účetnictví, financí, finančního řízení a strategie, finanční analýzy, auditorských techniky a 
orientace v mezinárodních souvislostech včetně mezinárodního účetních standardů. 
Z uvedeného vyplývá, že profesionální účetní vykonává vedle tradičních účetních činností i 
funkci ekonoma, finančního analytika či interního nebo externího auditora. 

Třístupňový systém certifikace účetních v ČR má oproti profesním zahraničním 
systémům tu výhodu, že se nesoustřeďuje pouze na získání vrcholné kvalifikační úrovně po 

                                                 
9   Svaz účetních je dobrovolnou, nezávislou profesní organizací s celostátní působností zřízenou v  souladu se 
zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, která pod tímto názvem od roku 
1990 sdružuje účetní, auditory, daňové poradce a ostatní zájemce, kteří souhlasí s programovými zásadami 
definovanými ve stanovách Svazu a v dalších dokumentech. Ve své činnosti navazuje na činnost Českého svazu 
účetních a statistiků založeném v roce 1969 v Plzni. 
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složení všech předepsaných 15 zkoušek a získání praktických zkušeností formou řízené praxe, 
ale umožňuje také výstupy v nižších mezistupních. Znamená to, že kvalifikace získaná v 1. 
nebo 2. stupni je ucelená a její úroveň plně vyhovuje potřebám malých a středních firem. 

 

2.2. Uznání zkoušek v systému ACCA 
V říjnu 2001 byla podepsána Společná deklarace o spolupráci a uznávání zkoušek 

mezi ACCA a Svazem účetních. V případě vstupu do systému ACCA je držitelům certifikátů 
Svazu účetních uznána řada zkoušek (viz dále). 

V systému ACCA existují dvě kvalitativně odlišné kvalifikace, které působí 
samostatně bez vzájemné návaznosti: Nejnižší účetní kvalifikaci zajišťuje systém běžně 
nazývaný CAT – „Certified Accounting Technician“. Tato kvalifikace, nazývaná rovněž 
Technician stage, je rozdělena do 3 modulů A, B, C, které zahrnují 9 zkoušek. 

Pro srovnání se systémem certifikace Svazu účetních je rozhodující úroveň „ACCA 
Professional Qualification“, která směřuje k získání profesionálního certifikátu nejvyšší 
úrovně „Certified Charted Accountant“ umožňující mj. i výkon profese auditora. ACCA 
Profesional Qualification je rozdělena do 3 částí se 13 zkouškami, na které navazuje tzv. 
Core, neboli jádro, se třemi zkouškami. 

Celkový počet předmětů je od roku 2001 rozšířen ze 14 na 16, avšak počet zkoušek, 
které je nutno složit, zůstal na počtu 14. V 3. části je totiž nově zavedena možnost výběru 2 
zkoušek z celkových 4, což umožňuje studentům vybrat si předmět odpovídající jejich 
pracovnímu prostředí (specializaci). 

 

Schéma zkoušek ACCA Professional Qualification [6]: 
Část 1. 

1.1. Zpracování účetní závěrky 

1.2. Finanční informace pro řízení 

1.3. Řízení lidských zdrojů 

Část 2. 

 2.1. Informační systémy 

 2.2. Obchodní a korporační právo 

 2.3. Daně v oblasti obchodu 

2.4. Finanční řízení a kontrola 

 2.5. Finanční výkaznictví 

 2.6. Audit a vnitřní audit 

Část 3. (možnost výběru 2 předmětů z následujících 4) 

 3.1. Audit a pojišťovací služby 

 3.2. Pokročilé daně 

 3.3. Řízení výkonu 

 3.4. Řízení v oblasti obchodu a informací 

      Jádro (Core) 
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 3.5. Strategické plánování obchodu a rozvoje 

 3.6. Pokročilé výkaznictví společnosti 

 3.7. Strategické finanční řízení 

 

Držitelé certifikátů Svazu účetních mohou v případě vstupu do systému ACCA mít 
uznány následující zkoušky: 
Svaz účetních ACCA Technician stage (CAT) ACCA Professional Qualification 

Účetní asistent Úrovně A, B, C1, C4 Zkouška 1.1 

Bilanční účetní Všechny zkoušky Část 1, zkoušky 2.2, 2.3 a 2.4 

Účetní expert Všechny zkoušky Část 1, část 2 

 

2.3. Výhody certifikace účetních 
Od října 1998 je Svaz účetních členem Mezinárodní federace účetních (International 

Federation of Accountants – IFAC), jejích etický kodex je vzorem etických norem i pro 
certifikované účetní v ČR. IFAC v současné době (r. 2003) sdružuje 156 profesních 
organizací, které reprezentují téměř dva a půl milionu účetních, působících ve 114 zemích 
světa. Od roku 2000 je Česká republika (Svaz účetních a Komora auditorů) zastoupena ve 
Vzdělávacím výboru Mezinárodní federace účetních (EDCOM IFAC), což mj. umožňuje 
sledovat vývoj v oblasti vzdělávání a podílet sena tvorbě předpisů v této oblasti. 

V roce 1999 uznala Evropská asociace manažerských účetních (European 
Management Accountants Association – EMAA) úroveň certifikátu bilanční účetní jako 
srovnatelnou s titulem „Bilanzbuchhalter“ v členských zemích EMAA (Rakousko, SRN, 
Švýcarsko).  

V červenci 2001 provedla Komora francouzských účetních expertů (Ordre des 
Experts-Comptables – OEC) analýzu systému certifikace účetních v ČR (IEG 2, 9 a 11 a 
Studie č. 1) a Doporučením UNCTAD (Hlavní požadavky na národní kvalifikaci účetní 
profese – UNCTAD/ITE/EDS/9 Spojené národy, 1999). Atest vydaný OEC potvrzuj shodu 
systému certifikace se zmíněnými referenčními materiály ve všech podstatných rysech. 

Svaz účetních nadále úzce spolupracuje s ACCA, která ovlivňuje rozvoj účetnictví 
v celosvětovém měřítku a v současné době má 190 000 studentů a 90 000 členů ve více než 
100 zemích světa. ACCA je garantem úrovně systému certifikace účetních v ČR a napomáhá 
jeho dalšímu rozvoji. 

Z předchozího textu vyplývá, že i když je systém certifikace účetních dobrovolný, je 
vzhledem k našemu vstupu do Evropské unie velmi přínosný nejen pro účetní, kteří si zvýší 
kvalifikaci, ale především pro společnosti, které budou mít účetní, kteří budou umět zpracovat 
účetní závěrku nejen podle platných legislativních předpisů České republiky, ale i podle 
mezinárodních norem a jejich certifikát uznávaný ve světě bude zárukou kvality 
vykazovaných informací. Tito účetní s certifikáty ACCA mohou pracovat ve všech zemích, 
kde jsou tyto certifikáty uznávány. 

Vzhledem k našemu vstupu do Evropské unie je pak srovnatelnost informací 
(výkaznictví) důležitým předpokladem pro konkurenceschopnost našich společností. 
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ZÁVĚR 
V rámci environmentálního účetnictví se účtuje na analytických účtech nákladů a 

výnosů a na podrozvaze, která zobrazuje účty související s kontrolou ochrany životního 
prostředí a strategie udržitelného rozvoje v rámci organizace (podniku). Environmentální 
účetnictví je tedy součástí finančního účetnictví. Jeho základem je metodický pokyn [1], který 
je zpracován v návaznosti na Pravidla k zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska 
ochrany životního prostředí (Aktualizovaná pravidla) Programu EMAS II, která jsou 
v souladu s Usnesením vlády České republiky č. 651, ze dne 19. června 2002. V Příloze I 
těchto pravidel „Požadavky na systém environmentálního řízení organizace“, části 1.3.5 
„Environmentální finanční toky“ je zakotvena povinnost vytvořit a udržovat postupy ke 
sledování environmentálních finančních toků, s cílem zavést environmentální manažerské 
účetnictví. K tomu však bude nutno zavést c v souladu s EU akreditační systém, který by 
prováděl certifikaci environmentálních účetních s cílem udržet jednotnou kvalitu i odborný 
standard v rámci EU. 

Na možnost zavedení systému certifikace environmentálních účetních je tedy důležité 
se podívat jak z pozice certifikace účetních tak i z pozice vzhledem k auditu účetní závěrky a 
environmentálnímu auditu. Systém certifikace účetních byl zaveden z důvodu vytváření co 
nejširší základny odborníků, kteří budou zárukou dobře odvedeného účetnictví v organizaci a 
zároveň budou připraveni na vstup ČR do EU a harmonizaci účetních předpisů a srovnatelnost 
účetního výkaznictví mezi zeměmi Evropské unie. Proto také organizace financují zvyšování 
vzdělání svých vedoucích účetních oddělení a na místa vedoucích účtáren si vybírají právě 
certifikované odborníky. Certifikát účetního pak částečně zaručuje kvalitu provádění 
účetnictví ve společnosti jednak pro majitele společnosti, pro auditora i pro zahraniční 
společnosti.  

Certifikát environmentálního účetního by pak byl jednou ze záruk vedení 
environmentálního účetnictví v souladu s legislativními předpisy ČR a předepsanou 
metodikou, ale i Evropské unie a byl by nástavbou na certifikáty svazu účetních. 

Doposud takový systém neexistuje a třeba otevřít odbornou diskusi k tomuto tématu. 
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VÝDAJE PODNIKŮ A CELOSPOLEČENSKÁ BILANCE VÝDAJŮ NA OCHRANU 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

Ing. Václav Ježdík - Doc. Ing. Eduard Souček, CSc. - Doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc. 

 
ÚVOD 

Výdaje podnikatelského sektoru určené na ochranu životního prostředí hrají 
významnou roli v celkových prostředcích vydávaných na tento účel v České republice. 

Například v roce 2000  investiční výdaje environmentální povahy podnikatelského 
sektoru představovaly téměř polovinu všech  hmotných investic  vynaložených v ČR na 
ochranu životního prostředí. O něco menší podíl ( cca 48%)  činily výdaje veřejné správy . 

Přitom investiční výdaje na ochranu životního prostředí, které v České republice  
v posledních letech představují několik desítek miliard korun, mají  klesající tendenci. Svého 
vrcholu dosáhly v roce 1997 ( cca 40 mld.Kč, tj. 2,5% z HDP). Ve zmíněném roce 2000 jejich 
výše klesla na cca 21,4 mld.Kč ( tj. 1.1% z HDP). Postupný pokles investic na ochranu 
životního prostředí  se projevuje 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 a také výdaje s realizací neinvestičních akcí 
spojených s potlačováním nepříznivého vlivu na životní prostředí a rovněž výdaje na 
prevenci. 

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

Z těchto důvodů roste zájem  o poznání toho, kolik se  vlastně  vydává na ochranu 
životního prostředí celkem, jaký podíl představují tyto výdaje na hrubém domácím produktu, 
kolik připadá na jednoho obyvatele dané země a jak si země vede v mezinárodním 
porovnávání. 

Kromě toho narůstá potřeba poznávat efektivitu těchto výdajů a hodnotit, jak se 
vynaložené  nemalé finanční prostředky  projevují ve zlepšování životního prostředí. 
Sledování  ekoefektivnosti se stává důležitým hlediskem v analýzách hospodaření podniků, 
domácností a států. 

Proto jsou připraveny v Evropě systémy zaměřené na sledování veškerých výdajů na 
ochranu životního prostředí. Přitom jsou harmonizovány postupy pro sledování výdajů na 
ochranu životního prostředí u veřejné správy, podnikatelského sektoru, domácností a u 
zvláštního podnikatelského segmentu – specializovaných podniků poskytujících služby 
ochraně životního prostředí. 

Tento článek se zaměřuje především na výdaje na ochranu životního prostředí, 
realizované v podnikatelském sektoru a to ve vazbě na celkový  bilanční model výdajů na 
ochranu životního prostředí České republiky a s přihlédnutím ke specifikům, která 
podnikatelský sektor má. 
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ZÁKLADNÍ METODICKÉ PŘÍSTUPY 
Zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí se legislativně 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.  

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. 

V metodických  materiálech EU i v zahraniční literatuře se pro vyjádření všech 
prostředků, které byly v daném roce vydány na ochranu životního prostředí,  používá anglický 
výraz  “Expenditure”  Některé ze složek těchto “expenditure” jsou však v této metodologii 
nazývány “costs” a členské země EU tento princip převzaly do formulářů svých statistických 
výkazů. Zejména se tento princip uplatňuje u  některých  složek “Current expenditure” ( 
například ve výrazu “personal  costs for environmental protection”).  

Podobný přístup byl zvolen v tomto článku. Tam, kde metodologie EU používá 
anglický výraz “expenditure”, je použit jako český ekvivalent výraz “výdaje”. .Kde 
metodologie EU používá ( ne zcela .systematicky)  anglický výraz  “costs”, je použit jako 
český ekvivalent výraz “náklady”.  

Ve vztahu k ochraně životního prostředí se převážně používá výraz “expenditure” – “ 
výdaje”.  Jako základní výraz  pro aplikaci v České republice  používají autoři této studie 
výraz “ výdaje na ochranu životního prostředí”. To bylo promítnuto i do návrhu statistického 
zjišťování . 
 

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 . 
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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. 

Veřejný sektor zahrnuje  ústřední, regionální a lokální  vlády a obce, vládní agentury 
a další veřejné instituce zabezpečující služby v oblasti ochrany životního prostředí. Do 
veřejného sektoru se také zahrnují veřejné podniky, jejichž prvotním úkolem je poskytování 
služeb pro ochranu životního prostředí. ( např. péči o kanalizace), pokud jsou financovány a 
kontrolovány obcemi. Tím se  mezinárodně harmonizované vymezení veřejného sektoru pro 
účely sledování výdajů na ochranu životního prostředí liší od vymezení vládního sektoru 
v soustavě národních účtů. 

Podnikatelský (business) sektor se vymezuje  podle tříd klasifikace odvětví 
národního hospodářství NACE  rev.1. Výdaje na ochranu životního prostředí se sledují a 
publikují dle těchto tříd : 

• NACE  01-05  -  Zemědělství, lesnictví, rybářství 
• NACE  10-14  -  Dobývání nerostných surovin 
• NACE  15-37  -  Zpracovatelský průmysl ( který lze ještě dělit na 10 pododvětví) 
• NACE  40-41  -  Výroba  elektřiny, dodávky plynu a vody 
• NACE 45-90 - Zahrnuje třídy  NACE 45 – Stavebnictví, NACE 60-64 -  Doprava 

a spoje, NACE 50-52, 65-67 a část třídy 90  - Ostatní služby 

Poznámka : 
Část NACE 90  - veřejné korporace poskytující služby ochraně životního prostředí jsou 
zařazeny do veřejného sektoru 
Část NACE 90   - komerční ( soukromé) organizace poskytující placené služby v oblasti 
ochrany životního prostředí tvoří vlastní quasi sektor tak zvaných specializovaných podniků 

Pro mezinárodní komparace se zatím používají pouze  údaje o výdajích na ochranu 
životního prostředí za průmysl (dobývání nerostných surovin, zpracovatelský průmysl a 
výrobu.elektrické energie,dodávky vody a plynu t.j. za odvětví NACE 10-14, 15-37,  40-41). 
Je to dáno dostupností potřebných dat u jednotlivých zemí. 

Za soukromé domácnosti se  zjišťují tyto druhy výdajů na ochranu životního 
prostředí: 

− Výdaje za nakládání s odpadními vodami v domácnostech (např. i budování a 
údržba septiků) 

− Výdaje za  odvoz a likvidaci odpadů 
− Výdaje na kontrolu výfukových plynů u motorových vozidel, náklady na  rozdílné 

ceny za bezolovnatý benzin a  platby za služby spojené se seřízením motorů  
− Ostatní platby domácností za zabezpečování služeb na ochranu životního prostředí 

soukromým firmám 
− Výdaje spojené s přechodem na ekologičtější způsoby vytápění 

Soukromé firmy specializované na služby pro ochranu životního prostředí  jsou 
firmy,  jejichž hlavním oborem činnosti je poskytování služeb. jako jsou odvoz, skladování a 
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zpracování odpadků, odstraňování odpadních vod apod. tyto služby jsou převážně vymezeny 
ve třídě  90 NACE. 

 

ZÁKLADNÍ SKUPINY UKAZATELŮ 

Eurostat doporučuje, v souvislosti se zjišťováním výdajů na ochranu životního 
prostředí,  sledovat šest skupin ekonomických proměnných -  ukazatelů, které jsou též 
předmětem  Společného dotazníku Eurostat/OECD o stavu životního prostředí. Obecné platí, 
že hodnota celkových výdajů na ochranu životního prostředí představuje součet všech 
investičních a běžných výdajových proměnných (variables). Každá ze skupin proměnných má 
svůj specifický ekonomický  charakter a poskytuje možnosti analytického využívání pro 
hodnocení aktivit zaměřených na ochranu životního prostředí. Aplikace těchto skupin 
proměnných  v ČR by byla zřejmě užitečná. Dávájí poměrně vyčerpávající přehled  o vějíři 
aktivit spojených s ochranou životního prostředí. 

Jednotlivé skupiny proměnných jsou následující : 

1. Investice 
Investice na ochranu životního prostředí zahrnují všechny výdaje (financované 

z příspěvků , vlastních zdrojů a úvěrů) na pořízení strojů, zařízení a pozemků, jejichž účelem 
je ochrana životního prostředí. Hodnota celkových výdajů na investice je sumou investic 
těchto  dvou základních typů investičních výdajů : 

Koncové investice (tzv. end-of-pipe) směřují do opatření na konci výrobních procesů. 
Z hlediska vazby na ochranu životního prostředí je jejich vymezení jednoznačné.Tyto 
investice se bezprostředně nepodílí na výrobním procesu, nemají vliv na výrobní proces ani 
množství produkovaného znečištění. Zařízení slouží k odstranění již vyprodukovaného 
znečištění. Investiční výdaje zahrnují i náklady na nákup zařízení, které souvisí s ochranou 
životního prostředí, jako jsou  např. odkalovací nádrže nebo septiky. 

Investice do integrovaných technologií – jsou investice, které vedou k modifikaci 
nebo úpravě výrobního procesu s cílem dosáhnout snížení produkovaného znečištění. 
Z hlediska přínosu pro ochranu životního prostředí se uvažuje s  environmentálním přínosem 
realizované technologie. Kvantifikace  investičních  výdajů  na ochranu životního prostředí 
představuje tu část pořizovací ceny investice, která znamená pouze navýšení nákladů oproti 
nákladům, které by vznikly pořízením alternativního zařízení, které je funkční a levnější, ale 
méně šetrné k životnímu prostředí. V případě modernizace již provozovaného výrobního 
procesu je výdaj na ochranu životního prostředí roven celkovým výdajům vynaloženým na 
úpravu, kterou se dosáhne snížení znečišťování životního prostředí.  

Investiční výdaje zahrnují i náklady na nákup přídavného zařízení, které souvisí 
s ochranou životního prostředí, jako jsou  např.  katalytické konvertory .  

Sledování těchto investic v evidenci podniků v ČR je obtížné, protože cenové 
kalkulace ani evidence investic s takovým pohledem na investice nepočítají. Jejich sledování 
bude vyžadovat zavedení pomocné evidence s tím, že v řadě případů by příslušná část 
pořizovací ceny investic musela být odhadována. Většina zemí EU tímto směrem postupuje. 
Určitou výjimkou je Spolková republika Německo, kde se sledují výhradně investice „end of 
pipe“. V Německu se vychází z názoru, že každá nová investice musí být „přátelská“ 
k životnímu prostředí. Jako vysvětlení uvádějí němečtí specialisté analogii s koupi osobních 
automobilů, které se již ani nevyrábějí bez katalyzátoru výfukových plynů. 
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2.  Běžné výdaje  
Běžné výdaje na ochranu životního prostředí zahrnují náklady na mzdy, pronájmy, 

energie, suroviny a nákupy služeb, jejichž hlavním účelem je prevence vzniku, snížení, 
zneškodnění nebo eliminace znečišťujících látek a znečištění nebo jakékoliv poškození 
životního prostředí, které může vniknout činností podniku. 

Definice běžných výdajů se zakládá na účetních standardech užívaných v podnikovém 
účetnictví v souladu účetními standardy EU, tj. zahrnují se všechny výdaje, které nejsou 
kapitalizovány, ale patří do účtu  nákladů a výnosů. Běžné výdaje představují roční náklady 
na provoz a údržbu činností, technologií, procesů a zařízení (nebo jejich částí). 

Položka ”Mzdových nákladů”  je tvořena náklady na personál zaměstnávaný 
v činnostech k ochraně životního prostředí. Mzdové náklady by měly zahrnovat všechny 
výlohy zaměstnavatele  včetně odvodů sociálních dávek. 

Výdaje spojené s leasingem, který není vykazován v podnikovém účetnictví jako 
hmotný majetek (provozní leasing), by měl být též označen jako běžný výdaj.   

Běžné výdaje lze rozlišit podle druhu činnosti do čtyř kategorií:  

− Běžné výdaje na ochranu životního prostředí, které mají často vazbu na předchozí 
investici do zařízení na ochranu životního prostředí. Patří sem všechny výdaje 
spojené s odpadem, tj. náklady na sběr, skladování, úpravu, skládkování atd. 

− Běžné výdaje se také vyskytují při užívání poskytovaných služeb na ochranu 
životního prostředí, např. koordinace v péči o životní prostředí, certifikace, 
školení, poskytování informací a výzkum. 

− Běžné výdaje mohou též zahrnovat nákupy zboží, které sice neslouží  k provozu 
zařízení na OŽP, ale přesto jsou určeny k ochraně životního prostředí. 

− Běžné výdaje zahrnují také veškeré náklady na nákup služeb k zajištění ochrany 
životního prostředí a ke které zmírnění  negativního vlivu činnosti podniku na ŽP. 

V souladu s metodologii EU  by při statistickém zjišťování měly být běžné výdaje děleny 
na dvě základní skupiny : 

− výdaje vnitřní ( interní), použité na environmentální aktivity uskutečňované  uvnitř 
podniku (interní)  

− výdaje vnější ( externí) použité na platby dodavatelům či nákupy služeb spojené 
s ochranou životního prostředí. 

Terminologicky toto dělení nákladů neodpovídá  terminologii používané v podnikovém 
účetnictví, lze je však poměrně snadno odvodit z obsahu obou skupin běžných výdajů. 

 

Běžné výdaje - vnitřní 
Vnitřní výdaje zahrnují všechny ostatní běžné výdaje určené na ochranu životního 

prostředí včetně nákupů služeb na ochranu životního prostředí od jiných firem. Zahrnují  
spotřebu energií a surovin na opatření k ochraně životního prostředí včetně mzdových 
nákladů na příslušný personál. Velká část těchto výdajů je určena na krytí nákladů, 
vznikajících provozem zařízení sloužících k ochraně životního prostředí. Patří sem i výdaje 
s touto činností spojené, jako je administrativa, vzdělávání, informace, ekologický 
management, výzkum a vývoj. 

Vnitřní běžné výdaje zahrnují  rovněž nákupy materiálu neinvestičního charakteru, 
určeného k ochraně životního prostředí.  
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Mezi vnitřní výdaje patří například: 

• Výdaje na provoz a údržbu zařízení sloužícího k ochraně životního prostředí – patří sem 
náklady na mzdy zaměstnanců včetně odvodů sociálních dávek a nemocenského pojištění, 
náklady na suroviny a energii potřebné k provozu zařízení a údržbě zařízení. Do této 
skupiny patří i náklady na sběr odpadů, jejich skladování (i skládkování) třídění a 
nakládání s nimi, pokud si tuto činnost provádí podnik sám. 

• Měření a monitoring úrovně znečištění 

• Nákupy materiálu, jehož účelem je ochrana životního prostředí, ale který nemá přímý 
vztah k zařízení na ochranu životního prostředí. Jsou to například identifikovatelné a 
prokazatelné dodatečné náklady vyplývající z přechodu na nové vstupy do výroby nebo 
nové technologie, např. barvy bez škodlivých rozpouštědel, paliva s nízkým obsahem síry 
nebo přechod k používání obnovitelných surovin. 

• Výdaje na obecnou ekologickou administrativu a jiné činnosti, i když nemají přímý vztah 
k zařízení na ochranu životního prostředí, např. založení a správa environmentálního 
informačního systému, vydávání environmentálních licencí, registrací a certifikací, 
environmentální vzdělávání a informace, vnější komunikace s úřady státní správy týkající 
se životního prostředí, vydávání environmentálních zpráv či studií.    

• Výdaje na environmentální výzkum a vývoj  zahrnují celkové náklady na vědu, výzkum 
sloužící ochraně životního prostředí, na testování nových výrobních postupů či zařízení 
apod.., zaměřeného na snižování negativního vlivu provozu podniku na životní prostředí.  

Vnitřní běžné výdaje nezahrnují nákupy takových služeb na ochranu životního 
prostředí, které nabízí veřejný sektor nebo specializované firmy. Tím se míní sběr a odvoz 
odpadu, odvod a čištění odpadních vod, služby z oblasti ekologického poradenství. 
Nezahrnují se také odpisy zařízení sloužícího k ochraně životního prostředí ani úroky 
z příslušných úvěrů. Nezahrnování odpisů do nákladů není sice v souladu s účetnickými 
standardy v ČR, ale vychází z celkové „filosofie“ výdajů na ochranu životního prostředí, při 
které se  pořizovací cena investice zahrnuje celá do  nákladů v roce, kdy investice byla 
uvedena do provozu.   

Pokud se týká úroků, jedná se o problém k diskusi. Úroky z investičních úvěrů 
bezesporu zvyšují pořizovací cenu investice a tedy výdaje na ochranu životního prostředí. Do 
podnikových výdajů na ochranu životního prostředí se však zahrnovaly postupně a ne 
jednorázově, jak je obvyklé u environmentálně orientovaných investic. Z důvodu 
zjednodušení se proto  ve většině států Evropy úroky z investičních úvěrů do výdajů na 
ochranu životního prostředí nezapočítávají. Výjimkou je opět Spolková republika Německo, 
kde se pořizovací ceny environmentálních investic zvyšují o tak zvané kalkulované úroky, 
vypočítané za smluvní dobu splatnosti úvěru. Jedná se bezesporu o přesnější vyjádření ceny 
investic, je však otázkou  do jaké míry je možné a únosné tyto kalkulace od jednotlivých 
investorů požadovat.. 

 

Běžné výdaje vnější  - ( platby a nákupy služeb) 

Běžné výdaje vnější zahrnují všechna platby za nákup služeb určených k ochraně 
životního prostředí a to od jiných subjektů, jak z veřejného sektoru,  tak  od soukromých 
firem. Tyto platby se vztahují čistě k aktivitám na ochranu životního prostředí, které jsou 
zajišťovány externím dodavatelem. 
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Patří sem například : 

• platby za pronájmy a za pojištění ekologických zařízení, 
• platby firmám zajišťujícím svoz a zneškodňování tuhého odpadu včetně plateb za užívání 

kontejnerů 
• platby provozovatelům kanalizace za odvádění a čištění odpadních vod 
• platby za měření, monitoring, atestace , audit a certifikace v oblasti životního prostředí 
• platby environmentálním konzultantům  např.za vzdělávání personálu .  

Do výdajů se nezahrnují pokuty, náhrady škody a regresní náhrady, neboť se nejedná 
o  úhradu aktivit spojených  se zlepšováním životního prostředí , ale o postih za nedodržování  
principů jeho ochrany. Jedná se o odchylku od běžné  účetní pra 

 

3. Výnosy ( receipts) z vedlejších produktů  
Při některých činnostech na ochranu životního prostředí vznikají vedlejší produkty, 

které lze ekonomicky zhodnotit. Mohou být buď prodávány  a být zdrojem příjmu, nebo 
mohou být využity interně producentem a snižovat jeho vlastní náklady. Příkladem může být 
využití odpadního tepla nebo zhodnocení odpadu jako druhotné suroviny. Jiný příklad 
vedlejšího obchodovatelného produktu, vznikajícího činností na ochranu ŽP, je sádra, 
generovaná při odsiřování exhalátů ze spalování uhlí. 

Je třeba upozornit, že tento druh příjmu či úspory  se vztahuje jen na takový produkt, 
který je opravdu vedlejší, a tedy není pro podnik hlavním výrobním programem.  

Při bilancování výdajů na ochranu životního prostředí se  objem výnosů z vedlejších 
produktů odečítá od  celkových výdajů na ochranu životního prostředí.  

Do výnosů z vedlejších produktů se nezahrnují : 

• Příjmy firem, jejichž  hlavní činností je poskytování služeb v oblasti životního prostředí 

• Výnosy veřejného sektoru za aktivity spojené s ochranou životního prostředí (např. 
poplatky za odvoz odpadků), protože se  nejedná o prodej vedlejšího produktu, ale o 
aktivity bezprostředně spojené s ochranou životního prostředí.Tyto výnosy se sledují jen 
v rámci daného sektoru 

 

4. Podpory 
Jedná se převážně transfery finančních prostředků mezi různými stupni veřejného 

sektoru nebo  transfery od veřejného sektoru k soukromému sektoru. Zahrnují se běžné i 
kapitálové platby určené na ochranu životního prostředí  

V terminologii národních účtů  se jedná o dotace na výrobu, investiční granty a ostatní 
transfery. Pokud se týká veřejného sektoru je nutno zabezpečit, aby nedošlo k dvojímu 
zaúčtování příslušného transferu. Týká se to se například transferů mezi různými úrovněmi 
státní správy ( centrální orgány – kraj – obec). Výdaje musí býti očištěny od duplicitního 
účtování. 

Na straně platícího sektoru (veřejného) představují dotace část finančních výdajů, na 
straně sektoru přijímajícího sektoru (soukromého) se od celkových vlastních výdajů na OŽP 
odečítají. 
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Je zajímavé, že ani metodika EU ani dosavadní praxe při sledování výdajů státního 
rozpočtu v ČR  nepočítá  explicitně ani straně příjmů ani straně výdajů s prostředky, které do 
České republiky plynou ze zahraniční, například z fondů Evropské Unie jako jsou ISPA, 
SAPARTD nebo PHARE. Přitom se nejedná o malé prostředky. Podle našeho názoru i tyto 
prostředky  mezi podpory na ochranu životního prostředí patří. 

 

5. Poplatky 
Jedná se o transfery finančních prostředků od soukromého sektoru k veřejnému 

sektoru. Poplatky musí být placeny za služby týkající se ochrany životního prostředí, jejichž 
dávky jsou obligatorní. Zahrnují se pouze ty dávky, které jsou určeny k financování ochrany 
životního prostředí. 

 

6. Příjmy 
Zahrnují se příjmy veřejného sektoru  a podnikatelských subjektů specializovaných na 

ochranu životního prostředí, plynoucí z prodeje environmentálních služeb. Jsou to tzv. 
specializovaní producenti environmentálních služeb a zvláště k tomu určené útvary orgánů 
státní správy. Jejich hlavní aktivitou je poskytování služeb na ochranu životního prostředí a 
jsou podle své převažující činnosti zařazeny do OKEČ 90 : 

90.01 odvádění a čištění odpadních vod 
90.02 sběr a odstraňování tuhého odpadu  
90.03 odstraňování nebo zastavení ekologických škod a podobné činnosti. 

 

Vazba výdajů na ochranu životního prostředí na účetnictví podniku 
Výdaje na ochranu životního prostředí by měly – podle metodologie Statistického 

úřadu EU (Eurostatu) -  odpovídat účetnictví vedenému v jednotlivých subjektech. K tomu 
účelu přijala Komise EU odporučení, ve kterém jsou tyto požadavky specifikovány. Hlavní 
myšlenky tohoto doporučení jsou uvedeny dále. 
 

DOPORUČENÍ  KOMISE 
z 30. května 2001 

k otázkám uznávání, měření a sdělování popisů environmentálních 
problémů ve výročních účtech a ve výročních zprávách společností 

( sděleno v rámci dokumentu č. C(2001) 1495 ) 
 
Komise doporučuje aby členské státy : 

• Zajistily, aby se v účetních obdobích zahájených v průběhu dvanáctiměsíčního období,jež 
od data schválení tohoto doporučení uplynou,jakož i v následujících účetních 
obdobích,společnosti řídily čtvrtou a sedmou” Právní směrnicí pro společnosti ” 
(Směrnicemi 78/660/EEC a 83/349/EEC ) a aby při přípravě výročních a konzolidovaných 
účtů ,výroční zprávy a konzolidované výroční zprávy realizovaly   opatření obsažená 
v Příloze k tomuto doporučení. 

• Podnikly vhodná opatření zajišťující aplikaci tohoto doporučení. 

• Informovaly Komisi o opatřeních, jež podniknou . 
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Doporučení Komise pracuje s těmito základními definicemi, které jsou obsaženy 
v příloze k tomuto doporučení. 

Pro účely  tohoto doporučení se termín ”životní prostředí” vztahuje na přírodní   
hmotné okolí a představuje ovzduší, vodu, krajinu, flóru, faunu a neobnovitelné zdroje, 
jakými jsou fosilní paliva a minerály. 

Environmentální výdaj zahrnuje náklady vynaložené na kroky prováděné podnikem či 
jeho jménem jinými subjekty, které jsou zaměřeny na zabránění, snížení či nápravu škody na 
životním prostředí, jež je způsobena aktivitami podniku. Zmíněné náklady mimo jiné zahrnují 
výdaje na likvidaci odpadů, na ochranu půdy, povrchových a podzemních vod, na ochranu 
čistého ovzduší, na snižování hluku, jakož i na ochranu biodiversity a krajiny. Do výdajů 
mohou být zahrnuty pouze  identifikovatelné výdaje  přednostně cílené k zabraňování tvorby 
škod na životním prostředí, na jejich omezování a nápravu. 

Vyloučeny by měly být náklady, jež sice na životní prostředí mohou příznivě 
působit, avšak které jsou přednostně zaměřeny na jiné cíle , například  jejich prvotním cílem 
je růst ziskovosti podniku, zlepšování zdravotního stavu a bezpečnosti na pracovišti, růst 
bezpečného používání produktů vyráběných společností a stoupající efektivita výrobní 
činnosti.  

Tam, kde nelze izolovat výši dodatečně vznikajících nákladů na ochranu životního 
prostředí od ostatních nákladů,  je možno provést jejich odhad za předpokladu, že 
výsledná částka splňuje podmínku, že je primárně využita na prevenci škod  na 
životním prostředí, na jejich snížení a na jejich nápravu. 

Náklady, které si podnik způsobil uhrazováním pokut za to, že jeho aktivity  nejsou  
v souladu s regulačními opatřeními v oblasti životního prostředí, jakož i kompenzace 
vyplácené třetím stranám jako důsledek ztráty života nebo zranění způsobených 
v minulosti v důsledku zamořování životního prostředí, se z této definice vylučují a 
pojednává se o nich v odstavci 6 (f), části 4 této přílohy. Z pohledu dopadu aktivit 
společnosti na životní prostředí výše uvedené náklady nečelí škodám na životním 
prostředí, ani je nesnižují a nenapravují 

Statistický úřad Evropské unie (Eurostat) vypracoval řadu podrobných definic  výdajů 
pro jednotlivé oblasti životního prostředí, které jsou zahrnuty do implementačních dokumentů 
Regulačního opatření Evropské rady (EC Euratom) 58/97 z 20. prosince 1996, jež se týkají 
strukturálních statistik pro podnikatelský sektor.Uvedené definice, jež se pravidelně 
aktualizují, jsou základnou pro statistická hlášení o výdajích vynakládaných v Evropské unii 
v souvislosti s požadavky na ochranu životního prostředí. Doporučuje se v souladu s použitím 
všeobecně formulované definice v odstavci 2, aby společnosti vzaly v úvahu tyto podrobné 
definice při vypracování svých sdělení o svých environmentálních nákladech uváděných 
v odstavci 4 tohoto „Dodatku“ v míře odpovídající požadavkům zmíněným v části 3. 

 

 

Bilanční a analytické přístupy  
Celkový objem výdajů na ochranu životního prostředí  je chápán jako objem 

peněžních prostředků použitých na opatření, jejichž prvotním cílem je  prevence, redukce a 
eliminace znečištění  nebo příčin  znečištění  životního prostředí, pokud toto znečištění  plyne 
z výrobních procesů nebo ze spotřeby  zboží a služeb 
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Základním analytickým přístupem 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.  

Další analytické přístupy jsou založeny na strukturalizaci  těchto 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.) 

 
Dvojí pojetí výdajů na ochranu životního prostředí umožňuje využívat i analyticko 

– bilanční přístup k výdajům na ochranu životního prostředí. Jedná se o vymezování výdajů 
podle toho, zda jsou určeny bezprostředně na prevenci, redukci a zamezování, nebo zda jsou 
určeny na financování opatření, které provádí někdo jiný a to podle těchto principů : 

 

Expanditure I (Exp I) - Výdaje na  snižování (abater principle) zahrnují všechny 
výdaje daného sektoru na opatření, která provádí bezprostředně sám daný sektor 
vlastním silami.Od těchto výdajů je zapotřebí odečíst příjmy, které sektor při 
provádění těchto opatření získal ( výnosy z  by-produktu). Sektor tedy kalkuluje 
výdaje na vlastní aktivity očištěné od výnosů z provádění těchto aktivit. 

 

Expanditure II. (Exp II) - Výdaje na financování (financing principle)  zahrnují 
odvody peněžních prostředků daného sektoru jiným sektorům, které provádějí aktivity 
na ochranu životního prostředí svými silami. Z toho vyplývá, že  ta část výdajů Exp I 
daného sektoru, která byla financována jiným sektorem, musí být odečtena a naopak 
část výdajů Exp I realizovaná jiným sektorem, ale financovaná daným sektorem, musí 
být přičtena. 

 

Toto rozlišování výdajů na Exp I a Exp II umožňuje, že lze vyloučit duplicitní 
započítávání výdajů v různých sektorech.  Podstata řešení spočívá na dvojím účtování výdajů 
na každý druh aktivity , jednou v rámci Exp I a podruhé v rámci Exp II.. Všechny finanční 
toky se tedy zaznamenávají dvakrát – jednou u sektorů, které prostředky poskytují, podruhé u 
sektorů, které je přijímají ( například vyplacené a přijaté podpory). 

U výdajů na snižování (Exp I), pokud nejsou hrazeny přímo spotřebiteli, nebo pokud 
jsou placeny z výslovně určených environmentálních dávek a poplatků , se předpokládá, že 
jsou financovány tím sektorem, který opatření provádí.  
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Jedná se například o : 

• Výdaje na správu veřejného sektoru, financovaného z veřejného rozpočtu, se považují za 
výdaje financované veřejným sektorem 

• Výdaje na investice v odvětví stejně tak jako výdaje na vlastní personál, pokud nejsou 
financovány pomocí dotací a podpor, se považují za část vlastních výdajů daného odvětví. 

V souhrnu za celé hospodářství  by mělo teoreticky platit, že dotace a podpory 
vyplacené se musí rovnat dotacím a podporám přijatým. V souhrnu za celé hospodářství by se 
měly v principu rovnat i výdaje Exp I výdajům Exp II. Při praktickém výpočtu by to bylo 
možné jen v případě, že jsou v evidenci zachycena všechna opatření a všechny finanční 
transfery spojené s ochranou životního prostředí. 

Kromě toho metodika Eurostatu nemá zatím  plně vyřešeny výdaje Exp I. A Exp II. za 
quasi sektor „Specializovaných podniků“. Tím  není v této metodice dořešen bilanční vztah 
příjmů tohoto sektoru k výdajům ostatních tří sektorů. Autoři studie se proto pokusili 
chybějící vazby dořešit a to na základě  brutto vztahu tak, aby výdaje a transfery týkajících se 
těchto specialisovaných podniků byly co nejkompletněji zachyceny. 

 

Podle našeho názoru dělení výdajů na Exp I a Exp II v sobě skrývá značný 
analytický potenciál. Ve své podstatě totiž výdaje Exp I, vymezené druhově jako výdaje dle 
”abater principle”  (překládané jako snižovací nebo potlačovací princip), vypovídají o celkové 
hodnotě aktivit zaměřených na  prevenci, redukci nebo zamezení vlivů škodlivých pro životní 
prostředí a to v daném sektoru nebo za společnost jako celek.   

Obdobně výdaje Exp. II, vymezené druhově podle ”financing principle”(překládané 
jako princip financování), vypovídají o finančních transferech spojených s realizací 
environmentálních aktivit. 

Lze míti za to, že anglické  ( ale i české) vyjádření obsahu Exp I a Exp II  nevystihuje 
přesně  obsahovou ( subject matter) podstatu těchto výdajů.  

Jestliže ale budeme výdaje Exp I chápat jako hodnotu environmentálních opatření 
realizovaných v daném sektoru a Exp II jako objem finančních transferů  daného sektoru, pak 
můžeme přistoupit k hodnocení toho, jaký objem opatření na ochranu životního prostředí byl 
v daném sektoru realizován a po očištění této hodnoty od vlivu finančních transferů  můžeme 
hodnotit, kolik vlastních zdrojů věnoval sektor na tato opatření. V rámci finančních  transferů 
je možno analyzovat vztahy sektorů a jejich podíl na  realizovaných opatřeních. Zvláště 
významné je toto poznání při analýze vztahů mezi  sektorem veřejné správy a ostatními 
sektory. 
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Charakteristika  vztahů mezi sektory a jejich výdaji je patrná z modelu 
celospolečenských  výdajů na ochranu životního prostředí. Uvedený model charakterizuje 
rovněž vytvoření celkové bilance a poskytuje východisko pro její analýzu 

Model celospolečenských výdajů na ochranu životního prostředí 
Sektor Výdaje na snižování Exp I 

  (abater principle) 
Výdaje na financování Exp II 
(financing principle) 

Výdaje celkem 

Veřejný sektor + výdaje na investice 
   z nich na end-of-pipe 
+ běžné výdaje 
- příjmy za by-produkt 
=  Exp I 

+ subvence vyplacené 
poplatky  přijaté 
 
 
= Exp II 

 
+ Exp I  
+ Exp II 
 
= Exp.celkem 

Business sektor + výdaje na investice 
   z nich na end-of-pipe 
+ běžné výdaje 
- příjmy za  by-produkt 
=  Exp I 

- subvence od veř. sektoru 
+ poplatky pro veř.sektor 
 
 
= Exp II         .    

 
+ Exp I 
+ Exp II 
 
=Exp.celkem 

Domácnosti Výdaje na vlastní opatření 
= Exp I 

- subvence od veř. sektoru 
+  poplatky pro veř.sektor 
= Exp II 

+ Exp I 
+ Exp II 
= Exp celkem 

Specializované 
podniky 

+ výdaje na investice 
   z nich na end-of-pipe 
+ běžné výdaje 
příjmy za poskytované 
služby 
= Exp I                              

- subvence a platby od veř. 
sektoru 
+ poplatky pro veřejný sektor 

+ Exp.I 
+ Exp. II 
 
 
  
= Exp celkem 

Souhrn Výdaje Exp I celkem 
v tom: 
na investice 
     z toho end-of-pipe 
běžné  

Výdaje Exp II celkem 
  (teoreticky= 0) 

Exp celkem 

Exp  = Expanditure 

Z metodických podkladů EU sestavili model autoři a navrhli bilanční vazby u spec. podniků. 

 

Dostupnost dat  k vytvoření modelu výdajů 
A. Členské země EU 

Ze stávající prezentace informačních zdrojů a analýzy dat o výdajích na ochranu 
životního prostředí je patrné, že z členských zemí EU lze získat  především údaje  o výdajích 
na snižování a to na investiční a částečně i běžné výdaje, ale  převážně jen za veřejný sektor a 
průmysl (zpracovatelský průmysl, výrobu tepla a elektrické energie a těžební průmysl).  

Problémem je získat úplná data za další odvětví business sektoru ( například 
zemědělství, služby), za domácnosti a za podniky specializované na ochranu životního 
prostředí. 

Podklady poskytované jednotlivými členskými zeměmi zatím neumožňují sestavit 
celkovou bilanci za jednotlivé země a proto není dost dobře možné vytvořit kompletní přehled 
za Evropskou Unii, kde by byly uvedeny výdaje na ochranu životního prostředí za všechny 
sektory a za obě stránky výdajů (na snižování a na financování) a zpracována celková bilance.  

To omezuje analytické možnosti. V současné době Eurostat  analyzuje  data , která 
jsou k dispozici parciálně za jednotlivé země, některá data ( za veřejný sektor a průmysl) se 
hodnotí jak za EU 15, tak  za kandidátské země.  
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Získaná data o objemu výdajů se pro potřeby mezinárodních komparací vztahují 
k hrubému domácímu produktu, u investic také k tvorbě fixního kapitálu, případně se 
propočítávají na jednoho obyvatele. To umožňuje porovnávat země nebo skupiny zemí mezi 
sebou a sledovat v absolutní výši i relativně kolik prostředků jednotlivé země nebo skupiny 
zemí vydělují na ochranu životního prostředí. 

Zvláštní pozornost je věnována  struktuře výdajů v průmyslu. Výdaje se třídí 
především  dle průmyslových odvětví s důrazem na energetický , hutní , chemický průmysl, 
papírenský a potravinářský průmysl.  

Za veřejný sektor a business sektor jsou výdaje rovněž sledovány dle domén, hodnotí 
se podíl jednotlivých domén na celkových výdajích. 

Z dosavadní praxe  EU je zřejmé, že teoretické zázemí pro zjišťování výdajů a 
sestavení celkové bilance těchto výdajů   je logicky dobře propracováno.  Problémy jsou 
zřejmě především praktické povahy. Ukazuje se , že získání  informací o skutečnostech 
v jednotlivých zemích je obtížné, naráží na problémy administrativní zátěže u respondentů, na 
legislativní bariéry a závisí i na možnostech příslušných orgánů státní statistiky  data sbírat a 
zpracovávat. 

Z publikace Evropské Unie o výdajích na ochranu životního prostředí  ”Environmental  
protection expenditure” s údaji za roky 1990-1999, která vydal Eurostat v roce 2001, si lze 
udělat poměrně přesný přehled o tom, ve kterých zemích a která data o výdajích na ochranu 
životního prostředí jsou k dispozici. 

Dostupnost dat o výdajích na ochranu životního prostředí v zemích EU 
Veřejný sektor Průmysl Země 

Investiční Běžné Investiční Běžné 

Special. 
podniky 

Domácnosti 

Belgie Za 1995 – 1997 Za 1996 - 1997   

Dánsko A A     

Německo A A A A   

Řecko A A Za  1996 -1997   

Španělsko Za  1994 –1996     

Francie A A A A A A 

Irsko 1993 1998     

Itálie Do roku 1992     

Lucembursko Za 1997     

Holandsko A A A A A A 

Rakousko A A A A A A 

Portugalsko A A A A   

Finsko A A A A   

Švédsko Za  1991 Za  1997   

Vel. Britanie Za  1990 Za 1990,1994,1997   

A = údaje jsou k dispozici 

V některých zemích se zjišťování provádí v několikaleté periodicitě, například 
v Holandsku jednou za dva až tři roky, jiné země nezjišťují údaje pravidelně.  Například Itálie 
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poskytovala data jen za roky 1991 a 1992, Španělsko pouze v letech 1994-1996, 
Lucembursko údaje neposkytuje prakticky vůbec.  

Úplný přehled  výdajů za všechny sektory poskytují ze zemí EU 15 pouze 3 země a to 
Francie, Holandsko a Rakousko. Zvláště je nutno zdůraznit, že data za všechny  sektory a  za 
všechny  roky od 1990 do 1999 poskytlo pouze Rakousko.  

Mezi zeměmi jsou rovněž značné rozdíly v poskytování dat za výdaje na financování ( 
Expanditure II). Žádná z členských zemí EU nemá zatím sestavenu celkovou bilanci výdajů 
na životní prostředí. 

 

B. Kandidátské země EU 
Pokud se týká kandidátských zemí, většina zemí poskytuje od  druhé poloviny 

devadesátých let informace  o výdajích na ochranu životního prostředí za veřejný sektor a za 
průmysl. Česká republika má k dispozici pouze údaje za investice . Zatím Neposkytuje data 
za běžné výdaje. 

Ani jedna z kandidátských zemí neposkytuje data o výdajích specializovaných 
podniků a o výdajích domácností. 

Dostupnost dat o výdajích na ochranu životního prostředí v kandidátských zemích 
Veřejný sektor Průmysl Země 

Investiční Běžné Investiční Běžné 

Special. 

Podniky 

Domácnosti 

Česká republika A  A    

Bulharsko A A A A   

Estonsko A A A A   

Maďarsko A  A A A  

Litva A  A A   

Lotyšsko A A A A   

Polsko A A A A   

Rumunsko A A A A A  

Slovensko A 1993-94     

Slovinsko   A A   

A = údaje jsou k dispozici 

 

K přehledu podle jednotlivých kandidátských zemí je zapotřebí dodat, že 

• Bulharsko má k dispozici údaje i za odvětví zemědělství, lesnictví a rybolov: 
• Litva má k dispozici údaje také za odvětví  zemědělství , lesnictví a rybolov 
• Slovinsko má k dispozici údaje za odvětví zemědělství, lesnictví a rybolov a za ostatní 

odvětví 

Z podrobnějšího seznámení se s dosavadními výsledky jednotlivých zemí vyplývá dost 
jednoznačně, že v posledních letech  nové kandidátské země – zejména pobaltské republiky - 
rozvíjejí zjišťování výdajů intenzivně. Je patrné, že se  tyto země pokoušejí zjišťovat údaje i 
za další odvětví a to především za podniky specializované na ochranu životního prostředí. Je 
možné konstatovat, že je jim daří se plně vyrovnávat zemím, které byly původně v prvé 
skupině uchazečů o vstup do EU.  Pokud se týká původní skupiny kandidátských zemí je 
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možno konstatovat, že mezi země s nejvíce  rozvinutým zjišťování výdajů na ochranu 
životního prostředí patří  Rumunsko, které výdaje na ochranu životního prostředí má 
k dispozici od roku 1993, navíc jako jedna z mála kandidátských zemí sleduje od tohoto roku 
i data za specializované podniky . K němu  lze zařadit také Maďarsko, které  průběžně sleduje 
výdaje od roku 1995, výdaje za specializované podniky až od roku 1997. Do této skupiny 
zemí patří bezesporu i Polsko, údaje sleduje od roku 1995.  

Česká republika má časové řady údajů  o investicích od roku  1993, přitom údaje za 
business sektor má  nejen  za  průmysl, ale také za zemědělství a lesnictví a za ostatní odvětví. 
Ze statistiky národních účtů by bylo možno sice získat hodnotu vytvořeného produktu 
v odvětví OKEČ 90, ale pouze za činnost odvětví jako celku. bez potřebného dělení na 
subjekty patřící  do různých sektorů. V mezinárodních komparacích Eurostatu jsou proto za 
ČR uváděny pouze údaje o investicích. Schází údaje o běžných výdajích a to za všechny 
sektory. To lze považovat za nedostatek, který se začíná postupně odstraňovat. Z hlediska 
disponibility dat o výdajích na ochranu životního prostředí zatím zaujímá ČR proto místo 
v poslední třetině pomyslného pořadí kandidátských zemí. Slovensko a Slovinsko toto 
pomyslné pořadí kandidátských zemí uzavírají.  
 

 

Závěr 
Údaje za podnikatelský sektor hrají a budou hrát významnou roli ve sledování výdajů 

na ochranu životního prostředí. Ve výdajích podnikatelského sektoru  narůstá zejména 
význam tzv. běžných výdajů na ochranu životního prostředí a také postupné rozlišování 
výdajů podle „abater“ principu a „financing“ principu.  Autoři studie navrhli postup na 
zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí v podnikatelském sektoru a ověřili jej na 
vzorku cca 60 podniků.  Na základě zkušeností získaných při zpracování analyticko 
metodické studie o výdajích na ochranu životního prostředí autoři zjistili, že zavést zjišťování 
možné je. Proto  uvítají a podporují iniciativu Ministerstva pro životní prostředí  České 
republiky a  Českého statistického úřadu při zavádění státního statistického zjišťování výdajů 
na ochranu životního prostředí u podnikatelského sektoru. Bude to významný přinos 
k výpočtu národních výdajů České republiky. Sestavení celkové bilance bude ale vyžadovat 
pokračovat dál v těchto aktivitách a dořešit zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí 
ve veřejném sektoru, bude nutné také ověřit možnosti buď přímého nebo nepřímého 
zjišťování výdajů u sektoru domácností a zavést zjišťování u specializovaných podniků, což 
by nemělo představovat vážnější problém. 

Zabezpečení celkových – celospolečenských – národních výdajů na ochranu životního 
prostředí by přineslo významné informace analytického charakteru decizním orgánům České 
republiky a zařadilo by – v této oblasti – naší republiky mezi přední státy Evropy. 

 

Ing. Václav Ježdík, Doc. Ing. Eduard Souček, CSc., Doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc., 
Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Studentská 84, 532 10 Pardubice 

e-mail: ilona.obrsalova@upce.cz 
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Metodické vysvětlivky 
 
409  
ř.01: Jedná se o výdaje vynaložené ve sledovaném období na pořízení dlouhodobého hmotného majetku na 
ochranu životního prostředí formou koupě nebo vytvořením vlastní činností (ve vlastní režii) vč. technického 
zhodnocení. Do výdajů se zahrnuje i přijatý věcný vklad dlouhodobého hmotného majetku na ochranu životního 
prostředí od jiného subjektu, bezúplatné nabytí a převzetí majetku (např. přijatý dar dlouhodobého hmotného 
majetku na ochranu životního prostředí), převody (převzetí) dlouhodobého hmotného majetku na ochranu 
životního prostředí podle právních předpisů a převod (přeřazení) tohoto majetku z osobního užívání do 
obchodního majetku individuálního podnikatele.  
Do výdajů zahrnují uživatelé (nájemci) i hodnotu dlouhodobého hmotného majetku na ochranu životního 
prostředí užívaného prostřednictvím smlouvy o finančním leasingu, a to ve výši jeho pořizovací ceny (nikoli 
splátek). Jde o majetek, který byl ve sledovaném roce předán nájemci do užívání (nikoli do vlastnictví). 
Od výdajů na pořízení se neodečítá přijatá částka z poskytnuté dotace. Při dotaci ve výši 100 % se hodnota 
tohoto majetku, o které se účtuje v podrozvahové evidenci, zahrnuje do výdajů na pořízení dlouhodobého 
hmotného majetku na ochranu životního prostředí. 
Do výdajů se nezahrnují poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek na ochranu životního prostředí. 
Pojem dlouhodobého hmotného majetku je vymezen zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů a opatřeními ministerstva financí k příslušným účtovým osnovám. 

ř.04: Údaje ve sloupci 1 až 10 na řádku 04 jsou shodné s údaji ve  sloupci 1 až 10 na řádku 01 tohoto oddílu. 
Celkové zdroje financování se rozepisují podle jednotlivých složek financování beze zbytku do řádků 05 až 11 
(sloupec 1 až 10). 

ř.05: Uvádějí se zisk, odpisy a další příjmy zpravodajské jednotky získané jejími vlastními aktivitami. 

ř.06: Vyplňují pouze organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace, které 
uvedou pravidelné příjmy získané v procesu přerozdělování státního rozpočtu (z rozpočtů centrální a územní 
úrovně). 

ř.10: Patří sem i celková pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku na ochranu životního prostředí 
pořízeného na finanční leasing (uvádějí uživatelé - viz vysvětlivky k řádku 01). 

410  
ř.01: Uvedou se vnitřní neinvestiční výdaje (náklady) bez daně z přidané hodnoty, spotřební daně a dovozního 
cla u plátců, které byly vynaloženy na ochranu životního prostředí prováděnou v rámci zpravodajské jednotky, tj. 
ve vlastní režii, bez ohledu na zdroj financování. Patří sem i nákupy mateiálu, energie apod. (vnější neinvestiční 
výdaje), které slouží na podporu aktivit na ochranu životního prostředí prováděných zpravodajskou jednotkou. 
Do vnitřních neinvestičních výdajů se nezahrnují odpisy dlouhodobého hmotného majetku na ochranu životního 
prostředí.  

ř.02: Patří sem mzdové náklady (hrubé mzdy vč. naturálních, prémie, odměny a ostatní osobní náklady) 
zaměstnanců, jejichž výše odpovídá podílům pracovních dob věnovaných na ochranu životního prostředí, včetně 
zákonného a ostatního sociálního a zdravotního pojištění. 

ř.03: Uvedou se neinvestiční nákupy materiálu, surovin a energie (vč. plynu, vody a elektřiny) pro provoz 
zařízení na ochranu ŽP.  

ř.04: Jedná se o běžnou opravu a údržbu dlouhodobého hmotného majetku na ochranu životního prostředí 
prováděnou zpravodajskou jednotkou. 

ř.05: Patří sem úhrada úroků, tiskopisy, kancelářské potřeby, inzerce, poštovné, nájemné, telefon, telefonní karty 
apod. Podmínkou však je, že vše souvisí s činnostmi na ochranu ŽP. 

ř.06: Uvedou se vnitřní neinvestiční výdaje na výzkum a vývoj na ochranu životního prostředí prováděný 
zpravodajskou jednotkou. 

ř.07: Uvedou se vnější neinvestiční výdaje (náklady) bez daně z přidané hodnoty, spotřební daně a dovozního cla 
u plátců, které byly vynaloženy na ochranu  životního prostředí prováděnou mimo zpravodajskou jednotku, tj. 
dodavatelsky,  bez ohledu na zdroj financování. Jedná se např.  o nákup služeb na ochranu životního prostředí. 

411  
ř.02: vedlejší produkt vzniká při provozu technologií na ochranu ŽP. Patří sem např. teplo z procesu spalování 
odpadu. 
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Ochrana ovzduší a klimatu zahrnuje např. úpravu technologických procesů z důvodu 
prevence vzniku znečištění (na ochranu ovzduší, klimatu a ozónové vrstvy), odstraňování 
odpadních plynů a odvětrávaného vzduchu, odstraňování tuhých a plynných emisí, 
monitorovací zařízení pro sledování čistoty ovzduší;  
 
Nakládání s odpadními vodami zahrnuje např. úpravu technologických procesů z důvodu 
prevence vzniku znečištění, výstavbu čistíren odpadních vod, výstavbu kanalizačních sítí se 
zajištěným napojením na čistírnu odpadních vod, nakládání s chladícími vodami, 
monitorovací zařízení ke sledování jakosti vody; 
 
Nakládání s odpady zahrnuje např. úpravu technologických procesů z důvodu prevence 
vzniku odpadů, zařízení a vybavení pro sběr, svoz, přepravu, třídění a úpravu odpadů, 
výstavba spaloven, recyklačních závodů, řízených skládek, kompostáren, asanace starých 
skládek, zařízení pro monitoring odpadů; 
 
Ochrana a sanace půdy, podzemních a povrchových vod zahrnuje např. prevenci depozice 
znečišťujících látek do půdy vč. následné infiltrace do vod, předcházení kontaminace a 
degradace půd chemickými vlivy a její následná sanace, ochrana půdy před erozí, svahovými 
pohyby a ostatní degradací způsobenou fyzikálními jevy, včetně nákladů na řešení 
problematiky sesuvů, náklady na úkoly geologických průzkumů s účelem ochrany půdy a  
podzemní a povrchové vody; 
 
Omezování hluku a vibrací (kromě ochrany pracovišť) zahrnuje např. prevenci vzniku 
hluku a vibrací úpravou technologie, konstrukce a uplatnění protihlukových a antivibračních  
zařízení v silniční, železniční a letecké dopravě a průmyslu, měřící zařízení; 
 
Ochrana krajiny a biodiverzity (druhová rozmanitost) zahrnuje např.  ochranu a 
rehabilitaci stanovišť a druhů, ochranu přírodních a polopřírodních typů krajiny, ochranu a 
obnovu prvků ekologické stability, revitalizaci hydrologické sítě, náklady na řešení povinností 
vyplývajících  
z § 35 a § 32 zák. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon); 
 
Ochrana proti záření zahrnuje např. protiradonová opatření, geologické práce spojené 
s problematikou lokalizací hlubinných úložišť jaderného odpadu, měřící zařízení, přepravu a 
nakládání s vysoce radioaktivním odpadem; 
 
Výzkum a vývoj zahrnuje výzkum a vývoj zaměřený na ochranu ovzduší, klimatu a ozónové 
vrstvy, ochranu vod, nakládání s odpady, ochranu půdy a podzemní vody, omezování hluku a 
vibrací, ochranu biodiverzity a krajiny, ochranu před zářením a ostatní výzkum  životního 
prostředí; 
 
Ostatní aktivity na ochranu životního prostředí zahrnují např. pořízení dlouhodobého 
hmotného majetku na prevenci před povodněmi, vzdělávání v problematice ochrany životního 
prostředí, školení a instruktáže.  
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ÚVOD 
 
 
Veškeré údaje uvedené v tomto výkazu jsou chráněny dle zákona č. 89/1995 Sb., O státní 
statistické službě. Nebudou poskytnuty žádné další osobě, komerční organizaci, nebo 
orgánům veřejné správy. Individuální respondent nebude identifikovatelný v žádné zprávě 
nebo ve výstupech ze zpracování dat.  
 Podle zákona č. 89/1995 Sb., O státní statistické službě, v platném znění, je 
zpravodajská jednotka povinna poskytnout všechny požadované údaje. 
 
Dříve než přistoupíte k vyplnění dotazníku, seznamte se, prosím, s metodickými instrukcemi 
uvedenými v této příručce. 
 
 
 
 
 
VŠEOBECNÉ POKYNY 
 
Během vyplňování celého dotazníku, prosím, důsledně dodržujte tyto všeobecné pokyny: 
Pokud nemáte žádné náklady a výdaje na ochranu životního prostředí, prosíme vyplňte 
pouze základní údaje o vašem podniku (titulní strana výkazu) společně s oddělením D092 
(otázka č.1), D093 a D094 a i tento výkaz nám zašlete. Toto statistické šetření je výběrové, 
potřebujeme znát i podíl těch organizací, které v daném roce výdaje  
a náklady na ochranu životního prostředí neměly. 
V případě, že se určitý náklad nebo výdaj ve vaší organizaci nevyskytuje nebo se vás netýká, 
políčko (oddíl) nevyplňujte. Příslušný oddíl nebo políčko však neproškrtávejte !!! 
Výdaje na ochranu životního prostředí zahrnují všechny náklady a výdaje, které organizace 
vydala v daném roce s prvotním cílem snížit znečištění životního prostředí. 
Do nákladů a výdajů se nezahrnují ty položky, jejichž prvotním cílem je zvýšení ochrany 
zdraví nebo zvýšení bezpečnosti práce, případně zlepšení hospodářského výsledku,  
i když současně prospívají životnímu prostředí. 
Do nákladů se nezahrnují odpisy ekologických investic a úroky z úvěrů. 
Do nákladů se rovněž nezahrnují daně, poplatky, pokuty, penále, i když souvisí s ochranou 
životního prostředí. 
Výdaje na ochranu životního prostředí udávejte bez DPH, spotřební daně a dovozního cla 
Všechny výdaje a náklady se vztahují výhradně k příslušnému kalendářnímu roku. 
Hodnotové vyjádření výdajů a nákladů by mělo odpovídat údajům vaší vnitropodnikové 
evidence nebo účetnictví a mělo by být udáváno v zaokrouhlení na celé tisíce (1000) Kč. 
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Pro snadnější orientaci ve výkazu i metodické příručce samotné, doporučujeme postupovat 
dle následujícího schématu: 
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oddíl 410 



 51

10 
KLASIFIKACE VÝDAJŮ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

(dle CEPA 2000) 
 
  

Výdaje na ochranu životního prostředí je nutné členit do 9 oblastí (programových 
zaměření) ochrany životního prostředí podle mezinárodní klasifikace CEPA 2000. Budeme 
se vás proto ptát, jakou část (podíl) z celkových nákladů jste vydali na jednotlivé oblasti 
(programová zaměření). Pozorně si tedy přečtěte následující vysvětlivky. Pokud nemáte 
v podniku takové třídění výdajů a nákladů zavedeno, uveďte alespoň celkové výdaje na 
pořízení dlouhodobého hmotného majetku (včetně pozemků) na ochranu životního prostředí.  
 Konkrétní příklady náležející do jednotlivých oblastí (programových zaměření) jsou 
uvedeny ve vysvětlivkách k oddílu 409, v členění na investice k odstraňování znečištění a 
investice k prevenci vzniku znečištění. 11 
 
 
sl.2 

Ochrana ovzduší a klimatu: zahrnuje opatření a aktivity zaměřené na snižování či prevenci 
emisí do okolního ovzduší nebo snižování či prevenci zvýšené koncentrace škodlivin 
v ovzduší (imisí), dále opatření a aktivity zaměřené na kontrolu emisí skleníkových plynů a 
plynů ovlivňujících ozónovou vrstvu země.  
 Nezahrnují se opatření, která jsou podniknuta za účelem úspory nákladů. 
 
sl.3 

Nakládání s odpadními vodami: zahrnuje aktivity a opatření zaměřené na prevenci 
znečištění způsobovaného vypouštěním odpadních vod do vod povrchových. Patří sem jímání 
a nakládání,tj. úprava odpadních vod, včetně monitoringu a regulačních opatření. Patří sem 
rovněž septiky. 
 Nezahrnuje se ochrana povrchových vod před vsakováním znečišťujících látek a 
následné čištění vodních útvarů (řek, jezer, atp.). Toto náleží do oblasti Ochrana a sanace 
půdy, podzemních a povrchových vod (sl.5). 
 
sl.4 

Nakládání s (tuhými) odpady: zahrnuje aktivity a opatření zaměřené na prevenci produkce 
odpadů a snižování jejich závažných vlivů na životní prostředí. Patří sem sběr a úprava 
odpadů, včetně monitoringu a regulačních opatření. Nakládání s odpady rovněž zahrnuje 
recyklaci a kompostování, sběr a úpravu nízkoradioaktivního odpadu. 
 Nezahrnují se výdaje na recyklaci nebo znovupoužití odpadů přímo v místě vzniku. 
 Do této oblasti náleží rovněž nízkoradioaktivní odpad, zatímco vysoceradioaktivní 
odpad patří do oblasti (programového zaměření) Ochrana proti záření (sl.8). 
 Nízkoradioaktivní odpad je odpad, který, vzhledem ke svému radionuklidovému 
obsahu, nevyžaduje zvláštní ochranná opatření během běžného zacházení či přepravy. 
  
 
 
 

                                                 
1 Viz. zadní strana výkazu ŽP 1-01 
11 Viz. str. 6 a str. 9 
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sl.5 
Ochrana a sanace půdy, podzemních a povrchových vod: Ochrana a ozdravění půdy, 
podzemní a povrchové vody zahrnuje opatření a aktivity zaměřené na prevenci vsakování 
znečištění, dále čištění půd a vodních útvarů (jezer, vodních toků atp.) ochranu půdy před 
erozí a další fyzickou degradací a rovněž před zasolováním. Patří sem také monitoring a 
kontrola znečištění půdy a podzemních vod. 
 Nezahrnuje se Nakládání s odpadními vodami (sl.3) a aktivity zaměřené na Ochranu 
biodiversity a krajiny (sl.7). 
 
sl.6 

Omezování hluku a vibrací (kromě ochrany pracovišť): zahrnuje opatření a aktivity 
zaměřené  
na kontrolu a snižování hluku a vibrací z dopravy a průmyslu. Zahrnuty jsou rovněž aktivity 
na snižování „sousedského hluku“ (např. zvuková izolace tanečních sálů) či odhlučňování 
míst hojně navštěvovaných veřejností (např. koupaliště). 
 Nezahrnuje snižování hluku a vibrací za účelem ochrany pracovního prostředí. 
 
sl.7 

Ochrana krajiny a biodiversity (druhová rozmanitost): zahrnuje aktivity a opatření 
zaměřené na ochranu a rehabilitaci rostlinných a živočišných druhů, ekosystémů a stanovišť, 
rovněž ochranua rehabilitaci přírodních a polopřírodních krajinných typů, ochranu a obnovu 
prvků ekologické stability, revitalizaci hydrologické sítě atp. 
 Nezahrnuje ochranu a rehabilitaci historických památek či převážně zastavěných 
ploch, ošetřování plevele pro zemědělské účely, ochrana lesů před požáry z ekonomickýh 
důvodů atp. Nezahrnuje se rovněž zřizování a údržba zelených pásů kolem cest a rekreačních 
oblastí (např. golfových hřišť či obdobných sportovních oblastí). 
 Za normálních okolností se do této skupiny nezahrnují ani výdaje či náklady 
související s městskými parky či zahradami. Pokud jsou však tyto významné z hlediska 
biodiversity (druhové rozmanitosti), pak takovéto výdaje (náklady) zahrnuty jsou. 
 
sl.8 

Ochrana proti záření: zahrnuje aktivity a opatření zaměřené na snižování či prevenci 
negativních důsledků radiace emitované z jakéhokoliv zdroje. Patří sem manipulace, transport 
a úprava vysoceradioaktivního odpadu (tj. odpadu, který vzhledem ke svému 
radionuklidovému obsahu vyžaduje ochranná opatření během běžné manipulace a přepravy). 
 Nezahrnuje aktivity a opatření vztahující se k prevenci rizika technologické povahy 
(např. týkající se bezpečnosti provozu jaderné elektrárny), dále ochranná opatření na 
pracovištích. 

Nezahrnují se ani aktivity týkající se sběru a úpravy nízkoradioaktivního odpadu 
(viz. sl. 4). 
 
sl.9 

Výzkum a vývoj: zahrnuje tvořivou systematickou činnost prováděnou za účelem zvýšení 
znalostí a jejich využití v oblasti ochrany životního prostředí. Výzkum a vývoj může být 
zaměřený na ochranu ovzduší, klimatu a ozónové vrstvy, ochranu vod, nakládání s odpady, 
ochranu půdy a podzemní vody, omezování hluku a vibrací, ochranu biodiversity a krajiny, 
ochranu před zářením a ostatní výzkum životního prostředí. 
 Patří sem identifikace a analýza zdrojů znečišťování, mechanizmů rozptylování 
znečišťování v životním prostředí, vlivů znečišťování na obyvatelstvo a živé organizmy. Patří 
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sem rovněž veškerý výzkum a vývoj zaměřený na prevenci a snižování  všech forem 
znečištění, vývoj zařízení a nástrojů k provádění analýz a měření znečištění. 
 Nezahrnuje takový výzkum a vývoj, který se týká řízení přírodních zdrojů. 
 
sl.10 

Ostatní aktivity: zahrnuje se např. vzdělávání v problematice ochrany životního prostředí, 
školení, a instruktáže, administrativa a management pro oblast životního prostředí, 
informování veřejnosti apod., pokud tyto nepatří pod žádnou z výše uvedených oblastí 
(programové zaměření).  

Zahrnuty jsou rovněž aktivity, u kterých není možné výdaje rozdělit dle výše 
uvedených oblastí (programových zaměření), nebo by to bylo vzhledem k povaze investice 
velice obtížné. Toto se nevztahuje na situace, kdy by takovéto rozčlenění možné bylo, pouze 
však není v podniku zavedeno V takovém případě uveďte údaj pouze ve sl.1 – „Celkem“. 

Zahrnuty jsou také aktivity nespadající ani pod jednu z výše uvedených oblastí 
(programové zaměření). 
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ODDÍL 409 
 
VÝDAJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO 
MAJETKU NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (VČETNĚ POZEMKŮ) 
 
Výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku: 12  
 

Údaje se čerpají z obratu strany MD účtu 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného 
majetku (dále jen DHM) od počátku roku a z účtů účtové skupiny 02 a 03 v případě pořízení 
DHM přímo účtovaného v těchto účtových skupinách, u něhož není potřeba kalkulovat 
pořizovací cenu a ihned po zakoupení slouží k podnikání. 

Jedná se o výdaje vynaložené ve sledovaném období na pořízení dlouhodobého 
hmotného majetku na ochranu životního prostředí formou koupě nebo vytvořením vlastní 
činností (ve vlastní režii) vč. technického zhodnocení. Do pořízení DHM se zahrnuje i přijatý 
věcný vklad DHM od jiného subjektu (např. při zvyšování základního kapitálu či při 
přeměnách podle obchodního zákoníku), bezúplatné nabytí a převzetí majetku (např. přijatý 
dar DHM), převody (převzetí) DHM podle právních předpisů (např. podle elektrizačního, 
vodního nebo plynárenského zákona) a převod (přeřazení) z osobního užívání do obchodního 
majetku individuálního podnikatele.  

Do výdajů zahrnují uživatelé (nájemci) i hodnotu DHM na ochranu životního prostředí 
užívaného prostřednictvím smlouvy o finančním leasingu, a to ve výši jeho pořizovací ceny 
(nikoli splátek). Jde o majetek, který byl ve sledovaném roce předán nájemci do užívání 
(nikoli do vlastnictví). 

Od výdajů na pořízení se neodečítá přijatá částka z poskytnuté dotace. Při dotaci ve 
výši 100% se hodnota tohoto majetku, o které se účtuje v podrozvahové evidenci, zahrnuje do 
výdajů na pořízení DHM na ochranu životního prostředí. 

Do výdajů se nezahrnují poskytnuté zálohy na DHM na ochranu životního prostředí. 
 
Výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku na odstraňování znečištění 
(koncová zařízení a technologie):  
 

Poznávacím znakem koncových - výstupních - zařízení (tzv. end-of-pipe) je, že se 
nemusí bezprostředně účastnit výrobního procesu, nemusí tedy tvořit integrální část 
výrobních zařízení.  Obvykle jsou zařazeny na to místo výrobního procesu, na kterém jsou 
znečišťující látky do životního prostředí vypouštěny. Obvykle jsou také využívány pro snížení 
znečištění životního prostředí na úroveň požadovanou zákonem (např. čistírny odpadních vod, 
odlučovače atp.).  

Dalším poznávacím znakem může být i to, že vzniku znečištění zabráněno není, 
znečištění vzniká, avšak dochází k jeho zachycení. Podnik musí následně řešit, jak se takto 
vzniklého znečištění zbaví, jak jej odstraní. Neřeší tedy problém u zdroje, ale zabraňují 
neřízenému vypouštění znečištění do okolního životního prostředí. 

Mezi koncová – výstupní zařízení patří samostatné komponenty (technologie, stavby, 
soubory zařízení), jejichž úkolem je měřit, regulovat, odstraňovat nebo snižovat vlivy, které 
jsou vyvolány výrobní činností podniku a které působí nepříznivě na životní prostředí 
zejména mimo areál podniku. 

                                                 
12 Pojem DHM je vymezen zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů  
a opatřeními ministerstva financí k příslušným účtovým osnovám. 
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Příklady koncových zařízení a technologií obsahuje následující seznam: 
 
Příklady zařízení a technologií k odstraňování vzniklého znečištění: 
 
sl.2 

Ochrana ovzduší a klimatu zahrnuje  
• odstraňování tuhých emisí: filtry a čističky vzduchu, výstavba, přístavba a montáž 

mechanických či elektrostatických odlučovačů, lapačů popílku, a podobných či 
souvisejících zařízení; jejich modernizace, případně rekonstrukce nebo výměna, pokud 
vedou ke zvýšení účinnosti zařízení 

• odstraňování plynných emisí: odstředivky, chladiče a kondensátory plynů, výstavba, 
přístavba a montáž odsiřovacích a denitrifikačních zařízení na stávajících zdrojích výroby 
tepla a elektřiny; jejich modernizace, rekonstrukce nebo výměna, pokud znamená zvýšení 
účinnosti zařízení 

• odstraňování azbestu z budov  
• monitorovací zařízení ke sledování čistoty ovzduší 
• atp. 
 
sl.3 

Nakládání s odpadními vodami 
Jedná se povětšinou o výstavbu podnikových čističek odpadních vod. Konkrétněji může jít o: 
• výstavbu a rekonstrukci zařízení k likvidaci nebo snížení znečištění ve specifických 

ukazatelích (např. neutralizační a sedimentační stanice, odfenolovací zařízení, lapáky tuků 
a olejů, odparky, dekontaminační stanice apod.) 

• výstavbu a rekonstrukci zařízení ke zpracování, zahušťování a odvodňování kalů 
(výstavba odkališť, slouží-li k čištění odpadních vod; zařízení na stabilizaci kalů, jejich 
spalování; zařízení na regeneraci kalů s recyklací kovů; odvodňování, vysoušení a lisování 
kalů; náhrada nepřípustných kalových lagun strojním odvodňováním kalů) 

• výstavbu a rekonstrukci zařízení ke snížení negativního vlivu vypouštěných odpadních 
vod  
na kvalitu vod v tocích (např. retenční a akumulační nádrže pro řízené vypouštění 
odpadních vod) 

• zařízení na zvyšování kvality a zvýšení samočistící schopnosti vody (např. flotační 
plováky) 

• výstavbu a rekonstrukci septiků, jejichž cílem je zvýšit efektivnost čištění odpadních vod 
Dále se může jednat např. o: 
• investice do výstavby kanalizačních sítí (event. přípojky k nim) se zajištěným napojením  

na čistírny odpadních vod 
• monitorovací zařízení ke sledování čistoty vody 
• tankery a nádrže pro přepravu a skladování odpadních vod 
• zavedení protiběžného vyplachování 
• průběžnou filtraci vody  
• atp. 
 
sl.4 

Nakládání s odpady 
• zařízení a vybavení pro sběr, svoz, přepravu, skladování, třídění, lisování a úpravu či jiné 

zpracování odpadů nebezpečných, komunálních a ostatních (kontejnery, sběrové nádoby, 
nádrže, speciální vozidla, sběrače kalových vod, zhutňovače odpadů apod.) 
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• využívání a zneškodňování odpadů nebezpečných a ostatních (výstavba spaloven odpadů, 
středisek zneškodňování nebezpečných odpadů, recyklačních závodů na zpracování 
vytříděných složek tuhých komunálních odpadů, řízených skládek, podnikových skládek,  
kompostáren apod.) 

• asanace starých skládek 
• zařízení pro monitoring odpadů 
• atp. 
 
sl.5 

Ochrana a sanace půdy, podzemních a povrchových vod 
• sanace půdy a podzemních vod 
• rekultivace a dekontaminace půd a čištění podzemní vody či vodních útvarů (jezer, 

vodních toků);  např. zneškodňování starých zátěží,  
• zabezpečení potřebného monitoringu 
• výstavba hrází (pokud např. prvotně zabraňují odplavování půdy) 
• sanace skládek  
• vyloučeny jsou akce prováděné z ekonomických důvodů (např. za účelem zvýšení 

zemědělské produkce či ochrana obyvatelstva před sesuvy půdy) 
• snižování obsahu solí v půdách 
• atp. 
 
sl.6 

Omezování hluku a vibrací (kromě ochrany pracovišť) 
Jedná se o zařízení na snížení hlučnosti a odstraňování vibrací, zejména: 
• protihlukové stěny a bariéry, okna 
• kapotáž výrobních linek 
• příslušná měřící zařízení 
• atp. 
 
sl.7 

Ochrana krajiny a biodiversity (druhové rozmanitosti) 
• rekultivace krajiny v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů atp. 

Započítávají se samostatná rekultivační opatření směřující k navrácení zdevastované 
plochy původnímu nebo novému účelu, k zahlazení následků těžební a investiční činnosti 
nebo k zúrodnění starých složišť popílků, skládek odpadů apod.  

• obnova lesů národních parků, chráněných krajinných oblastí a ostatních území chráněných 
podle předpisů o ochraně přírody, vyžadující odlišný způsob hospodaření 

• akce programu revitalizace říčních systémů a dalších podobných opatření (územních 
systémů ekologické stability apod.) 

• obnova přírodních areálů, mokřin, pastvin a luk, skalních útvarů apod. 
• atp. 
 
sl.8 

Ochrana proti záření 
• protiradonová opatření 
• příslušná měřící zařízení 
• atp. 
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sl.9 
Výzkum a vývoj na ochranu životního prostředí 
• veškeré výzkumné aktivity zaměřené na ochranu životního prostředí (např. výzkum 

zaměřený na využití odpadů jako druhotných surovin) 
 
Výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku k prevenci vzniku znečištění:  
 

Jedná se o nová nebo modifikovaná výrobní zařízení, která jsou projektována tak,  
aby ochrana životního prostředí byla integrální částí výrobního procesu. Jsou to často zařízení 
specifická pro jednotlivé podniky nebo výrobní odvětví. Jejich smyslem  je, aby výrobní 
proces neprodukoval nebo alespoň snížil emise a ekologickou zátěž životního prostředí, nebo 
aby výstupy z výroby (i jejich obaly) byly šetrné k životnímu prostředí.  

Podstatné tedy je, že znečištění nevzniká, nebo vzniká v mnohem menší míře. Řeší 
tedy problém znečišťování přímo u zdroje. 
Nesmí však dojít k takové situaci, kdy by se odstranění či snížení znečištění v jedné složce 
životního prostředí projevilo ve zvýšeném znečištění jiné ze složek životního prostředí. 
Provoz zařízení tedy musí být v souladu se zákonem č.76/2002 Sb., o integrované prevenci.13 

Do šetření se vždy zahrnují pouze ty investice, jejichž hlavním cílem je snížení 
nepříznivých vlivů na životní prostředí !!! Mohou však nastat dvě odlišné situace: 
a) jedná se o samostatné zařízení. V tomto případě se do šetření zahrnuje celková hodnota 

investice (pořizovací cena). 
b) investice byla sice pořízena s primárním cílem snížit nepříznivé vlivy výrobní činnosti na 

životní prostředí, kromě toho však plní i další funkce. Typickým příkladem je pořízení 
nové výrobní linky z důvodu, že stará nevyhovovala environmentálním požadavkům 
ukládaným podniku zákony či jinými regulačními opatřeními. V tomto případě je zařízení 
na ochranu životního prostředí plně integrováno do výrobního zařízení a nelze samostatně 
vyčíslit cenu komponentů, které snižují nepříznivý vliv na životní prostředí. Do šetření se 
tedy zahrnuje pouze ta část (vícenáklady) pořizovací ceny investice, která je – dle Vašeho 
odhadu –spojena s ochranou životního prostředí. 
Pro určení výše vícenákladů vyjděte z nákladů na nejlevnější dostupnou investici 
s podobnými funkcemi a vlastnostmi (kromě vlastností týkajících se ochrany životního 
prostředí). 
Pokud se však jedná o běžně používanou technologii a žádná vhodná, výše zmíněná, 
alternativa pro srovnání nákladů neexistuje, potom se taková investice nepovažuje za 
investici k ochraně životního prostředí a výdaje na její pořízení se nesledují. 

 
Jestliže změny výrobního zařízení podniku byly vynuceny zákony nebo regulačními 
opatřeními, do šetření se zahrnuje (jako náklad na investici) i ztráta fixního kapitálu, která 
byla vyvolána vyřazením dosavadního zařízení. Tuto ztrátu fixního kapitálu odhadněte buď  
na základě zůstatkové hodnoty vyřazovaného zařízení nebo podle zbývající doby možného 
využívání takového zařízení. 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Tento zákon nabyl účinnosti dne 1.1. 2003. Jeho cílem je snížit vliv provozu na životní prostředí integrovaným 
způsobem, tj. ve všech složkách životního prostředí zároveň. Zákon vychází ze Směrnice Rady Evropské unie 
96/61/EC, která formuluje koncepci integrované prevence. 
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Příklady zařízení a technologií k prevenci vzniku znečištění: 
 
sl.2 

Ochrana ovzduší a klimatu 
Do této oblasti náleží 
• ekologické substituce v oblasti: 

o ekologických změn paliv (přechod z fosilních paliv na jiné typy vytápění, 
rekonstrukce kotlů a kotelen z tuhých nebo kapalných paliv na plyn, včetně 
s tím souvisejících investic na výstavbu plynovodů a rekonstrukce komínů; 
rekonstrukce kotelen z tuhých na kapalná paliva, pokud dojde ke snížení emisí 
oxidu siřičitého) 

o fluidního spalování (rekonstrukce kotlů na fluidní spalování s odsířením) 
o náhrad dosavadních zdrojů znečišťování ovzduší zařízeními na využití 

alternativních zdrojů energie, tj. odpadního tepla, energie vody, větru, slunce, 
biomasy a zemského tepla (např. přechod k zařízením na spalování briket 
z biomasy, na tepelná čerpadla nebo solární systémy; při využití odpadního 
tepla ze stávajícího zdroje se zahrne i související výstavba parovodů a 
horkovodů) 

• změny výrobních technologií s výrazným až úplným odstraněním emisí, např.: 
o kogenerace elektřiny a tepla v paroplynových zařízeních 
o uplatnění ekologicky vhodných výrobních postupů zejména v petrochemickém 

průmyslu, v lakovnách, v cementárnách (např. přechod ze suchého na mokré 
mletí slínků) 

• zařízení k průběžné kontrole nebo regulaci látek vypouštěných do vzduchu 
• re-cirkulace technologických plynů v daném podniku (plyny neodchází mimo podnik) 
• redukce využívání nebezpečných plynů (typu freonů) ve výrobě 
• atp. 
 
sl.3 

Nakládání s odpadními vodami 
• zavedení uzavřených systémů pro využívání vody (např. re-cirkulace vody, uzavřené 

chladící systémy atp.) 
• investice do výrobních technologií vedoucích k výraznému snížení množství 

vypouštěného znečištění do vodních toků; např. v důsledku záměny použité suroviny 
(např. v chemickém  
a textilním průmyslu přechodem na výrobu a použití ekologických barviv, v lihovarech 
substitucí obilí za melasu atp.) 

• atp. 
 
sl.4 

Nakládání s odpady 
• přechod na výrobní postupy spojené s nižší produkcí odpadů 
• přechod na výrobní postupy spojené s nižší spotřebou surovin 
• zavedení obalové techniky šetrné k životnímu prostředí 
• atp. 
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sl.5 

Ochrana a sanace půdy, podzemních a povrchových vod 
• ochrana půdy a podzemní vody proti vsakování znečištění (u ropovodů, produktovodů, 

skladů ropných látek, apod.) 
• zvýšené náklady na pořízení nádrží s dvojitou stěnou, instalovaných za účelem ochrany 

půdy a podzemní vody apod. 
• ochrana půdy před erozí a další fyzikální degradací, např. před zhutňováním či kornatěním 

povrchu (výsadba povrchové vegetace, ochrana vegetace před nadměrným spásáním,  
výsadba stromů, stavby antierozních zdí, apod.) 

• prevence obsahu soli v půdách 
• protierozní a protilavinové ochrany, např.: 

o výstavba, opravy a údržba objektů a zařízení hrazení drobných vodních toků – 
bystřin, hlavních odvodňovacích zařízení půd a retenčních vodních nádrží 

o provádění protilavinových a protierozních opatření a sanace svážných území a 
strží 

o protierozní ochrana ohrožených území v zemědělské krajině 
• atp. 
 
sl.6 

Omezování hluku a vibrací (kromě ochrany pracovišť) 
Zařízení sloužící ke snížení hlučnosti a vibrací: 
• odpružení strojního zařízení  
• atp. 
 
 
sl.7 

Ochrana krajiny a biodiversity (druhové rozmanitosti) 
• zvýšené náklady na stavbu takových mostních pilířů a stožárů, které lépe splývají 

s krajinou 
• ochrana druhů a stanovišť (biotopů) (v rámci pravidel platných pro dotace ze státního 

rozpočtu na péči o krajinu a druhovou ochranu v přírodě) 
• výstavba lesních cest a svážnic a chodníků v národních parcích, chráněných krajinných 

oblastech a ostatních územích chráněných podle předpisů o ochraně přírody, vyžadujících 
odlišný způsob hospodaření 

• atp. 
 
sl.8 

Ochrana proti záření 
• měřící, kontrolní a regulační zařízení 
• atp. 
 
sl.9 

Výzkum a vývoj na ochranu životního prostředí 
• veškeré výzkumné aktivity zaměřené na ochranu životního prostředí (např. vývoj 

nátěrových barev rozpustných ve vodě místo v rozpouštědle, výzkum a vývoj 
environmentálně šetrných produktů). 
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Zdroje financování 
 

Údaje ve sloupci 1 až 10 na řádku 04 jsou shodné s údaji ve  sloupci 1 až 10 na řádku 
01 tohoto oddílu, neboť výdaje na pořízení DHM na OŽP se musí vždy rovnat zdrojům, ze 
kterých byly tyto výdaje financovány. Celkové zdroje financování se rozepisují podle 
jednotlivých složek financování beze zbytku do řádků 05 až 11 (sloupec 1 až 10). 
 
 
Vlastní zdroje: Uvádí se zisk, odpisy DHM a další příjmy zpravodajské jednotky získané 
jejími vlastními aktivitami. 
 
 
Rozpočtové prostředky: Vyplňují pouze organizační složky státu, územní samosprávné 
celky a příspěvkové organizace, které uvedou pravidelné příjmy získané v procesu 
přerozdělování státního rozpočtu (z rozpočtů centrální a územní úrovně). 
 
 
Granty a dotace: Granty jsou u nás orientovány především do vědeckovýzkumné činnosti. 
Jde o prostředky udělované z různých zdrojů (tuzemských i zahraničních) na základě 
výběrového řízení a je možné je přidělit na konkrétní ekologicky orientované projekty. 
 Dotace a subvence jsou udělovány, opět z různých zdrojů (mezinárodní pomoc, státní 
rozpočet, státní účelové fondy, prostředky nadací, obcí aj.), na finanční pokrytí konkrétních 
ekologických řešení. Je možné je získat v různých formách výběrového řízení nebo přímo 
z rozhodnutí orgánu, který s prostředky hospodaří. Může se jednat např. o dotace na výstavbu 
čistírny odpadních vod, výstavbu spalovny odpadů atp. 
 
 
Úvěry, půjčky a finanční výpomoci: Patří sem i celková pořizovací cena DHM na ochranu 
životního prostředí pořízeného na finanční leasing (uvádějí uživatelé - viz vysvětlivky k řádku 
01). 
 
 
Kontrolní součet:  Prosím, vyplňte i tuto kolonku, i když Vám možná na první pohled 
nedává smysl. Jedná se o velice důležité číslo pro zabezpečení logické kontroly při 
zpracovávání získaných údajů. (Pro zajištění bezchybného přenosu údajů do počítače). 
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ODDÍL 410 
 
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (NÁKLADY) NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 

Do neinvestičních výdajů (nákladů) na ochranu životního prostředí obecně nepatří 
pokuty, penále a kompenzace související s dopady podnikových činností, výrobků a služeb na 
životní prostředí. 
 
Vnitřní neinvestiční výdaje 
 

Uvedou se vnitřní neinvestiční výdaje (náklady), které byly vynaloženy na ochranu 
životního prostředí prováděnou v rámci zpravodajské jednotky, tj. ve vlastní režii, bez ohledu 
na zdroj financování. Patří sem i nákupy materiálu, energie apod., které slouží na podporu 
aktivit na ochranu životního prostředí prováděných zpravodajskou jednotkou. 
Do vnitřních neinvestičních výdajů se nezahrnují odpisy DHM na ochranu životního 
prostředí, platby externím organizacím za služby spojené s ochranou životního prostředí, 
úroky z úvěrů a environmentální poplatky.  
 
Mzdové náklady: Patří sem hrubé mzdy vč. naturálních, prémie, odměny a ostatní osobní 
náklady, jejichž výše odpovídá podílům pracovních dob věnovaných na ochranu životního 
prostředí, včetně zákonného a ostatního sociálního a zdravotního pojištění. 

Příklady: 
     -  mzdové náklady zaměstnance pracujícího polovinu pracovní doby v podnikové 
čističce odpadních vod a druhou polovinu pracovní doby jako podnikový odpadový hospodař 
(mzdové náklady takového pracovníka budou z 50% zařazeny do oblasti Nakládání 
s odpadními vodami (sl.3) a z 50% do oblasti Nakládání s odpady (sl.4))  
 
Spotřeba materiálu a energie: Uvedou se neinvestiční nákupy materiálu, surovin a energie  
(vč. plynu, vody a elektřiny) pro provoz zařízení na ochranu ŽP.  
 
Opravy a udržování: Jedná se o běžnou opravu a údržbu dlouhodobého hmotného majetku  
na ochranu životního prostředí prováděnou zpravodajskou jednotkou.  

Příklady: 
• údržba lesních cest a svážnic a chodníků v národních parcích, chráněných krajinných 

oblastech a ostatních územích chráněných podle předpisů o ochraně přírody, vyžadujících 
odlišný způsob hospodaření 

• výchova lesů národních parků, chráněných krajinných oblastí a ostatních území 
chráněných podle předpisů o ochraně přírody, vyžadující odlišný způsob hospodaření  

• atp. 
 
Správní a režijní náklady: Patří sem úhrada tiskopisů, kancelářských potřeb, inzerce, 
poštovného, nájemného, telefonu, telefonních karet, apod. Podmínkou však je, že vše souvisí 
s činnostmi na ochranu ŽP. 
 
Výzkum a vývoj: Uvedou se vnitřní neinvestiční výdaje na výzkum a vývoj na ochranu 
životního prostředí prováděný zpravodajskou jednotkou. 
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Příklady: 
• nákup běžných pomůcek, jako zkumavky, pinzety, rukavice  
• atp. 
 
 
Vnější neinvestiční výdaje (náklady) 
 

Uvedou se vnější neinvestiční výdaje (náklady), které byly vynaloženy na ochranu  
životního prostředí prováděnou mimo zpravodajskou jednotku, tj. dodavatelsky, bez ohledu 
na zdroj financování. Jedná se především o nákup služeb na ochranu životního prostředí. 
 Uvedené externí služby jsou zpravidla součástí souhrnných nákladových položek, kde 
jsou zachycovány a sledovány všechny služby nakupované podnikem. Aby bylo možné 
vyčlenit pouze náklady environmentální, je třeba vhodně zvolit analytické účty k příslušným 
syntetickým účtům, nebo si před sestavením výkazu environmentálních nákladů 
zrekapitulovat (připomenout) projekty a činnosti daného období a zajistit tak, aby všechny 
závažné (významné) náklady byly vysledovány zpětně. Rekapitulace projektů a činností je 
východiskem k správnému přiřazení nákladů jednotlivým oblastem (programovým 
zaměřením) životního prostředí. 

Příklady:  
nákup služeb 
• poplatky za odvoz odpadů 

o poplatky provozovatelům skládek za uskladnění odpadu (pouze ta část, která  
je skutečně příjmem provozovatele skládky) 

o environmentální audity a inspekce  
o školení 
o komunikace (např. zpracování, tisk a předávání zpráv o vlivu podniku na 

životní prostředí) 
• výzkum a vývoj prováděný externími organizacemi 
• atp. 
 
Kontrolní součet:  Prosím, vyplňte i tuto kolonku, i když Vám možná na první pohled 
nedává smysl. Jedná se o velice důležité číslo pro zabezpečení logické kontroly při 
zpracovávání získaných údajů. (Pro zajištění bezchybného přenosu údajů do počítače). 
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ODDÍL 411 
 
EKONOMICKÝ PŘÍNOS Z VEDLEJŠÍCH PRODUKTŮ 
 
 Údaje pro vyplňování v tomto oddíle se čerpají z rozdílu obratů strany Dal mínus Má 
dáti účtové osnovy třídy 6, a to narůstajícím způsobem od počátku vykazovaného období do 
31.12. příslušného kalendářního roku. 
 
Tržby z prodeje služeb na ochranu ŽP: Uvede se rozdíl obratů strany Dal mínus Má dáti 
účtu 602-Tržby z prodeje služeb. Ovšem pouze ta část ze zde uvedené částky, jež se týká 
tržeb z prodeje služeb na ochranu životního prostředí.  

Příklady:  
• Tržby z: 

o pořádání školení pro externí firmy 
o rovádění environmentálních auditů a inspekcí 
o výzkumu a vývoje na ochranu životního prostředí prováděného pro externí 

firmy 
o atp. 

 
Tržby z prodeje vedlejších produktů: Zahrnují se příjmy, které podnik získal z prodeje 
vedlejších produktů, které vznikly při činnostech spojených s ochranou životního prostředí.  
Uvede se rozdíl obratů strany Dal mínus Má dáti účtu 601 – Tržby za vlastní výrobky. Ovšem 
pouze ta část ze zde uvedené částky, jež se týká tržeb z prodeje vedlejších produktů vzniklých  
při činnostech spojených s ochranou životního prostředí.  

Příklady: 
• Tržby z: 

o prodeje energosádrovce vzniklého odsiřováním exhalací při spalování uhlí 
o prodeje vytříděných druhotných surovin 
o prodeje chemikálií zachycených filtračním zařízením 
o rodeje kalů a odpadů na další zpracování 
o prodeje tepla vzniklého spalováním odpadů 
o atp. 

 
Úspory z opětovného využití vedlejších produktů: Kromě úspor z vlastního opětovného 
využití vedlejších produktů se jako přínos zahrnují také úspory nákladů, kterých podnik 
dosáhl díky opatřením na ochranu životního prostředí, v daném roce.  
 Velikost této položky je často nutno odhadovat. 

Příklady: 
• Úspory: 

o z opětovného použití regenerovaných katalyzátorů  
o při spotřebě materiálu vyvolané substitucí materiálů 
o ve spotřebě vody vlivem recyklace 
o z lepšího využití vlastních zdrojů 
o ze zpětného nebo vícenásobného využívání materiálů 
o atp. 

 
Kontrolní součet:  Prosím, vyplňte i tuto kolonku, i když Vám možná na první pohled 
nedává smysl. Jedná se o velice důležité číslo pro zabezpečení logické kontroly při 
zpracovávání získaných údajů. (Pro zajištění bezchybného přenosu údajů do počítače). 
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ODDÍL 412 
 
VÝDAJE NA POŘÍZENÍ DHM NA OŽP (VČETNĚ POZEMKŮ) PODLE ÚZEMÍ 
 
 V návaznosti na oddíl 409, uveďte, prosím, výdaje na pořízení DHM včetně pozemků  
na ochranu životního prostředí a to podle místa investice. 
 
 
Kontrolní součet: V tomto případě by kontrolní součet měl odpovídat údaji „Celkem“ na 
řádku 01 v oddíle 409.  
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VZOROVÝ PŘÍKLAD PRO VYPLNĚNÍ VÝKAZU 
 
 

Příklad vyplnění Ročního výkazu o výdajích na ochranu životního prostředí za firmu 
Máčka,a.s.14 

Firma Máčka, a.s. podniká v oblasti montáže strojních zařízení. 
Příklad je rozdělen na sedm částí. Každá z částí je pro názornost vyřešena samostatně.  

 
1.  
• Pro mísení a skladování motorových paliv používala firma Máčka a.s. velkých zásobníků. 

Při pohybu hladiny v zásobnících však docházelo k „dýchání“ nádrže a páry uhlovodíků 
byly vytlačovány do atmosféry. Páry zatěžovaly životní prostředí, znamenaly ztrátu 
produkce, a za emise se platily poplatky.  

• Aby zlepšila svůj vliv na životní prostředí, pořídila firma ve sledovaném kalendářním roce 
nové zásobníky, ze kterých již k úniku emisí nedochází. Zařízení si vyžádalo investici 60 
mil. Kč. Vedení podniku odhadlo, že 20 mil. Kč z této částky představují tzv. vícenáklady, 
které jsou přímo spojené s ochranou životního prostředí.  

• V důsledku toho došlo ke zvýšení provozních nákladů (vícenáklady) o 500 tis. Kč ročně. 
Z toho mzdové náklady činí 200 tis. Kč ročně, spotřeba energie 250 tis. Kč ročně a údržba 
50 tis. Kč ročně. Odpisovat se bude rovnoměrně po dobu 15 let. 

• Na financování investice si musela firma vzít úvěr ve výši 40mil. Kč, které bude splácet 
po dobu pěti let, s úrokovou sazbou 12%.  Zbývajících 20 mil. Kč firma uhradila 
z vlastních zdrojů. 

 
 
Řešení: 
 
 Jedná se o pořízení DHM k prevenci vzniku znečištění, neboť k žádným emisím  
do ovzduší již nedochází. Příčina znečišťování ovzduší byla odstraněna!  

Jedná se o typický příklad investice, která byla sice pořízena s primárním cílem snížit 
nepříznivé vlivy výrobní činnosti na životní prostředí, kromě toho však plní i další funkce. 
Nelze tedy samostatně vyčíslit cenu komponentů, které snižují nepříznivý vliv na životní 
prostředí. Do šetření se tedy zahrne pouze ta část (vícenáklady) pořizovací ceny investice, 
která je spojena s ochranou životního prostředí a byla vedením podniku odhadnuta na 20 mil. 
Kč. 
 Tato investice spadá do oblasti Ochrany ovzduší a klimatu (sl.2), neboť dochází 
k úplnému odstranění emisí do ovzduší. 
 Údaj o odpisování je v zadání nadbytečný, neboť sledování odpisů ekologických 
investic není předmětem tohoto šetření !!!  
 Rovněž informace o způsobu splácení úvěru a úrokové sazbě není podstatná. Úroky 
z úvěrů se v tomto šetření nepovažují za náklad spojený s ochranou životního prostředí !!! 
 Zdroje financování se uvádí jen v té výši, ve které pokrývají tu část investice, která 
slouží k ochraně životního prostředí. V tomto případě tedy musí být rovny 20 mil. Kč. Z toho: 

výše úvěru činí  (40/60) * 20 Ñ 13,3333 mil. Kč  
vlastní zdroje činí  20 – 13,3333 Ñ6,667 mil. Kč.  

 
 
                                                 
14 Příklad je čistě hypotetický. Jakákoliv podobnost se skutečným podnikatelským subjektem je jen náhodná. 
Účelem příkladu je pouze vzorové vyplnění Ročního výkazu o výdajích na ochranu životního prostředí. 
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2. 
• Firma Máčka, a.s. navíc čistí kovové díly namáčením do van s rizikovým rozpouštědlem. 

Použité rozpouštědlo doposud pouze předávala externí organizaci LIQIDKA, s.r.o. ke 
zneškodnění spalováním. Firma Máčka,a.s.se však rozhodla snížit zatížení životního 
prostředí (tento záměr byl prvotní!!!) odpadním rozpouštědlem tím, že uspoří rozpouštědlo 
cestou regenerace použitého rozpouštědla. Regenerace se bude provádět destilací, 
regenerované rozpouštědlo se znovu použije a zbytky z destilace se předají externí 
organizaci ke zneškodnění.  

 
Situace před provedením investičního záměru: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situace po provedení investičního záměru: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nové rozpouštědlo stojí 25 Kč/l, předání použitého ke zneškodnění spalováním přijde 
na17 Kč/l 
 Pořizovací cena regeneračního zařízení činí 1 860 000 Kč. Navíc oproti stávajícímu 
stavu byly zvýšeny nároky na obsluhu o 1 hod./den, což představuje vícenáklady 21 900 Kč 
ročně. (Zaokrouhlíme na 22 tis. Kč ročně). Údržba a náhradní díly regenerace představují 
ročně 5% z její pořizovací ceny, tedy 93 tis. Kč. Náklady regenerace činí 10 Kč/l. 
 Na tento investiční záměr obdržel podnik dotaci ze státního rozpočtu ve výši 1 mil. 
Kč. Zbývajících 860 tis. Kč uhradil z vlastních zdrojů. 
 
 
Řešení: 
 Jedná se o pořízení DHM na odstraňování znečištění, neboť množství použitého 
rozpouštědla vzniká stále stejné, jen je nyní místo zneškodňování spalováním regenerováno, 
což je způsob zneškodňování k životnímu prostředí šetrnější. 

Regenerované rozpouštědlo

Emise  
200 l/r 

16 000 l/r 

Použité rozpouštědlo ke zneškodněníNakoupené rozpouštědlo 
Čistící stanice 

15 800 l/r 

Emise  
200 l/r 

1 240 l/r 

Použité rozpouštědlo
ke zneškodnění Nakoupené rozpouštědlo 

Čistící stanice

14 560 l/r 

Regenerace 
 1 240 l /r 
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 Použité rizikové rozpouštědlo náleží dle Katalogu odpadů15 do kategorie nebezpečný 
odpad. Pořízení regenerační stanice tak náleží do oblasti Nakládání s odpady (sl. 4). (Podle 
obrázků č.1 a č.2 k žádnému snížení emisí do ovzduší nedochází, nelze tudíž tuto investici 
zahrnout do oblasti Ochrana ovzduší a klimatu). 
 Vzhledem k tomu, že firma může zregenerované rozpouštědlo znovu použít, vzniká jí 
tímto úspora z opětovného využití vedlejších produktů ve výši: 
14560 * (25-10) =218 400 Kč ročně. 
 V případě předání použitého rozpouštědla ke zneškodnění externí organizaci 
LIQIDKA,s.r.o se jedná o nákup služby k ochraně životního prostředí, tedy vnější 
neinvestiční výdaje v oblasti nakládání s odpady ve výši 21,08 tis. Kč (údaj zaokrouhlíme  
na 21 tis. Kč). 
 
 
3.  
• Firma Máčka, a.s. začala zároveň nabízet služby k ochraně životního prostředí a to 

regeneraci použitých rozpouštědel. Její tržby se v důsledku toho zvýšily  
o 200 tis. Kč ročně. 

 
 
Řešení: 
 Toto zvýšení tržeb o 200 tis. Kč ročně představuje Tržby z prodeje služeb  
na ochranu životního prostředí v oblasti Nakládání s odpady (sl.4). 
 
 
4. 
• Pro zajištění chodu celého závodu provozuje firma Máčka, a.s. rovněž podnikovou 

teplárnu. Tato teplárna slouží rovněž k vytápění přilehlé obce.  
• Teplárna je vybavena zařízením na odsiřování spalin mokrou vápencovou metodou. Při 

tomto odsiřování spalin vzniká ve firmě Máčka, a.s. energosádrovec v celkovém množství 
10 750t ročně.  

• Provoz odsiřovacího zařízení přijde firmu ročně na 625 tis. Kč. Z toho spotřeba materiálu 
a energie činí 125 tis. Kč, mzdové náklady 350 tis. Kč. a opravy a udržování 150 tis. Kč. 

• Firma Máčka, a.s. veškerý vzniklý energosádrovec prodává firmě Stavitel, s.r.o., která 
z něj vyrábí cement, pórobeton a sádrokartonové desky. Prodejní cena energosádrovce činí 
72 Kč/t. 

 
 
 
 
Řešení: 
 Prodejem energosádrovce firma Máčka,a.s. ročně utrží: 72 * 10 750 = 774 tis. Kč. 
Tuto částku firma uvede v kolonce Tržby z prodeje vedlejších produktů vzniklých při 
aktivitách na ochranu životního prostředí. 
 Tato částka se uvede ve sloupci Ochrana ovzduší a klimatu (sl.2),  
neboť energosádrovec vzniká ve firmě Máčka a.s. při aktivitě na ochranu ovzduší. 
 

                                                 
15 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup  
při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 
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5. 
• Firma se dále podílí na výzkumné činnosti, jejímž cílem je vývoj takového rozpouštědla, 

které by co nejméně zatěžovalo životní prostředí emisemi  
při vlastním užívání i při následné likvidaci spalováním. Za tímto účelem vynakládá 
každoročně 500 tis. Kč. 

 
 
 
Řešení: 
 V tomto případě firma sama vyvíjí výzkumnou činnost. V případě vynaložených  
500 tis. Kč se tedy jedná o vnitřní neinvestiční výdaje, konkrétně výzkum a vývoj,  
a to z oblasti Výzkum a vývoj na ochranu životního prostředí (sl.9). 16 
 
 
 
6. 
• Náklady na poštovné a poplatky za telefon vynaložené v souvislosti s ochranou životního 

prostředí činily v předcházejícím kalendářním roce dle odhadu35 tis. Kč. 
• Za užívání pozemků, na kterých firma provozuje činnosti k ochraně životního prostředí 

vynakládá firma na nájemném každoročně 280 tis. Kč. 
 
 
 
 
Řešení: 
 Správní a režijní náklady spojené s ochranou životního prostředí činí tedy  
za uplynulý kalendářní rok celkem 315 tis. Kč a náleží do odd. 410 sl. 1, ř. 05. 
  
  
7. 
• Firmě Máčka, a.s. velice záleží na tom, aby při svých činnostech zatěžovala životní 

prostředí pokud možno minimálně. Proto posílá své pracovníky na pravidelná školení 
dotýkající se problematiky životního prostředí. 

• V uplynulém kalendářním roce zaplatila firma Máčka, a.s. externím organizacím za 
vyškolení pracovníků v oblasti nakládání s odpady celkem 35 tis. Kč. a v oblasti ochrany 
ovzduší a klimatu celkem 20 tis. Kč. 

 
 
Řešení: 
 Školení pracovníků v otázkách ochrany životního prostředí spadá pod nákup služeb  
na ochranu životního prostředí, tedy vnější neinvestiční výdaje (náklady) na ochranu 
životního prostředí.  
 Částky 35 tis. Kč a 20 tis. Kč se uvedou do příslušných oblastí ochrany životního 
prostředí, tedy do Nakládání s odpady (sl.4) a Ochrany ovzduší a klimatu (sl.2). 
 
 
 
                                                 
16 Viz. Klasifikace výdajů na ochranu životního prostředí (dle CEPA 2000) str. 4 
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8. 
• Všechny investice byly pořízeny v místě sídla firmy, tedy v Libereckém kraji.  
 
Řešení: 
 
V oddíle 412 tedy firma Máčka, s.r.o. na ř.07 vyplní celkovou částku výdajů  
na pořízení DHM včetně pozemků na OŽP ve výši 21 860 tis. Kč. 
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SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU V PODNIKU  
S ROZSÁHLOU ÚZEMNÍ STRUKTUROU 

 

Ing. Leo Beran 
 

Úvod 
Na rozdíl od továrny,  která je situována v jednom areálu a nebo jsou její provozy 

umístěny v těsné blízkosti, má Transgas, a.s. jednotlivá pracoviště rozesety po celém území 
České republiky. Jsou to především provozy kde se nacházejí zaměstnanci, ale i provozní 
objekty, kde není stálá osádka a které jsou umístěny v polích (např. trasové uzávěry apod.) 
Rovněž samotná liniová část - potrubí naplněné dopravovaným zemním plynem prochází přes 
celé území státu, přes chráněná území, lesy a pole. I když rozsah ekologických problémů není 
zvláště závažný, přece jen se na těchto pracovištích nakládá s vodou, jsou na nich umístěny 
zdroje znečišťování ovzduší, produkují se odpady, zaměstnanci nakládají s chemickými 
látkami a přípravky apod. Vzhledem k této rozsáhlé struktuře a značným geografickým 
vzdálenostem se jedná o určité specifické problémy zvláště v komunikaci mezi řídícími 
orgány společnosti a jednotlivými provozy. Dalším specifickým problémem je jednotnost 
technických řešení v rámci podniku na jedné straně - přináší to úspory a nekonzistentní 
rozhodování místně příslušných orgánů státní správy (stejný problém je možné řešit několika 
způsoby). 

 

Stručný popis struktury a technologie 
Transgas, a.s. dopravuje ruský a norský zemní plyn do České republiky a zároveň jej 

přepravuje do západní Evropy. Aby byl schopen tyto činnosti vykonávat, obhospodařuje 
celou řadu technických zařízení – počínaje hraničními předávacími stanicemi, kompresními 
stanicemi, přes podzemní zásobníky plynu až po vnitrostátní předávací stanice a provozy 
liniové části, čili údržbářské základny. Nesmíme rovněž zapomenout na podnikové ředitelství, 
neboť bez něj by vše upadlo do chaosu, zmizela by evidence všeho možného, data by se stala 
zbytečnými a provozy by byly bezradné. 

Tzv. páteřní – tedy především tranzitní plynovody mají dimenze od 500 do 1400 mm 
vnitřního průměru a tlak se pohybuje od 55 do cca 75 atmosfér. Hlavní linie jsou: od 
Lanžhota, kde je umístěna hraniční předávací stanice pro ruský plyn vede jižní linie přes 
kompresní stanice Břeclav, Hostim, Veselí nad Lužnicí a Strážovice k rozdělovacímu uzlu 
Rozvadov, situovanému přímo na hranicích s Německem. Horní – severní větev pak přechází 
přes kompresní stanice Kralice nad Oslavou a Kouřim až k hraniční předávací stanici Hora 
Sv. Kateřiny v Krušných horách. 

Součástí plynovodní soustavy jsou podzemní zásobníky plynu. Je jich rovněž šest, ale 
zatímco konstrukce kompresních stanic je v podstatě stejná, zásobníky se mezi sebou velmi 
liší. Je to dáno především geologickými strukturami ve kterých je uskladňovaný plyn uložen. 
Na jižní Moravě jde především o vytěžená ropná ložiska, na střední Moravě aquifery a na 
severní Moravě jsou to karbonské struktury. V Hájích u Příbrami se nalézá tzv. kavernový 
zásobník, který jest vytesán v žulovém masivu – plyn je vlastně uložen v jeskyni. Podzemní 
zásobníky slouží především pro vyrovnání sezónních výkyvů ve spotřebě plynu tak, aby 
vlastní přeprava zůstávala pokud možno rovnoměrná. Příbramský zásobník slouží jako 
špičkový zdroj zemního plynu pro Prahu a střední Čechy. 
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Hraniční a vnitrostátní předávací stanice jsou vlastně měřící zařízení – liší se pouze 
velikostí (hraniční jsou větší), kde se měří množství proteklého plynu, jeho složení a některé 
další parametry. Tyto hodnoty jsou také podkladem pro obchod s plynem. 

Dalším typem provozu jsou provozy liniové části a pobočné základny. Jsou to vlastně 
dílny, garáže a sklady potrubí a armatur, které provádějí pravidelnou údržbu potrubí – linie. 

Jádro kompresních stanic tvoří plynové turbíny, které pohánějí turbokompresory a ty 
zase stlačují zemní plyn a postrkují jej kupředu. Nejběžnější turbíny GT 750 – 6MW mají 
mechanický výkon 6 MW a tepelný příkon cca 22 MW. Jen pro představu – každá taková 
turbína spotřebuje za hodinu provozu cca 2500 m3 zemního plynu. Jak již bylo řečeno, 
kompresních stanic je šest a celkem je na nich instalováno 46 uvedených turbosoustrojí. 
Kromě toho jsou na dvou kompreskách instalovány čtyři turbíny Dresser Rand, každá o 
výkonu 14 MW (tepelný příkon cca 34 MW) a na jedné kompresní stanici ještě navíc turbína 
Nuovo Pignone o tepelném příkonu 63 MW. Z těchto čísel zajisté plyne, že se tedy jedná o 
celkem slušné továrny (říkám to proto, protože je rozšířen názor, že kompresní stanice je 
taková malá Unimo buňka). Kromě toho se na kompresních stanicích nacházejí i střední a 
malé zdroje znečišťování (kotelny, topidla, brusky, ČOV apod.). Plynové turbíny jsou 
instalovány rovněž na několika podzemních zásobnících a slouží především pro vtláčení a 
následnou těžbu zemního plynu. 

Kompresní stanice jsou rovněž jako celek vždy zvláště velkým zdrojem znečišťování 
ovzduší, takže spadají také pod jurisdikci zákona o IPPC. 

Součástí všech těchto provozů je samozřejmě také vodní hospodářství – je zde 
definován vstup vody, její použití a nakládání s ní a také vypouštění. Voda je používána jak 
pro technologické účely (slouží jako výměníkové médium), tak pro sociální účely, 
zavlažování, mytí techniky, pro požárníky apod. Vodním hospodářství provozu se rozumí 
nakládání s vodami a technická zařízení pro toto nakládání. Jsou to např. čistírna odpadních 
vod, čistírna srážkových vod (nyní je to v podstatě pouze retenční nádrž, protože byla 
odstraněna hrozba kontaminace ropnými látkami), požární nádrž a samozřejmě potrubní 
rozvody jak odebírané, tak vypouštěné vody. Někdy je na konci celého vodního procesu 
umístěna retenční nádrž – rybník, ze které teprve odchází voda do recipientu. 

Tam, kde se něco dělá, většinou vznikají odpady. Proto jsou na provozech odpadová 
hospodářství, jež sestávají především z propiplaného systému třídění a sběru odpadu, jeho 
evidence a následně odvozu a zneškodnění. 

Nedosti však na již řečeném – všude jest nakládáno s chemickými látkami a přípravky, 
tudíž všichni, kteří se na tom podílí musí být proškolení autorizovanou osobou a to 
prokazatelně a minimálně jedenkrát za rok. Aby však bylo zákonu učiněno zadost úplně – i 
zde bují evidence a výdej proti podpisu a archivace atp. 

Vzhledem k tomu, že – samozřejmě teoreticky – může dojít k závažné průmyslové 
havárii (i když se ten zákon na plynová zařízení nevztahuje), jest všude havarijně plánováno. 
Odhlédnouc ovšem od “havarijního zákona” existují všude havarijní plány pro případ 
ekologické havárie – což může být např. prasknutí cisterny s olejem nebo plynovým 
kondenzátem apod. 

Protože na kompresních stanicích dělají turbíny hrozný kravál, je nutné občas 
(pravidelně) změřit úroveň tohoto hluku, zjistit, zda-li hluk nepřekračuje povolené normy a 
také eventuálně přijmout opatření pro snížení jeho intenzity. S hlukem do určité míry souvisí i 
vibrace – plynové turbíny mají poměrně vysoké otáčky a velkou hmotnost. Proto je dbáno na 
měření a sledování této komodity. 
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Všechny provozy Transgas, a.s. existují v rámci nějakého přírodního prostředí. Ale 
nejen provozy, ale především liniová část, která prochází našimi luznými háji, lukami a 
vodami. Proto jest kladena velká pozornost na stav ekosystémů, nějak souvisejících 
s provozem plynovodů. Provádí se dlouhodobý průzkum biodiverzity v souvislém pásu okolo 
linie, jsou mapovány výskyty chráněných živočichů a rostlin, případně naopak – škůdců a při 
výstavbě nových plynovodů je uplatňován proces EIA, takže stěhujeme mraveniště, křehké 
rostlinstvo apod. 

Všechno toto je evidováno, počítáno, měřeno, monitorováno, analyzováno – prostě 
podrobeno neúprosnému zkoumání, funguje-li to tak jak má, případně ještě lépe. A protože 
jak známo, všechno souvisí se vším – a v životním prostředí to platí dvojnásob – tak aby to 
bylo možné uřídit, byl zaveden Systém. Ne však ledajaký, ale podle ČSN EN ISO 14001. 
Protože o kousek dříve však již byl zaveden systém podle ČSN EN ISO 9001, byly oba 
spojeny (management může být jen jeden) a vznikl Integrovaný Systém Managementu (IMS). 

Kupodivu, poměrně důležitou součástí celého systému jsou lidé. O chod všech těch 
věcí o kterým jsem mluvil předešle, se musí někdo starat. Z tohoto důvodu byli ustanoveni na 
každém provozu tzv. ekologové provozu, což sice nezní nijak libozvučně, ba dokonce to 
může být i zavádějící, ale jedná se především o vodohospodáře (byť je současná legislativa 
zrušila jako třídu), odpadové hospodáře a navíc se starají o ochranu ovzduší a další složky 
životního prostředí. Jsou pravidelně vzděláváni a proto mají dokonce i ke mně, jako 
k hlavnímu ekologovi připomínky. Musím však říci, že jsou to připomínky faktické, správné a 
podnětné, takže se z toho dá vyvodit, že vlastně všichni pracujeme jako tým – poměrně 
efektivně a zatím se nám daří. Ekologové provozů spolu konzultují ať už telefonem nebo 
elektronickou poštou, což rovněž přispívá k vzájemné informovanosti a řešení všech 
eventuálních problémů. Navíc se všichni navzájem kontrolujeme (v rámci systému vnitřních 
auditů), takže je celkem zaručeno vymýcení či alespoň omezení různých chyb plynoucích 
např. z provozní slepoty.  

Velmi důležitým aspektem v tom všelikém sledování jest ekonomické hledisko. 
Všechno něco stojí za všechno se platí a tak jde o to za kolik. Vyplývá z toho, že pokud je to 
možné, je vše vyjadřováno v dvojích jednotkách – jednak v technických – např. tuny za rok, 
jednak ve finančních, takže v korunách za rok. Tím se také dostáváme k tomu, čemu většinou 
rozumí i totálně  nezelený manager a prostému zjištění, že je halt nutné předkládat projekty na 
ochranu životního prostředí s důkladným ekonomickým rozborem. 

 

Obecně závazné právní předpisy 
V čemž nám pomáhej bůh a poslanci. Úloha právních předpisů je u nás 

nezanedbatelná. Troufám si odhadnout, že nebýt předpisů na ochranu např. ovzduší, chrlily by 
zdejší fabriky různobarevné čmoudíky přesto, že jejich majitelé i manažeři bydlí kousek od 
nich. Proto zaplať pánbůh. Jiná věc je ovšem jakým způsobem jsou tyto předpisy sepsány a 
jak dalece předjímají technický vývoj v té které oblasti. 

Co se týče obhospodařování právních předpisů v rámci našeho podniku – již před lety 
letoucími jsme zakoupili multilicenci na ASPI. Tím je právní databáze dostupná všem, kteří 
mají k dispozici počítač. Dalším zdrojem jsou potom stránky ministerstva vnitra, kde je sbírka 
zákonů rovněž publikována a tím není nutné kupovat ji in natura na papíře. ASPI jako takové 
má ještě tu obrovskou výhodu, že jsou v něm předpisy vždy v aktuálním znění, což je 
vzhledem ke stálým novelám naprosto nutná záležitost. Zvláště pak proto, že se v legislativní 
praxi usídlila prachzvláštní zásada, že totiž změna zákona dejme tomu o odpadech je skrytá ve 
třetí novele zákona o sběru lesních plodů (současně se změnou přibližně dalších třiceti zákonů 
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naprosto s tím nesouvisejících). Tím pádem je chudák ekolog, který chce býti na výši a 
zároveň šetří peněženku svého chlebodárce – tudíž čte pouze předpisy, které jsou podle názvu 
z jeho branže – velmi překvapen, když mu inspektor z ČIŽPu cituje ustanovení o kterém 
neměl ani potuchu, byť zná jinak příslušný zákon i pozpátku. 

 

Environmentální informace 
Je myslím možné shodnout se na tom, že podstatné pro jakýkoliv způsob řízení jsou 

informace. Bez informací můžete mít pocit, že nějaký proces řídíte, ale vlastně nevíte co řídíte 
a hlavně nevíte jestli to řídíte tím správným směrem.  

V environmentální branži rozděluji informace (ve shodě se zákonem na ochranu 
ovzduší) na stálé a proměnné. Stálé informace – to jsou v podstatě pasporty jednotlivých 
zařízení. Jsou to data která se nemění, resp. Mění se jednorázově např. při přestavbách 
zařízení, při jejich inovacích apod. Je důležité nastavit v rámci podniku systém pasportizace 
tak, aby soubory vzniklých dat měly co největší vypovídací schopnost, tzn. aby byly co 
nejúplnější a zároveň nezapomenout na další – velmi užitečné vazby, jako jsou např. 
inventární čísla, která umožní propojit environmentální informační systém s pozemkovou 
evidencí, s účetnictvím apod. Pasporty technických zařízení máme zpracovány jak v oblasti 
ochrany ovzduší (jednotlivá spalovací zařízení), tak např. ve vodním hospodářství – čistírny 
odpadních vod, kanalizace, retenční nádrže apod. Pasporty mají i sklady nebezpečných 
odpadů a jednotlivé kontejnery. 

V informačních systémech, ať už jsou založeny na jakémkoliv principu je na počátku 
vždy nejdůležitější pořídit co nejvíce dat, potom je analyzovat – vyloučit data, která se 
opakují a nebo jsou na sobě zcela závislá a tak konstituovat informační bázi, ze které můžeme 
velmi dlouho čerpat. 

Proměnné údaje mají právě tu specifickou vlastnost, že se v čase mění. Je proto snaha 
o jejich automatické monitorování a měření, aby se vyloučila, resp. omezila lidská chyba, 
zajistila jednotnost pořízených dat a samozřejmě aby se ušetřila lidská práce. 

Velmi podstatnou část celkového zpracování datových souborů proměnných údajů pak 
tvoří jejich přiřazení k jednotlivým zařízením a spojení těchto zařízení do funkčních 
technologických celků. To je důležité např. pro výpočty poplatků za vypuštěné emise, neboť 
z hlediska určování kategorií zdrojů (a následně i různých povinností) je podstatné, jakým 
způsobem jsou zdroje definovány a sčítány. 

Podstatnou roli v dnešních informačních systémech hraje internet, resp. intranet. 
Použitím síťových prostředků s on-line přístupem je možné sledovat trendy, závislosti a na 
základě jejich vyhodnocení pak optimalizovat rozhodnutí k úpravám nebo opravám 
probíhajících procesů. 

Jak už jsem se zmínil, velmi souvisí s pořizováním dat i úroveň automatizace jejich 
získávání. Na kompresních stanicích u plynových turbín provozujeme kontinuální emisní 
monitoring. Jsou zde (u běžících strojů) měřeny koncentrační hodnoty oxidu uhelnatého, 
oxidů dusíku, a kyslíku ve spalinách. Kromě toho je emisní monitorovací systém vybaven 
měřením některých meteorologických dat, jako je teplota, vlhkost barometrický tlak, rychlost 
a směr větru. Tato data jsou důležitá pro vyhodnocování účinnosti spalování jednotlivých 
turbín ale jsou využitelná i pro plánování provozu, odhad spotřeby plynu u zákazníků apod. 
Uvedený systém nově měří i množství srážek, což zpřesňuje vodní bilanci provozu. 
V budoucnu bude v rámci informačního systému zautomatizováno měření množství vstupní a 
výstupní vody (výstupy jsou dnes měřeny pomocí Parshallových žlabů), takže v jakémkoliv 
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okamžiku bude k dispozici přehled o současně odebírané vodě, zásobě vody na provozu a 
vypouštěné vodě. Samozřejmě celá řada chemických parametrů bude vždy vstupovat do 
systému manuálně, ale základní parametry jako je pH, teplota, vodivost a rozpuštěný kyslík 
budou časem pořizovány kontinuálně – automaticky.  

Podstatnou vlastností celého našeho informačního systému je právě to, že 
zprostředkovává informace on-line a to i z velmi vzdálených lokalit, takže jsou data 
k dispozici přímo na provozu ale zároveň i na podnikovém ředitelství, kde je možné 
porovnávat jednak jednotlivé provozy mezi sebou a jednak je možné posuzovat různá 
koncepční řešení – jak z technického, tak z finančního hlediska. 

Ačkoliv to tak nevypadá a jedná se v podstatě o prostou věc, velmi zlevnily a 
zjednodušily komunikaci digitální fotoaparáty. Je-li třeba popsat nějaký konkrétní problém, 
příslušný pracovník vyfotí technickou skutečnost i s detaily a elektronickou poštou zašle 
fotografie na podnikové ředitelství. Tím se zamezí z velké části komunikačním 
nedorozuměním, protože samozřejmě jde do obrázků přidat šipky, komentáře apod. Odpadá 
tím zdlouhavé dohadování a koneckonců velmi často i vynucená služební cesta. 

Velmi podstatně ovlivnily řízení podniku také videokonference, které jsou v současné 
době dostupné pouze top managementu, ale s vývojem techniky budou zaváděny i do nižších 
stupňů řízení. 

 

Využití informací 
Aby nebyl informační systém jenom kupou nesetříděných halabala pořízených dat, je 

důležité, aby jeho standardní výstupy dávaly jednak odpovědi na frekventované otázky (kolik 
pravděpodobně zaplatíme za emise v příštím roce, kolik vody máme zrovna teď k dispozici, 
kolik nás stály odpady v minulém měsíci…) a jednak aby ušetřil práci v komunikaci se státní 
správou. To zní myslím každému ekologovi jako rajská hudba, protože – faktem je že většina 
hlášení se podává do 15. února. Máte-li napsat všechna hlášení za jeden provoz, není to až tak 
velký problém, je-li to však za dvacet provozů a týká se to odpadů, chemických látek, 
ovzduší, vody a případně dalších věcí, tak trávíte v práci bezesné noci, berete si práci domů a 
pak tam s vámi nikdo nemluví. Samozřejmě – bylo by možné, aby byli na provozech takoví 
pracovníci, kteří to dokáží sami, ale státní správa požaduje podpisy statutárních zástupců na 
každém druhém dokumentu a to by znamenalo nechat dobře vydělat poště.  

Dobrý informační systém to vše udělá v podstatě za vás. Obsahuje všechny 
předepsané formuláře, do jejichž kolonek se vám automaticky přesypou pořízená data, sám 
provede všechny potřebné výpočty a kliknutím na ikonu tiskárny vše převedete do formy 
srozumitelné úředníkům. Navíc pro sebe si nemusíte dělat papírové kopie – doporučeno je 
samozřejmě data zazálohovat, abyste o ně třeba při bouřce nepřišli. Navíc, pokud máte 
smlouvu s příslušnou softwarovou firmou dobře napsanou, je taková firma většinou velmi 
dobře schopná reagovat na situaci, kdy se odpovědnému úřadníkovi nějaký formulář znelíbí, 
zanevře na něj a vymyslí jiný (kde jsou sice stejná data, ale v jiném pořadí a musí být 
vytištěna modře nebo zeleně). Formulář je v programu promptně předělán a vy se můžete 
konečně soustředit na vlastní práci, která by měla být ve vyhodnocení těch pořízených dat, 
zda-li vše co jste v uplynulém období mělo předpokládaný efekt, zda-li nemá znečištění vody 
stoupající trend, jestli náhodou neovlivnila emise polétavého prachu z vašeho provozu 
produkci kedluben v přilehlém zahradnictví, či jestli na základě zvýšeného BSK5 ve 
vypouštěné vodě z provozu v Horních Kotěhůlkách nedošlo ke změně směru proudění 
Golfského proudu a když ano, tak o kolik. 
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Faktem je, že tvorba formulářů ve státní správě by si zasloužila samostatnou studii. Je 
totiž evidentní, že odpovědní úředníci vycházejí povětšinou z toho, jak vypadala 
prvorepubliková účetní kniha, kam se zapisovalo olíznutou inkoustovou tužkou. To že 
existuje jakási výpočetní technika zatím nevzalo na vědomí ani ministerstvo informatiky, 
natož např. ministerstvo životního prostředí nebo statistický úřad – i když pardon – tam se 
blýská na lepší časy a již existuj software pro elektronické pořizování statistických výkazů. 

“Nejkrásnější” je, že ministerstvo životního prostředí vydává spousty formulářových 
tabulek, které nějaký umělec vytvořil ve Wordu, zatímco jsem se již setkal i s takovým 
paskvilem, kdy vysvětlující text byl napsán do pěti buněk Excelovské tabulky. Ale není to 
specialita jen ministerstva životního prostředí – nově ustanovené krajské úřady to dělají snad 
ještě lépe. Probůh!!! 

Pravda je, že se příslušní úředníci brání tím, že eventuální elektronické zpracování 
musí umožnit kompatibilitu softwaru u statisticky významného počtu respondentů. Mne však 
k této kritice mne vede prostá úvaha – provozuje-li někdo střední, velký nebo zvláště velký 
zdroj, musí mít proboha peníze na jeden normální slušný počítač, do kterého může 
nainstalovat tabulkový i textový procesor, chodící pod Windows. Zrovna tak není podle mého 
názoru od věci, zamyslet se nad programem Hedset (funguje v DOSu) pro hlášení 
chemických látek a přípravků, když je oznamovací povinnost určena jakýmsi minimálním 
množstvím této komodity. Výrobce, dovozce a distributor, který takové množství překročí má 
určitě takový obrat, že se v něm náklady na starší pécéčko s běžným operačním systémem 
ztratí. 

 

Efekty 
Faktem je, že informační systém je něco jiného než prostředky informačního systému. 

Informační systém je soubor pravidel pro identifikaci relevantních dat, pro jejich pořizování – 
stanovení kdo je bude pořizovat, v jakých intervalech a v jaké přesnosti. Další etapou je 
určení co se s těmi daty bude dít – jak budou dále upravována, vyhodnocována – jak se s nimi 
bude dále pracovat a jaký z nich bude užitek. Oproti tomu prostředky informačního systému 
mohou být zcela primitivní – tužka a papír, dláto a šutr a nebo na vysoké technické úrovni – 
optická vlákna, supermoderní výpočetní technika zvládající biliony operací za sekundu. Na 
tomto nepochopení také většinou končí snaha o zavedení informačních systémů, protože není 
předem definováno co od systému očekáváme a jaká data má vlastně pořizovat. Z toho pak 
teprve plyne, jaké technické prostředky pro takový systém potřebujeme, aby byl funkční, 
pokud možno flexibilní (co když budeme potřebovat v budoucnu ještě něco jiného) a hlavně 
aby nám ubral úmornou opičí práci. 

 

Závěr 
Environmentální management podniku s rozsáhlou územní strukturou má svá 

specifika v potřebách informačních toků a způsobech komunikace mezi jeho jednotkami. 
Podstatnou část při jeho zavádění tvoří důkladné prozkoumání stávajícího stavu – jakási 
inventura všech činností, technologií, lokálních podmínek a stavu lidských zdrojů. Teprve 
potom je možné s použitím legislativních předpisů a vlastních požadavků stanovit priority a 
následně konstituovat technické prostředky vedoucí ke splnění stanovených cílů. 

 
Ing. Leo Beran, TRANSGAS Praha 
e-mail: leo.beran@transgas.cz 
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POZNATKY ČD, A. S. ZE SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ NA OCHRANU  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

 

Ing. Zlata Macháčková – Doc. Ing. Petr Škapa, CSc. 

ČD a.s., organizace s rozsáhlou územní strukturou, mají dlouholetou zkušenost 
s environmentálním účetnictvím (asi od roku 1996). Na ČD je vybudován základní 
informační systém v oblasti ochrany jednotlivých složek životního prostředí založený na SW 
EISPRO. Plně a dlouhodobě je využíván tento systém v oblasti odpadového hospodářství, 
uplatňuje se v oblasti ochrany ovzduší a i v oblasti s hospodaření s vodou. 

Služební rukověť SR 79 je základním článkem sběru účetních informací 
vnitropodnikového účetnictví ČD. Analytické účty (výkonová čísla) umožňují podrobné 
členění nákladů podle potřeb organizačních a výkonných jednotek jednotlivých divizí a GŘ. 
Výkonová čísla slouží vnitropodnikovému systému kontrolingu a zpracování výsledných 
kalkulací ČD.  

 
Ekologické informace 

Ekologické informace lze charakterizovat jako data, statistiky a jiné kvantitativní a 
kvalitativní údaje, které rozhodovací orgány vyžadují k hodnocení stavu a trendů změn 
prostředí, k formulaci a upřesňování ekologické politiky a k účelnému využívání prostředků 
na kvalitu prostředí. 

Informace s ekologickým obsahem se odlišují od ostatních informací. Ekologické 
problémy často poukazují na množství aspektů existujících procesů a jevů, které dávají vznik 
odlišným potřebám. Ekologické informace využívají totiž velkého množství dat z pozorování 
i měření. V oblasti ekologie existují komplikované vazby mezi ekologickými a jinými 
proměnnými veličinami (dodržování platných právních předpisů, rozvoj podniku nebo 
organizace, rozvoj výroby, ekonomika apod.). 

Požadavky na kvalitu ekologických informací lze obecně vyjádřit 
• věcná správnost, 
• dostupnost, 
• spolehlivost, 
• časové vymezení, 
• možnost provedení analýzy. 

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

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

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

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

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

• plnění platných právních předpisů, 
• usnadnění rozhodování v oblasti ekonomiky podniku, organizace. 

Pro vlastní řešení problematiky nákladů na životní prostředí je důležité nejen přesné 
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vedení nákladů, ale i správná interpretace výsledků, zejména pak vývoj environmentálních 
nákladů organizace. Vlastní hodnocení a analýza poskytuje základní informace o vnitřním 
prostředí organizace a vztahu k vnějšímu prostředí.  

Vzhledem k tomu, že sledování environmentálních nákladů na ČD a.s. se datuje od 
roku 1996 a zavedení tohoto sledování se nevyhlo řadě problémů, které v té době O28 GŘ ČD 
považoval za rozhodující pro evidenci nákladů na ochranu životního prostředí a pro řízení 
environmentální politiky. Výdaje na ochranu životního prostředí je nutné členit do oblastí 
(programových zaměření) ochrany životního prostředí podle mezinárodní klasifikace CEPA 
2000. Toto členění není dosud na ČD provedeno, je prováděno dle původního zaměření 
vnitřního předpisu SR 79 a metodiky O28 GŘ ČD, a lze očekávat, že právní úpravy ve 
statistice povedou k rozšíření sledování environmentálních nákladů ČD a.s. i do této oblasti.  

 
Základní (dosavadní) struktura číselníku pro sledování nákladů na životní prostředí na ČD a.s. 

1 Náklady na provoz vlastních zařízení v oblasti životního prostředí 
♦  na provoz ČOV, lapolů, septiků, žump 
♦  na provoz studní 
♦  na provoz úpraven vod 
♦  na provoz čistících zařízení a k zachycování emisí tepelných zdrojů znečišťování ovzduší 
♦  na provoz zařízení k zachycování emisí technologických zdrojů znečišťování ovzduší 
♦  na provoz skládek odpadů 
♦  na provoz skladů a/nebo míst shromažďování odpadů 
♦  na provoz spaloven odpadů 
♦  na provoz zařízení na úpravu a/nebo recyklaci odpadů 
2 Náklady na poplatky 
♦  vodné a stočné (celkem) 
♦  poplatky (úplaty) za odběry povrchových a podzemních vod a vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových 
♦  poplatky za znečišťování ovzduší malými tepelnými zdroji 
♦  poplatky za znečišťování ovzduší středními tepelnými zdroji 
♦  poplatky za znečišťování ovzduší velkými tepelnými zdroji 
♦  poplatky za znečišťování ovzduší malými technologickými zdroji 
♦  poplatky za znečišťování ovzduší středními technologickými zdroji 
♦  poplatky za znečišťování ovzduší velkými technologickými zdroji 
♦  základní a rizikový poplatek za ukládání odpadů na vlastní skládce  
3 Náklady na asanaci starých ekologických zátěží 
♦  na odstranění starých skládek odpadů 
♦  na odstranění nově zjištěných nepovolených skládek odpadů  
♦  na odstranění ostatní staré ekologické zátěže 
4 Náklady na zneškodňování odpadů 
♦  odpadů kategorie O  
♦  odpadů kategorie N podléhajících zpřísněnému režimu nakládání  
♦  odpadů kategorie N vyjma odpadů podléhajících zpřísněnému režimu nakládání 
5 Náklady na asanace po ekologických haváriích  
♦  zavinění OJ, VJ ČD 
♦  zavinění jiným právním subjektem 
♦  viník nezjištěn  
6 Sankce - pokuty 
♦  v oblasti vodního hospodářství 
♦  v oblasti znečišťování ovzduší 
♦  v oblasti odpadového hospodářství 
♦  v oblasti přírody, krajiny a půdy 
♦  v oblasti hlučnosti a/nebo vibrací 
7 Ostatní náklady v oblasti životního prostředí 
♦  fyzikálně chemické rozbory odpadů 
♦  fyzikálně chemické rozbory při řešení starých ekologických zátěží 
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♦  autorizované měření středních zdrojů znečišťování ovzduší 
♦  autorizované měření velkých zdrojů znečišťování ovzduší 
♦  náklady na měření a vyhodnocování hlučnosti a/nebo vibrací 
♦  ekologický audit a/nebo supervize prováděná jinou organizací 
♦  na vytvoření rezervy na rekultivaci, zajištění péče o vlastní skládku a asanaci po ukončení jejího provozu  
♦  ostatní nespecifikované náklady 

 
Náplň jednotlivých položek: 

1. Náklady na provoz vlastních zařízení v oblasti životního prostředí 
♦ provoz ČOV, lapolů, septiků, žump 

• spotřeba materiálu (včetně chemikálií) a náhradních dílů při údržbě a opravách pracovníky VJ, 
• opravy (stavební, technologie) provedené dodavatelským způsobem, 
• fyzikálně chemické rozbory odpadních vod z ČOV, lapolů, septiků, kanalizačních přípojek 

provedené dodavatelským způsobem, 
• fyzikálně chemické rozbory odpadních vod z ČOV, lapolů, septiků, kanalizačních přípojek 

provedené pracovníky VJ, 
• mzdové náklady na rozbory prováděné VJ, 
• mzdové náklady na údržbu a opravy prováděné pracovníky VJ, 
• mzdové náklady na obsluhu, 
• zákonné sociální pojištění 
• spotřeba elektrické energie, 
• odpisy objektů a technologických zařízení, 
• podíl provozní režie VJ. 

♦ provoz studní 
• čištění prováděná pracovníky VJ nebo dodavatelským způsobem, 
• desinfekce prováděná pracovníky VJ nebo dodavatelským způsobem, 
• údržba a oprava stavební části prováděná pracovníky VJ nebo dodavatelským způsobem 
• údržba a oprava čerpacího zařízení prováděná pracovníky VJ  
• údržba a oprava čerpacího zařízení prováděná dodavatelským způsobem, 
• fyzikálně chemické rozbory prováděné dodavatelským způsobem, 
• fyzikálně chemické rozbory prováděné pracovníky VJ, 
• mzdové náklady na činnosti prováděné pracovníky VJ, 
• odpisy objektů a technických zařízení, 
• zákonné sociální pojištění,. 
• podíl provozní režie VJ 

♦ provoz úpraven vod 
• spotřeba materiálu (včetně chemikálií) a náhradních dílů při údržbě a opravách pracovníky VJ, 
• opravy (stavební, technologie) provedené dodavatelským způsobem, 
• fyzikálně chemické rozbory vod provedené dodavatelským způsobem, 
• fyzikálně chemické rozbory vod provedené pracovníky VJ, 
• mzdové náklady na rozbory prováděné VJ, 
• mzdové náklady na údržbu a opravy prováděné pracovníky VJ, 
• mzdové náklady na obsluhu, 
• zákonné sociální pojištění 
• spotřeba elektrické energie, 
• odpisy objektů a technologických zařízení, 
• podíl provozní režie VJ. 

♦ provoz čistících zařízení k zachycování emisí tepelných zdrojů znečišťování ovzduší 
• spotřeba el. energie 
• spotřeba materiálu na provoz, údržbu a opravy, 
• mzdové náklady na údržbu a opravy prováděné pracovníky VJ, 
• mzdové náklady na obsluhu, 
• zákonné sociální pojištění 
• spotřeba elektrické energie, 
• odpisy objektů a technologických zařízení, 
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• podíl provozní režie VJ. 
♦ provoz zařízení k zachycování emisí technologických zdrojů znečišťování ovzduší 

• spotřeba el. energie, 
• spotřeba materiálu na provoz, údržbu a opravy, 
• mzdové náklady na údržbu a opravy prováděné pracovníky VJ, 
• mzdové náklady na obsluhu, 
• zákonné sociální pojištění 
• odpisy objektů a technologických zařízení, 
• podíl provozní režie VJ. 

♦ provoz skládek odpadů 
• spotřeba el. energie 
• spotřeba paliva 
• spotřeba materiálu na provoz, údržbu a opravy, 
• mzdové náklady na údržbu a opravy prováděné pracovníky VJ, 
• mzdové náklady na obsluhu, 
• zákonné sociální pojištění 
• odpisy objektů a technologických zařízení, 
• podíl provozní režie VJ. 

♦ provoz skladů a/nebo míst shromažďování odpadů 
• spotřeba el. energie 
• spotřeba materiálu na provoz, údržbu a opravy, 
• mzdové náklady na údržbu a opravy prováděné pracovníky VJ, 
• mzdové náklady na obsluhu, 
• zákonné sociální pojištění 
• odpisy objektů a technologických zařízení, 
• podíl provozní režie VJ. 

♦ provoz spaloven odpadů 
• spotřeba el. energie 
• spotřeba materiálu na provoz, údržbu a opravy, 
• mzdové náklady na údržbu a opravy prováděné pracovníky VJ, 
• mzdové náklady na obsluhu, 
• zákonné sociální pojištění 
• odpisy objektů a technologických zařízení, 
• podíl provozní režie VJ. 

♦ provoz zařízení na úpravu a/nebo recyklaci odpadů 
• spotřeba el. energie 
• spotřeba paliva 
• spotřeba materiálu na provoz, údržbu a opravy, 
• mzdové náklady na údržbu a opravy prováděné pracovníky VJ, 
• mzdové náklady na obsluhu, 
• zákonné sociální pojištění 
• odpisy objektů a technologických zařízení, 
• podíl provozní režie VJ. 

 
2. Náklady na poplatky 

♦ vodné a stočné 
• vodné a stočné (celkem), účtované  na základě hospodářských smluv uzavřených se správci 

vodovodů a kanalizací na dodání vody a odkanalizování odpadní vody, 
♦ poplatky (úplaty) za odběry povrchových a podzemních vod a vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových 
• úplaty  za odběry povrchových a podzemních vod a vypouštění odpadních vod  
• poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových vod  

♦ poplatky za znečišťování ovzduší malými tepelnými zdroji 
♦ poplatky za znečišťování ovzduší středními tepelnými zdroji 
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♦ poplatky za znečišťování ovzduší velkými tepelnými zdroji 
♦ poplatky za znečišťování ovzduší zvlášť velkými tepelnými zdoji 
♦ poplatky za znečišťování ovzduší malými technologickými zdroji 
♦ poplatky za znečišťování ovzduší středními technologickými zdroji 
♦ poplatky za znečišťování ovzduší velkými technologickými zdroji 
♦ základní a rizikový poplatek za ukládání odpadů na vlastní skládce, základní poplatek za ukládání 

odpadů  
3. Náklady na asanaci starých ekologických zátěží 

♦ odstranění starých skládek odpadů 
• náklady na fyzikálně chemické rozbory starých skládek 
• spotřeba paliva 
• náklady na vlastní odtěžení skládky 
• náklady na přepravu materiálu z odtěžené skládky 
• náklady na úpravu a/nebo rekultivaci 

♦ odstranění nově zjištěných nepovolených skládek odpadů 
• náklady na fyzikálně chemické rozbory skládek 
• spotřeba paliva 
• náklady na vlastní odtěžení skládky 
• náklady na přepravu materiálu z odtěžené skládky 
• náklady na úpravu a/nebo rekultivaci 

♦ odstranění staré ekologické zátěže 
• náklady na rušení nevyhovujících skladů ropných produktů, včetně sanačního čerpání, (pokud toto 

není součástí opatření po ekologické havárii), fyzikálně chemických rozborů. 
• náklady na  sanace starých ekologických zátěží týkajících se jedné i obou divizí (kontaminované 

prostory v místech stáčení a zbrojení  ropných produktů, v místech stání hnacích kolejových 
vozidel, pantografových jednotek, bývalých havárií, ap.) zahrnuje:hydrogeologický průzkum, 
sledování a vyhodnocení, sanační technologii, fyzikálně chemické rozbory. 

• náklady na nákup ochranné textilie (Fibroil apod.) absorbující  úkapy ropných produktů,  
• včetně nákladů na její zneškodnění, 
• náklady na položení ochranné absorbční textilie do kolejiště. 

4. Náklady na zneškodňování odpadů. 
♦ odpady kategorie O  

• náklady na přepravu odpadu, pokud přepravu provádí VJ 
• náklady na zneškodnění fakturované firmou, které byl odpad předán  

♦  odpady kategorie N podléhajících zpřísněnému režimu nakládání 
• náklady na přepravu odpadu, pokud přepravu provádí VJ 
• náklady na zneškodnění fakturované firmou, které byl odpad předán 

♦ odpady kategorie N vyjma odpadů podléhajících zpřísněnému režimu nakládání 
• náklady na přepravu odpadu, pokud přepravu provádí VJ 
• náklady na zneškodnění fakturované firmou, které byl odpad předán 

5. Náklady na sanace po ekologických haváriích. 
♦ zavinění OJ, VJ ČD 

• náklady na prvotní zásah 
• náklady na hydrogeologický průzkum a hydrogeologické práce 
• náklady na fyzikálně chemické rozbory 
• náklady na sanační čerpání 
• náklady na odtěžení, přepravu odtěženého kontaminovaného materiálu 
• náklady na materiál spotřebovaný při prvotním zásahu 
• náklady na znalecké posudky 
• ostatní náklady, které vznikly při asanaci ekologické havárie 

♦ zavinění jiným právním subjektem 
• náklady na prvotní zásah 
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• náklady na hydrogeologický průzkum a hydrogeologické práce 
• náklady na fyzikálně chemické rozbory 
• náklady na sanační čerpání 
• náklady na odtěžení, přepravu odtěženého kontaminovaného materiálu  
• náklady na materiál spotřebovaný při prvotním zásahu 
• náklady na znalecké posudky 
• ostatní náklady, které vznikly při asanaci ekologické havárie 

♦ viník nezjištěn 
• náklady na prvotní zásah 
• náklady na hydrogeologický průzkum a hydrogeologické práce 
• náklady na fyzikálně chemické rozbory 
• náklady na sanační čerpání 
• náklady na odtěžení, přepravu odtěženého kontaminátu 
• náklady na materiál spotřebovaný při prvotním zásahu 
• náklady na znalecké posudky 
• ostatní náklady, které vznikly při asanaci ekologické havárie 

6. Sankce-pokuty 
♦ v oblasti vodního hospodářství 

• pokuty a sankce za porušení a neplnění právních předpisů v oblasti vodního  hospodářství 
• pokuty a sankce za nesplnění správních rozhodnutí 

♦ v oblasti znečišťování ovzduší 
• pokuty a sankce za porušení a neplnění právních předpisů 
• pokuty a sankce za nesplnění správních rozhodnutí 

♦ v oblasti odpadového hospodářství 
• pokuty a sankce za porušení a neplnění právních předpisů 
• pokuty a sankce za nesplnění správních rozhodnutí 

♦ v oblasti přírody, krajiny a půdy 
• pokuty a sankce za porušení a neplnění právních předpisů 
• pokuty a sankce za nesplnění správních rozhodnutí 

♦ v oblasti hlučnosti a/nebo vibrací 
• pokuty a sankce za porušení a neplnění právních předpisů 
• pokuty a sankce za nesplnění správních rozhodnutí 

7. Ostatní náklady v oblasti životního prostředí 
♦ fyzikálně chemické rozbory odpadů 

• náklady na provedení fyzikálně chemických rozborů odpadů ve smyslu zákona č. 125/1997 Sb.,           
o odpadech a prováděcích předpisů k tomuto zákonu)  

♦ fyzikálně chemické rozbory při řešení starých ekologických zátěží 
• fyzikálně chemické rozbory vod a zemin (včetně odběrů vzorků) zaměřené na vnitřní kontrolu vůči 

dodavateli sanačních prací, nebo jinde nezařazené, 
♦ autorizované měření středních zdrojů znečišťování ovzduší 
♦ autorizované měření velkých zdrojů znečišťování ovzduší 
♦ autorizované měření zvlášť velkých zdrojů znečišťování ovzduší 
♦ náklady na měření a vyhodnocování hlučnosti a/nebo vibrací 

• náklady na měření a vyhodnocování hlučnosti a/nebo vibrací 
♦ ekologický audit a/nebo supervize prováděná jinou organizací 

• náklady na vyhodnocení závazků organizace při privatizaci VJ nebo jejich pracovišť, 
• náklady na zpracování rizikové analýzy, 
• náklady  na ověření-supervize zaměřené na kontrolu dlouhodobě prováděných sanačních prací 

♦ na vytvoření rezervy na rekultivaci 
• náklady na vytvoření rezervy na rekultivaci, zajištění péče o vlastní skládku a asanaci po ukončení 

jejího provozu  
♦ ostatní nespecifikované náklady 

• náklady na správní poplatky podle zákona 
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• náklady na správní poplatky v oblasti ochrany přírody, krajiny a půdy (náklady  na náhradní 
výsadbu  dřevin s následným ošetřením, odvod do rozpočtu obce  na   zlepšení  životního 
prostředí), mimo pokuty a sankce, 

• ostatní platby v oblasti životního prostředí, které nebylo možno zařadit jinak  
 
Příklady využití informačního systému odpadového hospodářství ve výkonné jednotce 

 K následujícím grafům je nutno uvést, že i když uvedená data jsou z konkrétní výkonné jednotky ČD, 
záměrně jsou změněny názvy firem, které odpady odebírají a to z hlediska ochrany dat. Přesné názvy firem a to 
včetně IČ jsou k dispozici na O 28 GŘ i od jiných VJ, které tento systém včetně environmentálního sledování 
nákladů plně využívají. 

Měrné náklady (zisk) za odpady podle středisek (Kč/měsíc) 
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Měrné náklady na zneškodnění odpadu „komunálního odpadu“ podle firem,  
které zneškodnění odpadů provádějí (Kč/t) 
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Při hodnocení environmentálního charakteru organizace se používají absolutní indikátory, z nichž 
některé jsou uvedeny v následující tabulce 

Indikátor Jednotka 
1 Výdaje na ochranu životního prostředí 
 Investiční náklady (náklady na zařízení ovlivňující kvalitu životního prostředí)17  mil. Kč/rok
 Provozní náklady na zlepšení kvality životního prostředí  mil. Kč/rok
 Provozní náklady na provoz zařízení ovlivňující kvalitu životního prostředí  mil. Kč/rok
 Podíl investičních nákladů na ochranu životního prostředí ve vazbě na celkové 

investiční náklady organizace 
 %

 Podíl provozních nákladů na zlepšení kvality životního prostředí, nákladů na provoz 
zařízení ovlivňující kvalitu životního prostředí ve vazbě na celkové provozní náklady 
organizace 

 %

2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)  
 Počet zaměstnanců na rizikových pracovištích  počet/rok
 Počet pracovních úrazů  počet/rok
 Počet závad zjištěných při prověrkách BOZP  počet/rok
 Investiční náklady na odstranění závad a zvýšení úrovně bezpečnosti práce  mil. Kč/rok
 Provozní náklady na odstranění závad a zvýšení úrovně bezpečnosti práce  mil. Kč/rok
 Náklady na odškodnění pracovních úrazů, nemocí z povolání, regresy  mil. Kč/rok
3 Počet havarijních úniků nebezpečných látek do životního prostředí  
 Úniky látek nad povolené limity       počet/rok 

Úniky látek nad povolené limity          tun/rok 
Vylití nebo průsak nebezpečných látek do životního prostředí        počet/rok
Vylití nebo průsak nebezpečných látek do životního prostředí          tun/rok 

4 Roční spotřeba energie, paliv a surovin18 
Elektrická energie  GWh/rok

 Kapalná paliva  tun/rok
 Plynná paliva  tis.m3/rok
 Pevná paliva  tun/rok
 Teplo (v případě odběru z CZT)  GJ/rok
 Technické plyny  tis.m3/rok
 Celkem  Gcal/rok
5 Ovzduší  
 Produkce vypouštěných škodlivin do ovzduší celkem          tun/rok 

tuhé látky          tun/rok 
SO2          tun/rok 
NOx          tun/rok 
CO2          tun/rok 
CxHy          tun/rok 

6 Voda 
Spotřeba pitné vody           tun/rok 

 Spotřeba užitkové vody            tun/rok 
 Produkce odpadních vod          tun/rok 
 Znečištění odpadních vod celkem           tun/rok 

CHSK          tun/rok 
uhlovodíky           tun/rok 
nerozpuštěné látky          tun/rok 

7 Odpady 
Celková produkce odpadů  tun/rok 

 Produkce nebezpečných odpadů  tun/rok 
 Produkce nebezpečných odpadů, na které se vztahuje zvláštní režim nakládání  tun/rok 
8 Ochrana přírody a krajiny  
 Hubení plevelů a nežádoucí vegetace  ha/rok
 Údržba, ošetřování a ochrana zeleně   ha/rok

                                                 
17 Bez nákladů na budování koridorových tratí 
18 Je doporučeno používat i srovnatelné fyzikální jednotky jako např. Gcal/rok 



 85

 
Příklad vývoje některých množstevních a nákladových environmentálních indikátorů 

 
Počet harijních úniků a havárií, výše pokut a uhrazených nákladů na sanaci po havárii 
 

Rok Počet havárii Škoda Kč Pokuta v Kč Náklady celkem Kč 
 Celkem Zaviněno ČD (tis.Kč) (tis.Kč) (tis.Kč) 

1993 65 49 645 510 5 738 
1994 63 26 1 731 660 5 152 
1995 83 44 5 480 745 13 924 
1996 71 50 1 570 410 10 043 
1997 49 23 4 192 35 5 204 
1998 43 31 1 184 102 9 414 
1999 52 26 665 0 4 077 
2000 55 30 723 0 3 002 
2001 53 32 2 624 20 6 720 
2002 63 29 10 734 80 16 837 

 
Vývoj spotřeby vody  
 

Spotřeba vody (tis. m3) Rok 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Pitná voda 7 670  6 894 6 734 6 553 6 764 5 570 5 647 5 360
Užitková voda 1 299 1 297 1 217 920 866 764 948 685
Celkem 8 969 8 191 7 951 7 473 7 630 6 334 6 595 6 045

 
Vývoj celkové spotřeby vody a nákladů za vodné a stočné 
 

Parametr Rok 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Spotřeba vody celkem (mil. m3) 8, 9  8,2 7,9 7,5 7,6 6,3 6,6 6,1 
Vodné a stočné (mil. Kč) 156 179 167 150 150 159 162 172 
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Vývoj exhalací ze stacionárních tepelných zdrojů  
Střední zdroje  

Znečišťující  Tepelné zdroje na pevné palivo Tepelné zdroje na tekuté palivo 

látka Střední hodnota emisí (mg/m3) Střední hodnota emisí (mg/m3) 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Tuhé látky 365 339 404 186 162 159 151 78 72 78 41 43 29 28

Oxid siřičitý 1 525 1 418 881 1 421 1 321 1 513 977 1 176 1 094 1 090 133 242 139 139

Oxidy dusíku 237 221 179 286 251 223 227 253 235 191 161 154 158 155

Oxid uhelnatý 4 537 4 219 2 972 3 413 3 735 3 996 4 645 904 841 850 122 127 25 25

 

Velké zdroje  

Znečišťující  Tepelné zdroje na pevné palivo Tepelné zdroje na tekuté palivo 

látka Střední hodnota emisí (mg/m3) Střední hodnota emisí (mg/m3) 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Tuhé látky 369 306 398 87 106 75 75 10 9 25 41 22 11 11

Oxid siřičitý 2 210 2 056 2 221 1 501 1 337 684 683 237 220 227 191 191 171 172

Oxidy dusíku 439 408 553 353 378 384 394 335 211 212 296 298 277 275

Oxid uhelnatý 1 318 1 226 1 411 395 388 159 159 38 35 16 27 22 38 35

 

Střední a velké zdroje na zemní plyn  

Znečišťující látka Střední tepelné zdroje Velké tepelné zdroje 

 Střední hodnota emisí (mg/m3) Střední hodnota emisí (mg/m3) 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Oxidy dusíku 154 143 121 139 164 129 130 129 120 115 161 155 158 108

Oxid uhelnatý 253 236 240 185 113 83 39 17 16 26 10 8 5 5

 

Vývoj absolutních hodnot emisí ze stacionárních energetických (tepelných) středních a velkých zdrojů  

U k a z a t e l Jednotka Emise 

  Rok 1997 Rok 1998 Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 

Tuhé látky t/rok 482,14 441,15 431,00 424,10 422,99 422,43

SO2 t/rok 618,83 566,23 557,47 548,25 541,24 539,78

NOx t/rok 125,55 114,88 113,64 113,6 112,71 112,39

CO t/rok 814,95 745,69 726,29 715,59 714,09 738,22

CxHy t/rok 79,94 73,15 72,20 71,33 70,96 72,41
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Vývoj emisí z provozu hnacích vozidel  

Motorová hnací vozidla 

Rok Vývoj emisí z provozu motorových hnacích vozidel (t) 
 CO2 CO NOx CxHy SO2 Částice 

1995 469 095 6 344 11 968 1 562 520 521 
1996 425 128 5 750 10 846 1 416 471 471 
1997 418 054 5 655 10 666 1 392 463 463 
1998 377 006 5 099 9 619 1 256 417 418 
1999 366 073 4 972 9 407 1 222 405 405 
2000 332 630 4 835 8 794 1 143 400 396 
2001 330 587 4 790 8 545 1 109 392 380 
2002 309 100 4 479 7 990 1 037 367 355 

Elektrická hnací vozidla 

Rok Vývoj emisí z provozu elektrických vozidel (t) 
 CO NOx SO2 Částice 

1995 366 2 396 8 402 330 
1996 346 2 260 7 451 293 
1997 326 2 079 6 975 274 
1998 224 1 808 5 073 199 
1999 220 1 764 4 819 195 
2000 127 1 153 3 636 142 
2001 85 1 183 3 443 142 
2002 84 1 062 2 718 127 

 
Emise z trakce celkem 

Pouze emise vykazované současně u obou trakcí 

Rok CO NOx SO2 Částice 
 tuny 

1995 6 710 14 364 8 922 851
1996 6  096 13 106 7 922 764
1997 5 981 12 745 7 438 737
1998 5 323 11 427 5 490 617
1999 5 192 11 171 5 224 600
2000 4 962 9 947 4 036 538
2001 4 875 9 728 3 828 522
2002 4 563 9 052 3 085 482

Měrné emise železniční dopravy  

Trakce Vývoj emisí z provozu hnacích vozidel (g/hrtkm) v roce 
 CO2 CO NOx CxHy SO2 Částice 
 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 
Motorová trakce 39,175 38,739 0,568 0,561 1,013 1,001 0,131 0,130 0,046 0,046 0,045 0,044
Elektrická trakce   0,002 0,002 0,026 0,025 0,077 0,064 0,003 0,003
Celkem   0,092 0,092 0,183 0,183 0,072 0,060 0,010 0,010
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Náklady na údržbu zeleně  

Parametr Rok 2001 Rok 2002 
 Plocha 

(ha) 
Náklady 
(tis. Kč) 

Plocha 
(ha) 

Náklady 
(tis. Kč)

Hubení nežádoucí vegetace v kolejovém loži a banketech     
chemické 3 548 18 688 9 204 23 064
mechanické 2 062 33 000 2 863 40 197
Údržba zeleně a odstraňování nežádoucí vegetace    
 na provozních pozemcích ČD - travní porosty 1 760 23 500  
 na provozních pozemcích ČD - dřeviny 1682 28 317 1 899 31 179
 na ostatních pozemcích ČD - travní porosty 373 4 711  
 na ostatních pozemcích ČD - dřeviny 40 1 156  
Pokuty za   
 nepovolené kácení dřevin a jejich poškozování 33  60
 ostatní 20  
Plocha zeleně   
 podél dopravní cesty 19 460 13 32 32 535
 ostatní 845  
 celková udržovaná plocha zeleně 8 354 786 32 535
Délka tratí procházející územím, na které se vztahuje zvláštní 
režim ochrany (CHKO apod.),   

1 006  1 066 

Množství dřevní hmoty získané při kácení a nebo ořezu dřevin  4 000 t  11 019 t 
 

Vývoj nákladů na údržbu zeleně (tis. Kč)  

109 400

103 025

10 824

60 637

72 425

77 383

72 210

105 840

Rok 1994

Rok 1995

Rok 1996

Rok 1997

Rok 1998

Rok 1999

Rok 2000

Rok 2001
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Možností využití ostatních odpadů (O) v OJ/VJ v % z celkového objemu vyprodukovaných odpadů 
z celkové produkce odpadů ČD v roce 2002  

1,363

24,937

0,022 0,274

Spalitelné  odpady Druhotné suroviny
Ostatní využití odpadů v OJ/VJ Recyklovatelné odpady
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Vývoj nákladů na provoz vlastních zařízení 
 
1.10 Náklady na provoz zařízení Rok 1998 Rok 1999 Rok 2000 Rok 

2001 
Rok 
2002 

  (tis. Kč) 
1.11 ČOV, lapolů, septiků, žump 25 336 14 115 10 278 11 054 11 517 
1.12 Studní (rozbory vod, desinfekce, opravy) 779 1 172 1 213 2 385 2 392 
1.13 Úpraven vod (obsluha, energie, chemikálie,rozbory, opravy) 21 684 492 691 712 718 
1.14 Čistících zařízení a k zachycování emisí tepelných zdrojů znečišťování ovzduší 69 25 2,2 0,32 162 
1.15 Čistících zařízení a k zachycování emisí technologických zdrojů znečišťování 

ovzduší 
77 29 34 37 84 

1.16 Skládek odpadů 383 392 8 12 32 
1.17 Skladů a nebo míst shromažďování odpadů 561 287 408 455 299 

 
Vývoj nákladů na poplatky 
 
1.20 Náklady na poplatky Rok 

1998 
Rok 
1999 

Rok 
2000 

Rok 
2001 

Rok 
2002 

  (tis. Kč) 
1.21 vodné a stočné (celkem) 150 000 149 858 158 619 161 546 171 796 
1.22 za odběry povrchových a podzemních vod a vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových 
2 570 2 073 2 143 1 975 718 

1.23 za znečišťování ovzduší malými tepelnými zdroji 4 906 7 641 3 939 2 352 1 932 
1.24 za znečišťování ovzduší středními tepelnými zdroji  2 682 915 755 694 631 
1.25 za znečišťování ovzduší velkými tepelnými zdroji 693 699 423 189 79 
1.26 za znečišťování ovzduší malými technologickými zdroji 19 26 22 29 22 
1.27 za znečišťování ovzduší středními technologickými zdroji 47 41 15 22 15 
1.28 za znečišťování ovzduší velkými technologickými zdroji  
1.29 základní a rizikový poplatek za ukládání odpadů na vlastní skládce 17 18 61 21 5 
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Vývoj nákladů na sanaci starých ekologických zátěží 
 

1.30 Náklady na sanaci starých ekologických zátěží Rok 
1998 

Rok 
1999 

Rok 
2000 

Rok 
2001 

Rok 
2002 

  (tis. Kč) 
1.31 odstranění starých skládek odpadů 2 702 2 568 2 143 626 1 922 
1.32 odstranění nově zjištěných nepovolených skládek odpadů  6 125 3 178 519 377 442 
1.33 odstranění ostatní staré ekologické zátěže 95 996 75 020 185 1 040 45 037 

 
Vývoj nákladů na zneškodňování odpadů 
 

1.40 Náklady na zneškodňování odpadů Rok 1998 Rok 1999 Rok 2000 Rok 
2001 

Rok 
2002 

  (tis. Kč) 
1.41 odpady kategorie O 23 266 48 207 70 021 27 393 23 215
1.42 odpady kategorie N podléhající zpřísněnému režimu 

nakládání 
172 18 338 367 238 10 655

1.43 odpady kategorie N vyjma odpadu podle 1.42   * 13 562 582 13 280 7 103
 
Vývoj nákladů na sanace po ekologických haváriích a nebo únicích nebezpečných látek do životního prostředí 
 

1.50 Náklady na sanace Rok 
1998 

Rok 
1999 

Rok 
2000 

Rok 
2001 

Rok 
2002 

  (tis. Kč) 
1.51 zavinění OJ, VJ ČD 82 226 44 27419 35 313 8 049 5 326 
1.52 zavinění jiným subjektem 8 124 0 310 1 284 173 
1.53 viník nezjištěn 3 875 0 0 1 375 524 

 

                                                 
19 Sanační náklady celkem. Bližší členění nebylo provedeno. 
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Vývoj sankcí – pokut 
 

1.60 Pokuty v oblasti Rok 1998 Rok 199920 Rok 2000 Rok 
2001 

Rok 
2002 

  (tis. Kč) 
1.61 vodního hospodářství 172 7 109 345 
1.62 znečišťování ovzduší 103 105 236 150 
1.63 odpadového hospodářství 15 39 150  
1.64 přírody a krajiny 131 20 53 60 
1.65 hlučnosti a nebo vibrací 0 0 0 0 

 
Vývoj ostatních nákladů v oblasti ochrany životního prostředí 
 
1.70 Ostatní náklady Rok 

1998 
Rok 

19992 
Rok 
2000 

Rok 
2001 

Rok 
2002 

  (tis. Kč) 
1.71 fyzikálně chemické rozbory odpadů 308 222 204 51 
1.72 fyzikálně chemické rozbory při řešení starých ekologických zátěží 260 58 228 48 
1.73 autorizované měření středních zdrojů znečišťování ovzduší 7 982 5 662 4 406 3 195 
1.74 autorizované měření velkých zdrojů znečišťování ovzduší  480 530 404 192 
1.75 měření a vyhodnocování hlučnosti a nebo vibrací 411 11 40 13 
1.76 ekologický audit a nebo supervize prováděná jinou organizací 1 819 266 723  
1.77 vytvoření rezervy na rekultivaci, zajištění péče o vlastní skládku a asanaci po ukončení 

jejího provozu 
6 42 8 1 

1.78 ostatní nespecifikované náklady 6 594 1 586 1 875 8 908 
 
 
 
 
                                                 
20 Nebylo sledováno 
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Vývoj investičních a neinvestičních nákladů21 
 

  Rok 1998 Rok 1999 Rok 2000 Rok 
2001 

Rok 
2002

 Investiční náklady – akce ukončené v běžném roce (tis. Kč) 
 v oblasti vodního hospodářství a ochrany vody 12 740 19 128 16 510 3 014 43 880
 v oblasti snižování spotřeby energie (paliva) a emisí 15 000 78 044 69 771 130 806 76 201
 v oblasti odpadového hospodářství 5 68 54
Investiční náklady – akce neukončené v v běžném roce 249
 v oblasti vodního hospodářství a ochrany vody 1 093 36 250 29 579 3 109 30 755
 v oblasti snižování spotřeby energie (paliva) a emisí 39 924 25 988 3 948 3 313
 v oblasti odpadového hospodářství 514 137 7
Ostatní náklady – akce ukončené v běžném roce  
 v oblasti vodního hospodářství a ochrany vody 2 976 2 384
 v oblasti snižování spotřeby energie (paliva) a emisí 3 535 3 948 5 944
 v oblasti odpadového hospodářství 41 41 521
 v oblasti hluku, vibrací a ostatních forem fyzikálního záření 24 405 249
Ostatní náklady – akce neukončené v běžném roce 
 v oblasti vodního hospodářství a ochrany vody 
 v oblasti snižování spotřeby energie (paliva) a emisí 876 458 120
 v oblasti odpadového hospodářství 30 15
 v oblasti hluku, vibrací a ostatních forem fyzikálního záření 4

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
21 Bez nákladů na realizaci železničních koridorů 
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Energetická náročnost železničního provozu 
 

Palivo MJ22 Spotřeba v MJ7 Spotřeba energie v GJ Spotřeba primární energie v GJ Index 

  2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001/2002 

Černé uhlí t 1 837 2 258 2108 37 682 46 312 43 255 53 832 66 160 61793 0,934 

Hnědé uhlí t 25 082 23 664 22466 499 383 470 920 446 903 713 404 673 740 639 379 0,949 

Brikety t 511 425 398 10 123 8 422 7 875 15 574 12 958 12 116 0,935 

Koks t 11 313 10 521 9876 307 861 286 311 268 846 559 747 520 565 488 811 0,939 

Dřiví t 325 276 245 3 864 3 281 2 914 4 293 3 646 3 238 0,888 

Benzin l 203 711 192 958 192958 6 735 6 380 6 176 7 706 7 299 7065 0,968 

 

Palivo MJ9 Spotřeba v MJ Spotřeba energue v GJ Spotřeba primární energie v GJ Index 

  2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001/2002 

Lehký topný olej t 2 001 1 785 1542 84 642 75 501 65 157 96 845 86 386 74 551 0,863 

Motorová nafta trakční t 95 893 89 842 89662 4 094 631 3 836 670 3 828 997 4 684 933 4 389 782 4 381 023 0,998 

Motorová nafta neprovozní t 6 309 6 009 5988 269 394 256 463 255 694 308 231 293 436 292 56 0,997 

Petrolej l 79 804 69 512 61343 2 750 2 395 2 112 3 147 2 741 2 418 0,882 

LPG t 106 118 137 4 915 5 470 6 351 5 623 6 258 7 266 1,161 

El. energie trakční MWh 1 185 882 1 178 867 1150163 4 269 174 4 243 559 4 140 586 14 230 579 14 145 196 13 801 952 0,976 

El. energie ostatní MWh 274 836 285 876 292069 989 409 1 028 985 1 029 153 3 298 029 3 429 950 3430509 1,022 

Celkem  10 580 563 10 272 670 10 104 019 23 981 942 23 637 117 2302677 0,982 

 
 
 

                                                 
22 Měrná jednotka 
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Měrná energetická náročnost vozby a železničního provozu  
 

 MJ7 Výkon v MJ7 MJ1 Měrná spotřeba v MJ1 Měrná energie v MJ/khrtkm Měrná primární energie v 

MJ/khrtkm 

  2000 2001 2002  2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 

El.trakce mil.hrtkm 45 258,9 44 744,4 42472 Wh/hrtkm 26,202 26,347 27081 94,328 94,840 97,492 314,426 316,133 324,973 

Motorová trakce mil.hrtkm 9 198,3 8 438,8 7979 l/khrtkm 12,265 12,525 12790 445,151 454,646 464,229 510,494 520,190 531,155 

Celkem vozba mil.hrtkm 54 457,2 53 183,2 50451  153,585 151,932 157,967 347,347 348,512 360,409 

Celkem provoz mil.hrtkm 54 457,2 53 183,2 50451  194,291 193,156 199,844 440,382 444,447 459,619 

 
 

 
Ing. Zlata Macháčková, ČD a. s., O 28, L. Svobody 12, 110 15 Praha 1 

tel.: 2 514 33 660, e-mail: machackova@gr.pha.cd.cz 

 

Doc. Ing. Petr Škapa, CSc, VŠB-TU Ostrava, tř. 17. listopadu, 708 33 Ostrava Poruba 

tel.: 59 732 4428,  e-mail: petr.skapa@vsb.cz 
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POZNATKY Z NIZOZEMSKÉ PRAXE SLEDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH 
NÁKLADŮ 

 
Doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. 

 

1. ÚVOD 
V Nizozemí existuje z mnoha důvodů silný tlak na problematiku životního prostředí, 

který nezůstává v akademické rovině. Aktivity státních, agenturních i obchodních organizací 
prošly od začátku sedmdesátých let určitým vývojem, který se projevil i u jednotlivých 
používaných nástrojů environmentální politiky. K dosahování cílů v oblasti ochrany životního 
prostředí, stanovených Státním plánem politiky ochrany životního prostředí slouží tři hlavní 
způsoby : 

1) přímá regulace,  

2) finanční regulace, 

3)  samoregulace. 

ad 1) přímá regulace spočívala nejdříve ve stanovování parametrů technických prostředků, 
které firmy musely uplatňovat, aby splnily normy na ochranu životního prostředí.Od 
roku 1985, kdy firmy začaly zavádět systémy managementu životního prostředí, se 
zaměření vlády přesunulo od podrobného řízení k monitorování výsledků procesů 
ochrany životního prostředí. Vývoj přímé regulace je důležitý také pro účetnictví 
firem, protože jejich podrobné informace o environmentálních nákladech mají kritický 
význam pro jednání o parametrech opatření, časových postupech realizace a dalších 
náležitostech navrhovaných změn. Např. navržená tvrdá legislativa k emisi těkavých 
organických látek při dopravě tekutých paliv byla odložena na základě nákladové 
studie firem, která prokazovala vysoké vyvolané náklady a možné bankroty některých 
společností. Tento kompromis může být samozřejmě kritizován, protože údaje firem se 
braly jako výchozí charakteristiky jednání, ale skutečností je, že se vyvolal zájem 
firem na sledování environmentálních nákladů. Jako příklad příznivého výsledku 
monitorování výsledků ochrany životního prostředí a s tím spojeným sledování 
nákladů ve firmách se považuje vývoj investic, vynaložených na předcházení půdní 
kontaminace. Obr. 1 obsahuje údaje o investicích na ochranu půdy u společností s více 
než 20 zaměstnanci  (v mil. holandských guldenů). 

              

                                          1975    1980    1985    1988    1989    1990    1991    1992    1993 
       celkové investice                  
       týkající se půdy            11        13        25        32        34        40       41       101       96       

 

          Obr. 1 – Vývoj investic, vynaložených na předcházení půdní kontaminace   [1] 
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ad 2) k finanční regulaci patří eko-daně a poplatky, jimiž se v nizozemských předpisech 
nejen internalizují vnější účinky na životní prostředí do ekonomiky firem, ale také 
vytvářejí pozitivní podněty k rozvíjení vlastní činnosti firem v oblasti životního 
prostředí 

ad 3) samoregulace v nizozemském pojetí obsahuje:  

− uzavírání smluv mezi vládou a průmyslem, které směřují ke snížení negativních 
vlivů na životní prostředí 

− výchovu, programy názorného předvádění a systémy managementu životního 
prostředí 

− tlaky na společnosti, aby informovaly o své činnosti v oblasti ochrany životního 
prostředí a o svých nákladech na životní prostředí. Stále více společností zprávy o 
ochraně životního prostředí zveřejňuje a využívá k tomu účetní informace.  

 
 

2. STATISTICKÉ POŽADAVKY  V NIZOZEMÍ 
Do jisté míry samostatnou kapitolou v tomto procesu je úloha statistiky. V celostátních 

statistikách je hlavním záměrem poskytnout přehled nákladů na management ochrany 
životního prostředí při podnikání. Nizozemský statistický úřad sleduje náklady na životní 
prostředí od roku 1979. Od definice základního pojmu jsou odvozeny náklady na životní 
prostředí.  

Péče o životní prostředí je definována jako činnosti v oblasti životního prostředí, které 
se realizují se záměrem předcházet záporným účinkům na životní prostředí v daném zařízení. 

V rámci tohoto vymezení se rozlišují dvě kategorie činností: 

a) činnosti prováděné na konci technologického procesu, které se provádějí pouze 
z důvodu ochrany životního prostředí 

b) činnosti integrované do procesu, které se vztahují k instalacím zařízení nebo 
součástem výrobního procesu, které jsou procesu vlastní a bez nichž by výrobní 
proces nemohl být uskutečněn. U těchto aktivit se náklady na životní prostředí rovnají 
nákladům dodatečným, tzn. rovnají se rozdílu mezi náklady výrobního procesu, který 
je projektován s ohledem na péči o životní prostředí a náklady výrobního procesu, 
který je projektován bez ohledu na péči o životní prostředí. 

Z činností na ochranu životního prostředí jsou vyloučeny činnosti, kterými se zajišťuje 
bezpečnost práce nebo jiné bezpečností důvody a také ty činnosti k ochraně životního 
prostředí, které přinášejí zisk.  

Podle metody nizozemského statistického úřadu jsou celkové náklady na péči o 
životní prostředí strukturovány takto : 

- kapitálové náklady (úrok a odpis investice) 

- stále pokračující náklady (mzdové náklady, náklady na energii, náklady na 
nakoupené služby) 

- materiálové náklady 

- náklady na vyčištění kontaminované půdy 

- zvláštní výlohy na paliva, které obsahují méně sýry 
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- náklady na externí studie, které se týkají životního prostředí 

- náklady na koordinaci činností, které se týkají životního prostředí (náklady na 
systém managementu ochrany životního prostředí).      

V nizozemské statistice se rozlišují „náklady na životní prostředí“ a „čisté náklady na 
životní prostředí“. „Čisté náklady na životní prostředí“ zahrnují náklady společnosti na péči o 
životní prostředí a náklady na činnosti, týkající se životního prostředí, které společnost 
kontrahovala mínus veškeré dotace, které společnost obdržela. Rozdíl mezi náklady na životní 
prostředí a čistými náklady na životní prostředí je důležitý, protože účinek dotací může mít 
významný vliv na konečné finanční břímě společnosti v činnostech, týkajících se životního 
prostředí. 

Významným důsledkem uvedených aktivit statistického úřadu je skutečnost, že 
v Nizozemí existuje jasné vymezení nákladů na životní prostředí. Dává směr pro sledování 
nákladů na péči o životní prostředí ve společnostech a vyvolává tlak na podchycování těchto 
informací v účetnictví. Tento institucionální tlak na zjišťování environmentálních informací 
podporuje ve svých důsledcích integraci environmentální problematiky do strategie firem. 

V nizozemské odborné veřejnosti jsou formulovány i nevýhody tohoto způsobu 
vymezení nákladů na péči o životní prostředí. Ta základní spočívá v tom, že takto vymezené 
náklady nejsou určeny v první řadě pro management společnosti. Přesněji řečeno pro 
management takové společnosti, která provádí aktivní a preventivní politiku v péči o životní 
prostředí. BOUMA [1]  uvádí, že management, zaměřený na prevenci vyžaduje : 

- kalkulaci nejen finančních nákladů, ale i zisků z investic do životního prostředí 

- integraci ochrany životního prostředí, kvality výrobků a bezpečnosti práce 

- informace o vlivech na životní prostředí během celého životního cyklu produktu 

- spíše prevenci dopadů na životní prostředí než řešení na konci výrobního procesu. 

Dostáváme se tedy ke známému poznatku, že na mikroúrovni bude vymezení nákladů 
na péči o životní prostředí rozdílné podle specifických podmínek výroby a také požadavků 
managementu. 

 
 

3. STUDIE ENVIRONMENTÁLNÍCH NÁKLADU V NIZOZEMSKÝCH FIRMÁCH  

V nizozemských podnicích proběhlo několik studií o sledování environmentálních 
nákladů. Ve studii ECOMACu [2], ve které jsou uvedeny příklady aplikací sledování 
environmentálních nákladů se vychází z definice, dané nizozemským statistickým úřadem 
s upřesněním pojetí těchto nákladů : environmentální náklady jsou zvláštními náklady pouze 
ve srovnání se situací, kdy životní prostředí nehraje roli a neexistují environmentální daně a 
poplatky. Toto rozšířené pojetí environmentálních nákladů potom zahrnuje také náklady na 
čistší technologické procesy.  

Podle tohoto pojetí byl aplikován model environmentálních nákladů ( MEC – The 
Model for Environmental Costs) s pěti kategoriemi firemních environmentálních nákladů : 

1. preventivní náklady – všechny náklady, vynaložené na prevenci negativních 
enviromentálních efektů 

2. korekční náklady procesu – náklady, vyvolané změnami ve výrobě umožňující redukci 
škodlivin 
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3. korekční náklady efektu – náklady na ošetření a zmírnění  existujících škodlivin včetně 
jejich monitorování 

4. náklady na interní zanedbání  - náklady na restauraci životního prostředí v dané firmě 

5. náklady na externí zanedbání – náklady na obnovu životního prostředí, prováděné mimo 
hranice firmy. 

Porovnání členění nákladů podle statistického úřadu a MEC ukazuje rozdíly: 

 
          environmentální náklady podle statistiky             environmentální náklady podle MEC              
         
         kapitálové náklady : odpisy                                          prevence 
                                          úroky                                            korekční náklady procesů       
         pokračující náklady : mzdové                                       náklady na zmírnění škodlivin 
                                           energie                                         náklady na interní zanedbání          
                                           služby                                          náklady na externí zanedbání 
         materiálové náklady 
         náklady na vyčištění půdy 
         náklady na paliva s nižším obsahem síry 
         náklady na externí studie k životnímu prostředí 
         náklady na koordinaci činností k životnímu prostředí 
 

Členění podle statistiky naznačuje spíše druhové členění nákladů s vymezením 
některých specifických účelových položek, které je i obecně méně vhodné k řízení nákladů. 
Naopak členění podle MEC je orientováno na účel vynaložených prostředků. 

        Členění nákladů podle MEC má vypovídací schopnost pro management, provádějící 
efektivní péči o  životní prostředí a pro management, který chápe environmentální náklady 
jako ekonomický argument. Při posuzování finančních důsledků investic a nákladů firem do 
životního prostředí se vychází se z hypotézy, že relativně vysoké preventivní náklady, což je 
kategorie 1 a 2, doprovází pozitivně se rozvíjející  systém environmentálního managementu, 
protože preventivní opatření jsou obvykle v dlouhodobém vývoji levnější. To způsobuje, že 
při stejné úrovni znečištění životního prostředí jsou celkové environmentální náklady firmy 
nižší než v opačném případě. Tedy relativně vysoké náklady na korekci a zanedbání 
(kategorie 3,4 a 5) indikují špatný environmentální management a pravděpodobně vyšší 
zatížení firmy těmito náklady i v budoucnosti. 

Ze studie environmentálních nákladů v chemických společnostech, při které bylo 
uplatněno členění nákladů podle MEC, zjednodušené do tří kategorií : 

- preventivních nákladů,  
- nákladů na korekci a  
- nákladů na zanedbání  

vyplynul následující obraz o stavu efektivnosti jejich environmentální situace: 
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Obr.2 – Efektivnost péče o životní prostředí  [2] 

Sledované chemické společnosti byly shledány a umístěny v poloze M (firma s 215 
zaměstnanci, produkující pryskyřice pro plasty a gumy) a v poloze Z (firma s 240 
zaměstnanci,  produkující pryskyřice pro papírový průmysl). Obr. 2 naznačuje, že firma 
v poloze M je blíže k optimální situaci, než firma v poloze Z, protože s mírně rostoucími 
preventivními náklady klesají celkové environmentální náklady. Na obr. 2 je zajímavé, že 
firma v poloze M má náklady, plynoucí ze zanedbání životního prostředí vyšší než náklady 
korekční. V souladu s vyslovenou hypotézou by tato situace mohla být jinou cestou, jejíž 
vysvětlení spočívá v tom, že firma nejdříve odstraňovala staré škodliviny a nečistoty a 
směřuje nyní k preventivním opatřením. 

Tento obraz o environmentálních nákladech má vypovídací schopnost pro 
environmentální management. Podle mého názoru je také cestou, při které informace z 
účetnictví umožňují a usnadňují managementu dosažení strategií firmy, které do sebe integrují 
péči o životní prostředí. 

 
 
ZÁVĚRY 

 
• zájem nizozemských podniků o sledování environmentálních nákladů je vyvoláván 

různými cestami. Mezi důležité patří požadavky statistiky a tlak na poskytování informací 
o environmentální situaci podniku 
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• definování environmentálních nákladů nizozemským statistickým úřadem se nepovažuje 
za jejich optimální vymezení pro environmentální management firem 

 
• provedené aplikace modelu environmentálních nákladů ve firmách ukázaly možnost 

hodnotit výsledky environmentálních aktivit z ekonomických aspektů, což je důležitá 
cesta pro vytváření souladu firemních představ o péči o životní prostředí a společenským 
požadavkem trvale udržitelného vývoje. 
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ENVIRONMENTÁLNÍ REPORTING PODLE METODY ORÉE 
 

Ing. Vojtěch Vaněček, CSc. 
 
ÚVOD  

Komunikace podniku o životním prostředí s vnějšími subjekty i s vlastními 
zaměstnanci  

− vyhoví právu veřejnosti býti informován, 

− pěstuje vzájemné porozumění a důvěru mezi podnikem a veřejností, zlepší 
obeznámenost veřejnosti s plány a cíli podniku a napomůže jejich akceptování, a  

− totéž platí pro vlastní zaměstnance; navíc z nich vytváří informované „podnikové 
vyslance“ v obci a v širší veřejnosti. 

Tato komunikace musí být obousměrná a systematická.  

Pro podniková sdělení veřejnosti a vlastním zaměstnancům se užívá označení 
environmentální reporting (různé definice a další podrobnosti viz také mé dřívější sdělení 
[1]). U mnoha našich podniků má reporting dobrou úroveň a je i systematický (roční 
zprávy,…). Pro environmentální reporting existují promyšlené návody, např. chemický 
průmysl používá výbornou příručku CEFIC [2]. Naopak, mínění veřejnosti je zkoumáno jen 
výjimečně a nesystematicky. I pro tuto činnost existují návody: starší příručka CEFIC [3] a 
nyní česká adaptace příručky pro komunikaci francouzské společnosti Orée [4], podle které 
vedlo České ekologické manažerské centrum (CEMC) dále popsaný společný francouzsko – 
český projekt.  

Podniková sdělení v oblasti environmentálního reportingu bývají výhodně vyjádřena 
formou environmentálních indikátorů (podrobněji viz např. [1]). Jejich použití předpokládá i 
systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14031. Společnost Orée 
sestavila inspirativní katalog podnikových environmentálních indikátorů, který jsme v CEMC 
doplnili řadou dalších návrhů [5].  Reporting českých podniků hojně uvádí údaje povahy 
environmentálních indikátorů, ale většinou jde o údaje vynucené legislativou (množství 
odpadů, BSK,…), které málo nebo nevhodně odpovídají potřebám a obavám širší neodborné 
veřejnosti. 

 
SPOLEČNÝ PROJEKT ORÉE – CEMC 

O projektu jsem předběžně informoval na setkání pracovní skupiny [1] a pak na 
semináři ENVIREP, konaném na MŽP v Praze dne 20.12.2001. Společný projekt Orée – 
CEMC proběhl v osmi českých podnicích od června do října roku 2001, s pozdějšími doplňky 
a úpravami zpráv a použitých příruček [4] a [5]. Jeden podnik byl velký, ostatní střední a 
malé. Šlo o podniky v oblasti průmyslu, zemědělství a lesnictví. – Francouzský partner 
v těchto dnech nabídl obohatit obě příručky koncem roku 2003 o své další zkušenosti. 
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S pomocí konzultantů CEMC podniky více nebo méně dokonale realizovaly 
následující postup podle Příručky komunikace Orée [4]: 

ETAPA 1:  Výchozí stav 

1.1 Identifikace environmentálních dopadů 

• Objektivní popis (vedení, experti) 

• Zhodnocení (pořadí důležitosti, prioritní programy,…) 

1.2 Identifikace environmentálních cílů  

• Definovat zainteresované strany (interní, externí) 

• Databáze vlastních cílových hodnot a jejich pořadí 

• Uspořádání zpráv pro zainteresované strany – identifikovat hlavní 
zaměření zpráv 

1.3  Vnímání environmentálních dopadů 

• Pozorované environmentální dopady (rozpory: objektivní 
skutečnost/vnímání) 

• Dotazník vybraným činitelům 

• Zpracování výsledků (vyvodit environmentální programy)  

• Znalost cílových záměrů 

1.4  Vnímání environmentálních akcí a programů 

• Dotazník na postoje zainteresovaných stran 

• Analyzovat výsledky šetření a formulovat závěry 

ETAPA 2: Definice komunikační taktiky 
2.1 Definování politiky komunikace o životním prostředí 

• Předpokládané otázky 

• Cíle 

• Politika 

2.2 Osnova a charakter komunikace 

• Osnova 

• Povaha komunikace 

• Prostředky komunikace 

• Způsoby provedení komunikace 

ETAPA 3: Vyhodnocení 

• Posoudit nové vnímání environmentálních dopadů dotčenými subjekty 

• Zavést pravidelné posuzování 

V příručce komunikace [4] je postup podrobně popsán, s praktickými pokyny a 
upozorněními, a jsou přidány příklady formulářů pro průzkum mínění, ke zpracování 
poznatků, ke sdělení výsledků partnerským organizacím aj.  Ze všeho je patrné, že jde o 
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propracovaný a praxí ověřený postup. V bodech 1.3 a 1.4 se předpokládá průzkum mínění 
zainteresovaných stran (úřadů, akcionářů, zaměstnanců, odborové organizace, sousedů, 
klientů, veřejnost,…). Etapou 3 (Vyhodnocení) skončí implementace projektu, ale 
komunikace nekončí, neboť se předpokládá periodické opakování.  

K vlastnímu environmentálnímu hodnocení výchozího stavu (Etapa 1) by bylo možné 
použít příručky ESAP [6]. 

 
ZÁVĚRY A ZHODNOCENÍ 

Závěry a zhodnocení nabízím jako pouze jeden z více konzultantů CEMC, a týkají se 
použitelnosti a vhodnosti metodiky Orée tak jak je popsána v námi adaptovaných příručkách 
[4] a [5].  

1. Příručku komunikace [4] považuji za dobrý, podnětný a dosti ojedinělý návod pro 
obousměrnou komunikaci. Metoda podle příručky mi při prvním čtení připadla sice 
pracná, ale jednoduchá až triviální. Při práci se čtyřmi podniky - účastníky projektu - jsem 
svůj názor změnil,  provedení je nejen velmi pracné, ale vyžaduje tvůrčí přístup a vůbec to 
není jednoduché. Pochybuji proto, že malý či střední podnik – pro které je metodika 
určena – dokáže postup racionálně aplikovat bez pomoci zkušeného konzultanta. Jejich 
podnikoví ekologové, zatížení ještě dalšími funkcemi, jsou na rozpacích, co a jak 
podle návodu udělat (kolik a jakých indikátorů z příručky indikátorů mám použít?, jak 
udělat průzkum?, jak zpracovat nesourodé odpovědi respondentů?, atd.). Příručka 
představuje spíše maximum, které nutno přiměřeně upravit, aniž by se upustilo od zásad 
dvousměrné a trvalé komunikace.  

2. Průzkum mínění vnějších subjektů a vlastních zaměstnanců považuji za největší 
novum v této agendě. Střední a malé podniky ho skutečně provedly – vesměs poprvé ve 
své historii - s pomocí studentů apod. u několika desítek či stovek respondentů a výsledky 
shledaly poučnými, zvláště v konfrontaci se svým vlastním hodnocením 

3. Střední podniky zvládly postup docela dobře a poznatky z komunikace odrazily ve své 
praxi. Např. seznámily zaměstnance s výsledky projektu, zavedly environmentální 
reporting do výroční zprávy, odrazily v ročním plánu vyjevené požadavky zaměstnanců, 
vytvořily specifické podnikové environmentální indikátory pro externí komunikaci, aj. 

4. Velkému podniku metoda nebyla určena a asi mu opravdu nepatří. Soudím, že pro něj je 
přiměřená příručka CEFIC [3] popisující přiměřené velkorysejší metody obousměrné 
komunikace. Zúčastněný velký podnik měl tolik všelijakých stížností na své 
environmentální chování, že provokovat veřejnost dotazníkovou akcí nepřipadlo vhodné.  

5. Malý podnik patně musí s pomocí konzultanta rozsah prací doporučovaný příručkou 
komunikace Orée [4] hodně redukovat. Překvapivě i podnik s  20 zaměstnanci považoval 
projekt za zajímavý a přínosný. 

6. Příručka indikátorů [5] je katalogem  indikátorů z různých oblastí, hodících se pro skoro 
každý podnik. Podniky takových indikátorů užívají desítky (aniž by je třeba takto 
nazývaly), ale nevytvářejí si své vlastní specifické indikátory pro prezentaci své 
environmentální péče svým klientům a veřejnosti. O to jsme se v několika případech 
pokusili. Např. společnost nabízející lesnické práce a obchodující se dřevem čelí výtkám 
veřejnosti, že kácením stromů se podílí na ničení přírody. Pro komunikaci s veřejností 
jsme proto vytvořili specifický podnikový indikátor „počet vysazených/pokácených 
stromů“, ukazující společnost velmi příznivě (i když prý z hlediska odborného není 
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ukazatel správný). Táž společnost musí vyslechnout od zahraničních odběratelů 
pochybnosti, zda dřevo nepochází z deštných pralesů. Tomu se bude čelit specifickým 
indikátorem „podíl dřeva s logem PEFC“, tj. z lesů certifikovaných podle panevropského 
systému certifikace lesů. Družstvo pro chemickou výrobu se zase setkává s výtkami, že 
napomáhá vnášení nebezpečných chemických látek do životního prostředí. Tomu bude 
čelit publikací hodnot svých nově zavedených specifických indikátorů „počet překročení 
environmentálních norem“, „podíl aromátů ve výrobcích“, „počet auditů provedených 
odběrateli“ a naopak „počet auditů provedených družstvem u dodavatelů“, „počet havárií“, 
„podíl odpadů předaných k externímu využití“, aj. Společnost zabývající se povrchovými 
úpravami čelí podobným výtkám zavedením a publikací environmentálního indikátoru 
„podíl nátěrových hmot s malými nebo žádnými emisemi těkavých organických látek“. – 
Příručka environmentálních indikátorů [5] přináší 112 obecně použitelných indikátorů pro 
komunikaci, avšak specifické podnikové indikátory pro komunikaci se vytvoří teprve 
rozborem názorů a obav  zainteresovaných stran. 

 

Literatura: 
[1]  Vaněček, V.: Environmentální reporting. Sborník přednášek z pracovního jednání 

k problematice podnikového environmentálního účetnictví. Ministerstvo životního 
prostředí a Univerzita Pardubice, Pardubice 30.11.2000.  

[2]  Responsible Care. Health, Safety and Environmental reporting guidelines. CEFIC 
(Evropská rada svazů chemického průmyslu), Brusel, listopad 1998. 

[3]  Gudielines for Environmental Reporting. CEFIC (Evropská rada svazů chemického 
průmyslu), Brusel 1993. Část příručky dal v r. 1994 přeložit Svaz chemického průmyslu 
ČR. 

[4]  Orée: Příručka o komunikaci vašeho podniku o ochraně ŽP. Z francouzského originálu 
vydaného Orée v Paříži v r. 1998 přeložil, upravil  a vydal CEMC, Praha, červen 2001 

[5]  Orée: Příručka environmentálních indikátorů pro použití v malých a středních podnicích. 
Z francouzského originálu vydaného Orée v Paříži v r. 1998 přeložil, doplnil a vydal 
CEMC, Praha, červen 2001. 

[6]  ESAP – Environmental Self Assessment Program – Program vlastního environmentálního 
hodnocení. Publikace CEMC, Praha 1993. 

 

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

Internetová stránka: www.cemc.cz/clenove/vanecek/vanecek.html 

 

Toto sdělení je založeno na poznatcích společného francouzsko-českého projektu, 
v Česku řízeného Českým ekologickým manažerským centrem, Jevanská 12, 100 31 Praha 10. 
Autor se projektu zúčastnil jako jeden z konzultantů CEMC. 

 



 107

ENVIRONMENTÁLNÍ ZPRÁVY ITALSKÝCH „SME“ PODNIKŮ 

 

Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. 

 

1. ÚVOD 
Environmentální politika  uskutečňovaná podniky malými, středními i velkými  se 

stále více zaměřuje na ochranu životního prostředí a tím se mění i strategie a nástroje 
environmentální politiky podniku a charakter opatření, která ji realizují.  

Významnou úlohu při řízení životního prostředí mají malé a střední podniky. Potenciál 
malých a středních podniků se ve světě i u nás rozšiřuje a svůj význam má také pro velké 
společnosti. Významný je také vliv malých a středních podniků pro rozvoj oblastí 
procházejících strukturálními změnami a pro sociální a ekonomický rozvoj společnosti. Malé 
a střední podniky mají významné zastoupení v hlavních odvětvích hospodářství jako je např. 
obchod, služby a průmysl.  

 

2. VÝZNAM MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A ENVIRONMENTÁLNÍ 
MANAGEMENT 

Výzkum systému environmentálního řízení v českých podnicích, které mají zaveden 
systém environmentálního managementu dle ISO 14001 a nebo dle EMAS v rámci řešení 
grantového projektu Grantové agentury České republiky „Informace o environmentálních 
nákladech pro environmentální management"  potvrdil, že podniky zavádějí dobrovolné 
nástroje v široké škále průmyslových odvětví, především ve zpracovatelském průmyslu 
(DA,DB…), včetně potravinářského průmyslu, zejména pak v odvětví chemie, hutnictví, 
strojírenství, elektrotechniky, jehož podíl tvoří největší část zkoumaného souboru podniků, tj. 
79,7% v dalších odvětví jako je výroba a rozvod elektřiny, plynu vody (E), ve stavebnictví (F) 
a v dopravě, skladování (I) apod., podíl tvoří jen zanedbatelnou část. 

V rámci výzkumu bylo osloveno bylo 199 podniků, které byly v době výzkumu 
registrovány v registru REM-CZ, jehož vedení zajišťuje CEMC -Praha. Vyplněný dotazník 
vrátilo 99 podniků, tj. 50 % návratnost. Tento podíl lze považovat za velmi vyhovující pro 
další zpracování analýzy a závěrů z tohoto dotazníkového šetření v oblasti zavádění systémů 
environmentálního řízení v českých podnicích.  

Z výzkumu vyplynulo, při zavádění systému environmentálního řízení v českých 
podnicích vyplývají důležité poznatky ze zkoumaného souboru podniků.: 

a) ve zkoumaném souboru podniků v počtu mikropodniky (2%) a malé podniky (8,1%) 
vyplývá, že jejich podíl na zvedení dobrovolných nástrojů  je minimální 15%. Z toho je 
možné odvodit, že ve zkoumaném souboru podniků středních (31,3%) a  velkých  (58,6%) 
je zřejmě tlak na ochranu životního prostředí a řešení podnikových environmentálních 
problémů má vyšší prioritu než je tomu u mikropodniků a malých  podniků, graf č.1. Malé 
a střední podniky nejsou dostatečně informováni o environementálních systémech 
zavádění a chybí nedostatečné sledování environmentálních nákladů, jak po stránce 
účetnictví, tak i po stránce sledování po linii výrobků a hodnocení zaváděných 
environmentálních investic z celkového pohledu efektivnosti i  hodnocení kladných a 
negativních externalit. 

b) výrazná většina podniků dala přednost zavedení a certifikaci systému EMS podle ISO 
14 001, tj. 86% před verifikací podle systému EMAS 12%, některé podniky mají zavedeny 



 108

současně i jiné dobrovolné nástroje, které tvoří jen malý podíl ve zkoumaném souboru. 
Téměř všechny  podniky, které odpověděly mají již kromě EMS zaveden buď systém 
řízení jakosti podle norem ISO 9000, QS 9000, VDA 6.1. 

Zavádění dobrovolných nástrojů v Českých podnicích v závislosti 
na velikosti podniku
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 Graf č.1  Zavádění dobrovolných nástrojů v Českých podnicích v závislosti na velikosti 
podniku 

 

3.  ENVIRONMENTÁLNÍ ZPRÁVY ITALSKÝCH PODNIKŮ 
Italský průmysl je charakteristický tím, že má velký počet „SME“ (malých a středních 

podniků) a několik málo velkých korporací.  

Environmentální management  a environmentální účetnictví představují ve srovnání s 
mnoha ostatními evropskými zeměmi odlišnou skutečnost. Velké společnosti věnují malou 
pozornost snížení dopadů na životní prostředí nebo úsporám environmentálním nákladů.  
Malé a středně velké podniky zaujímají vůči problémům životního prostředí spíše defenzivní 
pozici a nejsou schopny vyvíjet  systém environmentálního  účetnictví. 

Stejně jako v ČR působí na italský průmysl z hlediska ochrany životního prostředí 
legislativní úpravy (administrativní nástroje) – nařízení (zákazy a příkazy), limity (věcně a 
časově), standardy a technické normy, ekonomické nástroje (poplatky, daně, různé finanční 
podpory, depozitně refundační systémy,  obchodovatelná emisní povolení,  environmentální 
pojištění a další), soukromé přístupy – soukromé vyjednávání a soudní jednání, dobrovolné 
dohody s garancí státu – ekologické označování výrobků, budování systémů environmentálně 
orientovaného podnikového řízení ISO 14 000/EMAS a dobrovolné dohody mezi státem 
s průmyslovými podniky. 

Environmentální legislativa je nejdůležitějším činitelem ovlivňující chování podniku 
vůči životnímu prostředí. Jsou to tedy právě tyto druhy tlaků, které mají největší vliv na 
praktiky environmentálního účetnictví. Italské environmentální účetnictví se vytvářelo jen pro 
potřeby poskytování informací místním obcím a veřejné správy a vyhodnocovalo jen  
stávající a budoucí legislativu a snažilo se  rozpoznat současné chování podniků v oblasti 
životního prostředí.  

Italské environmentální účetnictví nesledovalo environmentální náklady, dále se 
nezabývalo úsporou environmentálních nákladů ani  environmentálními výnosy, které by 
vedly ke stimulaci podniků k lepšímu řízení environmentálního managementu  a  ke 
zdokonalovaní  environmentálního účetnictví. 
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3.1  Environmentální zprávy  a „bilancio ambientale“ 
Italské environmentální účetnictví používá termíny, které mají význam pro italské 

podniky jako: 

a) "environmentální účetnictví" (environmetal accounting),  

b) "environmentální zpráva" (environmental report), 

c) "environmentální  bilance“ (environmental balance sheet).  

Environmentální zpráva  (rapporto ambientale) se často zaměňuje s termínem  
environmentální bilance  (bilancio ambientale). Toto nesprávné používání termínu bilancio 
ambientale je možno vysvětlit zaměřením současných praktik environmentálního účetnictví   
zveřejňováním informací. 

Environmentální bilanci (bilancio ambientale) je možno považovat za velmi 
jednoduchou strategii, obr.č. 1 přizpůsobenou k tomu, aby sledovala vstupy a výstupy 
určitých výrobních procesů, pracovišť, zařízení, středisek, apod. Vstupy a výstupy se měří ve 
fyzikálních veličinách. Výstupy zahrnují veškeré výdaje prostředků, které se vztahují k 
výdajům na životní prostředí, zatímco vstupy a produkty se vztahují k jejich peněžitému 
vyjádření (nákupní cena a prodejní cena). Úspěch této jednoduché strategie, která byla 
vyvinuta a rozšířena nadací FONDAZIONE ENI ENRICO MATTEI spočívá v tom, že 
vyhodnocuje, zda dochází ke shodě s předpisy a sděluje informace státním orgánům a 
místním obcím. Italští manažeři považují environmentální zprávy za environmentální bilanci  
(bilancio ambientale), neuvažují o zdokonalování rozhodovacího procesu, v oblasti sledování 
environmentálních nákladů,  sestavování kapitálového rozpočtu a tyto informace nepovažují 
za příliš relevantní z hlediska environmentálního managementu. Důvodem je  absence vysoce 
konkurenčního trhu pro mnoho velkých společností v průmyslovém sektoru a malá velikost 
mnoha podniků. 
 Rok 199x Rok 199y 
 Množství 

(t/ m3) 
Hodnota 
(1.000 lir) 

Množství 
(t/ m3) 

Hodnota 
(1.000 lir) 

Zdroje (VSTUP) 
Ropa (tuny) 3,166.983 464,531.133 3,577.024 564,167.409 
Olovo (tuny) 698 623.343 73 658.866 
Mořská voda (m3) 56,078.911  63,339.654  
Voda (m3) 1,672.529  1.889.077  
Produkty (VÝSTUP) 
Zkapalněný naftový plyn 
(LPG) 

77.133 19.291.272 87.120 22,165.803 

Nafta 33.549 6,913.605 37.893 7.943.779 
Vysokooktanový benzin 346.302 109,006.145 366.037 117.210.764 
Bezolovnatý benzin 232.787 78,257.680 288.029 98,503.238 
Kerosin 24.173 6,955.174 28.558 8,358.902 
Motorová nafta 1,269.183 373,001.468 1,432.254 425,909.981 
Tekutý mazut 11.597 18,355.054 124.790 20,880.077 
Mazut (s vysokým 
obsahem síry) 

91.370 9,270.276 104.455 10,781.153 

Mazut (s nízkým 
obsahem síry) 

700.940 100,836.911 797.969 116,780.698 

Živice 116.435 16,706.203 125.235 18,279.557 
Tekutá síra 10.232 463.281 11.557 532.313 
Celkem produkty 
(tuny a hodnota) 

3,013.700 737,403.895 3,403.895 847,346.265 
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Znečišťující látky 
Vzduch 
Kysličník uhličitý6 
(CO2) 

 
75.000 

  
702.000 

 

Kysličník siřičitý 
(SO2) 

4.050  3.690  

Kysličníky dusíku 
(NOx) 

1.260  1.278  

Těkavé organické 
sloučeniny (VOC) 

1.692  1.350  

Celkové suspendované 
částice (TSP) 

162  165  

Celkem 682.164  708.483  
Voda 
Potřeba biologického 
kyslíku (BOD) 

 
6.390 
 

  
6.750 

 

Potřeba chemického 
kyslíku (COOD) 

50.670  6.750  

Celková suspendovaná 
tuhá tělesa (TSS) 

24.3400  27.000  

Oleje 1.170  1.350  
Fenoly 126  135  
Dusík (N) 
Čpavek (NH4) 

2.340  2.700  

Celkem 84.996  91.935  
Odpady     
Obyčejný odpad 180  171  
Využitelný odpad 990  900  
Toxické a nebezpečné 
látky 

1  1  

Celkem 1,171.26  1,072.35  
 

           Environmentální náklady 199x 
Provozní 
náklady 

Investice Celkové  
náklady 

                                Miliony lir 
0 0 0

720 1.140 1.860
0 0 0

66 480 546
24 12 36

810 1.632 2.446
 
 
 
 
 

1.300 300 1.600
 

30 0 25
516 0 430

0 0 0
546 0 455

1.846 300 2.055
 
 
 Obr. 1: Příklad environmentální bilance „bilancio ambientale“ pro rafinerii 



 111

FIAT, ENICHEM, AGIP PETROLI, IBM SEMEA, ENI, SNAM, ENEL, FAVINI, 
CIBA ADDITIVES, MONTECATINI, EDISON A SOLVAY ITALIA jsou některé ze 
společností působících v Itálii, které zveřejnily své environmentální zprávy. Velká většina 
těchto společností nazvala svou environmentální zprávu „bilancio ambientale“. 

AGIP PETROLI vybudovala svůj vlastní informační systém o životním prostředí (na 
základě metodologie bilancio ambientale) - spojení environmentální zprávy  
s environmentální bilancí (bilancio ambientale) a na tomto základě  zveřejňuje 
environmentální zprávy. Environmentální bilance (bilancio ambientale) se skládá  z 
fyzických a peněžních jednotek a z výdajových složek na životní prostředí  je součástí 
externího informačního systému, obr.2.  

 
Obr.2: Integrace mezi environmentální bilancí (bilancio ambientale), indikátory   

environmentálního profilu a environmentální zprávou 

 

3.2 Environmentální náklady 
V Itálii se zpravidla  určení environmentálních nákladů  provádí s cílem informovat  

environmentální management podniku a komunikovat s veřejnou správou, toto bylo vždy 
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motivem v pozadí, včetně environmentálních zpráv. Společnosti se odvolávají na definici 
přijatou Evropským statistickým úřadem (EUROSTAT). Evropský statistický úřad 
(EUROSTAT) definuje obecně environmentální výdaje jako “výdaje spojené s akcemi a 
aktivitami, jejichž prvotním cílem je ochrana (prevence) před znečištěním, snížení, eliminace, 
odstranění znečištění, příp. jiné degradace životního prostředí” .  

Na základě definice statistického úřadu, manažeři sledují pouze malou část 
environmentálních nákladů - základní environmentální náklady, nesledují tzv. potenciálně 
skryté náklady, podmíněné náklady a náklady související s image a vzájemnými vztahy (dle 
United States Environmental Protection Agency a Global Environmental Management 
Initiative) a ani environmentální náklady na neefektivnost.  

Zatímco většina italských společností nesleduje náklady na životní prostředí vůbec a 
malý počet těchto společností sleduje pouze  konečné environmentální výdaje, několik málo 
společností začalo sledovat potenciálně skryté environmentální náklady a environmentální 
náklady na neefektivnost. Tento přístup se stává zcela běžným v podnicích řízených  
nadnárodními společnostmi, jako je IBM SEMEA, CIBA a francouzsko-italský JOINT-
VENTURE  SGS-THOMSON. 

CIBA ADDITIVES se sídlem v PONTECCHIO MARCONI, která používá širší 
definici environmentálních nákladů, objasnila například pokles environmentálních nákladů z 
11 % na 7 % provozních nákladů. Na obr. 3 je možno vidět postavení některých italských 
společností ve vztahu k rozsahu identifikace nákladů. 

 

 
                                             Environmentální náklady          Potenciálně                Environmentální náklady 
                                                       (základní náklady)               skryté                         na neefektivnost 
                                                                                                   náklady 

 

Obr.3 : Rozsah zjišťování environmentálních nákladů v některých italských společnostech 

 

4. ZÁVĚR  
Italská metoda environmentálního účetnictví je z hlediska nástrojů pouze částečně 

originální, i když je možno ji považovat za odlišnou od metod ostatních severoevropských 
zemí,  co se týče ekonomických tlaků a obchodních strategií. 

Tyto tlaky ještě dosud pro společnosti nevytvořily dostatečnou motivaci, aby 
zlepšovaly svou neefektivitu ve vztahu k životnímu prostředí. Nicméně, přes nízký počet 
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                                      ENEL    
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společností, které environmentální účetnictví zahrnuly do svých programů v oblasti životního 
prostředí, několik málo společností provádí důležité kroky a mohou tvrdit, že přispívají k 
šíření "zelené" filosofie účetnictví v průmyslovém sektoru a sektoru služeb.  

Obchodní sítě a průmyslové asociace mohou hrát důležitou úlohu v šíření účetní 
praxe, která doplňuje politiku životního prostředí, která vytváří motivaci k eko-výkonnosti 
namísto toho, aby se pouze dodržovala legislativa. 
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VÝVOJ SYSTÉMŮ EMS V ČR A VE SVĚTĚ 

 

Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. - Doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. -  
Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. - Ing. Josef Šunka, Ph.D. 

 

V posledních letech se do popředí dostávají termíny životní prostředí, ekologie, 
ekologický výrobek, čistší produkce a další související s budováním systémů 
environmentálního managementu EMS, EMAS a se získáním certifikátu dle ISO 14000. 
Příspěvek se zabývá porovnáním situace v České republice se světem a Evropou. Výsledky 
vychází základě grantového 402/02/0092 „Informace o environmentálních nákladech pro 
environmentální management“. 

Porovnání počtu udělených certifikátů v Evropě s ostatními státy světa ukazuje  
graf č.1. 
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Graf č.1 Počet udělených certifikátů dle kontinentů 

Z grafu jsou patrné rozdíly v počtu certifikací na jednotlivých kontinentech. Ve 
statistice Afrika/Západní Asie jsou zahrnuty kromě států ležících na Africkém kontinentu i 
státy Západní Asie, tj. Afgánistán, Bahrain, Indie, Irán, Israel, Jordán, Libanon, Saudské 
Arábie, Sýrie a Spojené Arabské Emiráty. Procentuelní podíl udělených certifikátů ISO 14000 
na jednotlivých kontinentech je patrný z tab.č.1. Tabulka je doplněna ročním nárůstem počtu 
udělených certifikátů na světě. 

Největší podíl podniků certifikovaných dle ISO 14000 má Evropa, kde v počtu 
certifikátů dominují státy EU. Meziročně podíl udělených certifikátů klesá na úkor států 
Dálného Východu, tj. státy jako Japonsko, Čína, Korea, Malajsie, Singapur a států Severní 
Ameriky, kde jsou zařazeny státy Kanada, USA a Mexiko. Z tabulky č.1 vyplývá, že počet 
udělených certifikátů ISO 14001 zaznamenal největší nárůst od roku 1996.  

Zdroj: http://www.auditscan.com/pages/statistics3.php, www.iso.ch, KÖVET–INEM Hungaria
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Kontinent Podíl počtu udělených certifikátů v letech 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001  6/2002
Afrika / Západní Asie   0,67   1,65   1,75   2,39   2,81   2,75   2,43 
Střední a Jižní Amerika   1,01   2,21   1,83   2,19   2,24   1,91   2,64 
Severní Amerika   2,88   2,64   5,50   6,91   5,15   3,64   7,93 
Evropa 63,58 59,24 53,94 52,21 53,10 51,51 47,43 
Dálný Východ 28,10 30,59 32,10 30,84 32,90 36,58 36,06 
Austrálie / Nový Zéland   3,76   3,68   4,88   5,46   3,80   3,60   3,51 
Celkem udělených certifikátů 1 491 4 433  7 887 14 106 22 879 34 334 40 808
Roční nárůst  2 942 3 454   6 219 8 773 13 868  6 474 
Počet zemí      35      55      72        84 98      105     105 

Tab.č.2 Podíl počtu udělených certifikátů dle kontinentů 

Jsme alespoň mezi prvními v počtu udělených certifikátů dle ISO 14000 a registrací 
EMAS mezi zeměmi mimo EU? Přiblíží se státy mimo EU státům EU? V grafu č.2 jsou 
uvedeny počty certifikátů ve státech Evropské Unie a v ostatních státech mimo EU od 
prosince 1996  do června 2002. 
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Graf č.2 Počet certifikátů ISO 14000 a registrací EMAS v Evropě 

Skupina států EU zahrnuje 16 států Evropské Unie, ve státech mimo EU jsou uvedeny 
státy Bulharsko, Česká Republika, Estonsko, Chorvatsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, 
Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Monako, Polsko, Rumunsko, Rusko, 
Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko a Turecko. Objem registrací EMAS a certifikátů dle ISO 
14000 v ČR z celkového počtu registrací a certifikátů udělených ve státech mimo EU je 
patrný z grafu č. 3. 

Zdroj: http://europa.eu.int/comm/environment/ 
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Graf č.3 Počet certifikátů ISO 14000 a registrací EMAS ve státech mimo EU a v ČR 

Jak vyplývá z historie vývoje norem, je pravděpodobné, že podniky budou více 
připraveny na zavádění systémů řízení jakosti dle ČSN ISO 9000 a oborových norem VDA a 
QS-9000. Na druhé straně, pokud klademe důraz na slova ekologie a ekologické výrobky, měl 
by počet certifikací dle ISO 14000 zaznamenat prudký nárůst. Vývoj počtu jednotlivých 
certifikátů od roku 1998 do června 2002 ukazuje graf č. 4. 
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Graf č.4 Počty udělených certifikátů v ČR v letech 1998 – červnu 2002 

V jednotlivých letech lze sledovat stále ještě rychlejší nárůst certifikací dle ČSN ISO 
9000 než certifikací EN ISO řady 14000. To je způsobeno dvěma vlivy. Ve statistikách jsou 
uvedeny všechny firmy, které získaly certifikát bez ohledu, zda se jedná o výrobní nebo 
obchodní firmu. V uvedených letech certifikáty dle ISO 9000 získává stále více obchodních 
firem a služeb (banky, cestovní kanceláře apod.). Tento typ firem zatím  o certifikaci dle ISO 
14000 neuvažuje. Druhým významným vlivem je požadavek zákazníků, což je typické u 
dodavatelských firem, kde firma kromě certifikátu dle ISO 9000 musí někdy vlastnit 
certifikáty dle oborových norem, jako je např. VDA 6.1, 6.2, 6.3 a QS 9000.  

Zdroj: Q-katalog, Svět jakosti 1/2000, 1/2001, 1/2002, 3/2002

Zdroj: http// europa.eu.int/comm/environment/
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Počet certifikací je jeden z ukazatelů stupně rozvoje v oblasti dobrovolných 
environmentálních smluv a může být rovněž chápán jako ukazatel výkonu managementu 
podle ISO 14031 (Hodnocení environmentálního profilu). Tato hodnota však uvádí jen jedno 
číslo a neodráží ekonomický rozvoj nebo velikost státu. Tyto dva faktory však hrají 
rozhodující roli při určování rozvoje daného státu v oblasti EMS. 

Asociace pro environmentální management KÖVET – INEM Hungaria proto údaje o 
počtu získaných certifikátů vztáhla na další dva ukazatele, a to počet obyvatel a HDP. Toto 
hodnocení stupně rozvoje environmentálního managementu v jednotlivých státech se pak 
nazývá „Speedometer ISO 14001“ (Tachometr ISO 14001) - zpracování z července roku 
2000, kdy ve sledovaných státech světa bylo vydáno více než 18500 certifikátů ISO 14001.  

Tento tachometr lze využít při srovnání České republiky s okolními státy. Počty 
certifikátů přepočtené na počet obyvatel jsou uvedeny v tab.č.2.  

Pořadí ve 
světě Stát Obyvatel/ISO 14001 

na 1000 lidí na 1 certifikát 
11. Německo 35,7 
12. Rakousko 36,3 
16. Maďarsko 66,3 
23. Česká republika 120,0 
27. Slovenská republika 199,3 
33. Polsko 701,8 

Tab.č.2 Počet obyvatel na jednu certifikaci v ČR a okolních státech v červenci 2000 

Z tabulky je patrné, že čím menší je poměr, tím lepší je vývoj environmentálního 
managementu v daném státě. Počty certifikátů přepočtené na HDP je uveden v tab.č.3. U 
méně "bohatých" států lze dosáhnout dobrého výsledku s menším počtem certifikací. 

Pořadí ve 
světě Stát HDP/ISO 14001 

na miliónů USD na 1 certifikát 
6. Maďarsko 490,0 

13. Německo 788,3 
14. Rakousko 825,1 
21. Česká republika 1 367,4 
23. Slovenská republika 1 666,7 
32. Polsko 4 781,8 

Tab.č.3 HDP na jednu certifikaci v ČR a okolních státech v červenci 2000 

Z těchto tabulek je názorné, že ČR má v oblasti systému environmentálního 
managementu mezi svými sousedy poměrně dobrou úroveň, pokud pomineme skutečnost, že 
mezi naše příhraniční státy patří i Německo a Rakousko, které v této oblasti zaujímají přední 
místa ve světovém měřítku.  

Závěrem je vhodné konstatovat, že v rámci co do udělených certifikátů celosvětově 
vyvinuté Evropy sice relativně zaostáváme, porovnáme –li však stav udělených certifikátů se 
zeměmi, které stále ještě prochází transformací ekonomik (což je patrné právě na vztahu 
k životnímu prostředí) zaujímá Česká republika jedno z předních míst.  
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ANALÝZA  ENVIRONMENTÁLNÍHO ŘÍZENÍ V ČESKÝCH PODNICÍCH 

 

Doc. Ing. Anna Fedorová,CSc. - Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. -  
Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. - Ing. Josef Šunka, Ph.D 

 
Ochrana životního prostředí hraje celosvětově stále větší roli. V Evropě v posledních 

letech náklady na ochranu životního prostředí stále každým rokem vzrůstají. Zatímco v 70 a 
částečně v 80 letech znamenala ochrana životního prostředí pro podniky převážně aplikaci 
přístupu „end of pipe“ začíná v evropském kontextu a posléze i v tuzemských podnicích 
nacházet pomalu stále větší uplatnění jasně definovaná politika životního prostředí, v rámci 
které jsou zaváděna systémová a preventivní opatření ochrany životního prostředí. Zavedení 
takového systému environmentálního řízení je preventivní nástroj, kterým je umožněno 
podniku organizovat s vlastní zodpovědností podnikovou ochranu životního prostředí. 

Stále více podniků, které úspěšně završily přechod na systém řízení jakosti podle 
norem řady ISO 9000 a úspěšně zvládlo certifikaci se v dalším logickém kroku snaží rozšířit 
systém na celopodnikové řízení jakosti. Jak již bylo řečeno, při zavádění systému 
environmentálního řízení, obecně označovaného jako EMS, je možná certifikace či registrace 
podle EMAS, Norem řady ISO 14 000. 

Tyto dva systémy environmentálního řízení mohou využívat ať povinně či dobrovolně 
další nástroje. Zastoupení využívaní nástrojů a systémů environmentálního řízení včetně 
systému kvality je zachyceno na grafu č. 1. 

9

83

12

85

3 5 8
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

ISO 90
00

EMAS

ISO 14
00

1
LCA

Resp
on

sib
le 

Care

 

Registrované či certifikované systémy environmentálního řízení jsou v české republice 
zastoupeny značně nerovnoměrně. Výrazně převažuje certifikace podle ISO 14000. Například 
podle registru agentury EMAS (AEMAS) je k září 2002 podle ISO 14000 certifikovaných 
podniků 310 a podniků registrovaných podle EMAS jen 8. Obdobná je struktura zjištěná 
naším výzkumem, kdy největší počet podniků uplatňující environmentální systém řízení EMS 
(89 podniků) má zaveden systém řízení podle ISO 14001 (viz graf č. 2). 

           Graf č. 1: Podíl dobrovolných nástrojů týkajících se ŽP u zkoumaného vzorku
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Podniky takto certifikované či registrované nemusí mít ovšem zavedený systém 

environmentálního řízení v celém podniku. I když jak ukazuje graf. č. 3 je celopodnikové 
zavedení environmentálního systému řízení častější. 
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Oba systémy mají různou historii. Grafy č. 4 a č. 5 znázorňují podíly certifikovaných a 
registrovaných firem podle data certifikace. Významným byl rok 2000 kdy ze zkoumaného 
vzorku byla na ISO 14001 certifikována téměř třetina firem a podle EMAS registrována 
čtvrtina. 

 

 

Graf. č. 2 : Podíl systémů EMS ve zkoumaném vzorku 

Graf č. 3: Zavedení EMS podle rozsahu 
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Graf č. 4.: Zavádění a certifikace podle EMAS 

         Graf č. 5: Zavádění a certifikace podle ISO 14001 
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VÝSLEDKY VÝZKUMU SLEDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH NÁKLADŮ  
V PODNICÍCH 

 

Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. - Ing. Simona Böhmová, Ph.D. 

 
V roce 2002 byl Univerzitou Pardubice a Vysokým učením technickým v Brně 

realizován výzkum environmentálního řízení v českých podnicích. Výzkum byl proveden 
v rámci řešení grantového projektu Grantové agentury České republiky „Informace o 
environmentálních nákladech pro environmentální management“ (registrační číslo 
402/02/0092). Byl uskutečněn pomocí dotazníkového šetření a řízených rozhovorů 
s manažery vybraných podniků. Osloveno bylo 208 podniků, které mají zaveden systém 
environmentálního managementu (buď podle ISO 14000, nebo podle EMAS) a které byly 
v době výzkumu registrovány v registru REM-CZ, jehož vedení zajišťuje CEMC Praha. 
Vyplněný dotazník vrátilo 89 firem, tj. 43% návratnost. Ve zkoumaném vzorku jsou 
zastoupeny firmy různých velikostí a různých odvětví. Výsledky výzkumu byly zpracovány 
běžnými matematicko-statistickými metodami. 

V následujícím textu jsou shrnuty základní výsledky výzkumu v oblasti sledování 
environmentálních nákladů. Pozornost je zaměřena na strukturu environmentálních nákladů, 
na současnou úroveň jejich sledování v českých podnicích, které mají implementovány 
systémy environmentálního managementu (EMS), a na význam informací o 
environmentálních nákladech pro rozhodovací procesy v podniku.  

 

 

1. STRUKTURA ENVIRONMENTÁLNÍCH NÁKLADŮ 
Pro hledání environmentálně příznivých řešení, která by byla v souladu 

s ekonomickými cíli podniku a s principem udržitelnosti, má velký význam především 
identifikace nákladů, které souvisejí s ochranou a poškozováním životního prostředí (tzv. 
environmentálních nákladů). V rámci výzkumu byla pozornost věnována nákladovým 
položkám, které podniky považují za „environmentální“ náklady. Podniky byly dotázány, zda 
sledují provozní náklady zařízení na ochranu životního prostředí (např. čistíren odpadních 
vod, spaloven apod.) a které další nákladové položky považují za „environmentální“ náklady.  

 

Provozní náklady zařízení na ochranu životního prostředí 

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

a) spotřebované materiály a provozovací látky související se zařízeními, 

b) spotřebovaná energie a voda, 

c) náklady na opravy a údržbu zařízení, 

d) odpisy zařízení a  

e) ostatní provozní náklady zařízení. 

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

78% respondentů, tedy o 2% více než v případě nákladů na materiály a provozovací 
látky, sleduje spotřebu energií a vody, která souvisí s provozováním zařízení na 
ochranu životního prostředí. Výzkum opět prokázal, že počet podniků, které uvedené náklady 
považují za „environmentální“ a sledují je, roste s velikostí podniků.  

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

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

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

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

 

Další environmentální náklady 
Nejvíce podniků uvedlo, že z dalších environmentálních nákladů sleduje náklady 

související s odstraňováním pevných odpadů. Celkem potvrdilo sledování těchto nákladů 88% 
respondentů. Mezi další významné environmentální náklady, které sleduje více jak 80% 
podniků, patří  

− náklady na dopravu odpadů;  

− poplatky na ochranu životního prostředí; 

− pokuty, penále související s životním prostředím.  

Více jak polovina podniků označila, že za environmentální náklady považuje a sleduje 
tyto nákladové položky:  

− externí služby související s EMS (80%);  

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

− náklady na čištění odpadních vod (66%);  

− škody na životním prostředí (62%);  

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

Skoro polovina (49%) podniků považuje za environmentální náklady pojištění 
odpovědnosti za škody na životním prostředí.  
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K velmi málo sledovaným environmentálním nákladům patří  

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

− náklady související s čistšími technologiemi (22%);  

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

Vliv velikosti podniků na sledování výše uvedených kategorií environmentálních 
nákladů není zřejmý (na rozdíl od sledování provozních nákladů zařízení na ochranu 
životního prostředí). S rostoucí velikostí podniků rostou četnosti sledování pouze těchto 
environmentálních nákladů:  

− externích služeb souvisejících s EMS;  

− ostatních služeb souvisejících se životním prostředím;  

− nákladů na odstraňování pevných odpadů;  

− nákladů na čištění odpadních vod;  

− pokut, penále souvisejících s životním prostředím. 

 

Materiály obsažené v nevýrobkových výstupech 
Za významnou složku environmentálních nákladů jsou obecně považovány náklady 

související s nevýrobkovými výstupy (odpady). Vznik odpadu je neefektivní nejen proto, že 
podnik s odpadem musí odpovídajícím způsobem naložit (odstranit ho), ale především proto, 
že každý odpad má i svoji „cenu“. Do této „ceny“ je třeba započítat nejen hodnotu 
vyplýtvaného materiálu (tj. cenu, za kterou byl vyplýtvaný materiál pořízen), ale i náklady na 
zpracování tohoto materiálu, který se nestal produktem pro trh, ale představuje „nežádoucí“ 
výstup. Náklady na vyplýtvaný materiál by tedy měly být v podnikové kalkulaci 
environmentálních nákladů zohledněny.  

V rámci výzkumu byla podnikům tedy také položena otázka, kolik % z hodnoty 
vstupních materiálů opouští podnik jako nevýrobkový výstup (odpad). Jejich odpovědi jsou 
zřejmé z grafu č. 1 a tabulky č. 1. 

 

 

 

Graf 1 Materiály obsažené v nevýrobkových výstupech 
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Tab. 1 Materiály obsažené v nevýrobkových výstupech  
(s ohledem na velikost podniků) 

 11-50 51-250 nad 250 
 abs. č. relat.č. abs. č. relat.č. abs. č. relat.č.

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

 
25% respondentů na otázku neodpovědělo, z čehož lze soudit, že v těchto podnicích 

není sledováno jaké % vstupních materiálů opouští výrobní proces jako odpady. Ve 
zbývajících případech (75% respondentů) byla uvedena výše tohoto podílu. Více jak polovina 
respondentů (51%) uvedla, že až 5% z hodnoty vstupních materiálů opouští výrobní proces 
v odpadních proudech. 17% respondentů pak stanovilo výši tohoto podílu v rozmezí od 5 do 
10%. 7% podniků odpovědělo, že podíl hodnoty vstupních materiálů, které opouští výrobní 
proces jako odpady, činí více jak 10%.  

Zajímavé výsledky vyplývají ze souboru velkých podniků, tj. podniků, které mají více 
jak 250 zaměstnanců. V této skupině uvedlo 69% respondentů, že až 10% z hodnoty 
vstupních materiálů odchází v odpadních proudech a 9% se domnívá, že do odpadních proudů 
přechází více jak 10% z hodnoty vstupních materiálů.   

 
 

2. SLEDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH NÁKLADŮ 

 

Způsob sledování environmentálních nákladů  
V rámci výzkumu byla zaměřena pozornost nejen na to, zda podniky sledují 

environmentální náklady, ale i na způsob jejich sledování (tedy v účetním systému nebo 
mimo něj). Výsledky výzkumu jsou zřejmé z grafu č. 2.  

 

Graf 2 Sledování environmentálních nákladů 
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Environmentální náklady sleduje 76% zkoumaných podniků. Častěji jsou sledovány 
environmentální náklady mimo účetní systém. Výsledky výzkumu jednoznačně prokázaly, že 
s rostoucí velikostí podniků roste i počet podniků, které environmentální náklady sledují. 
Úzce to souvisí se skutečností, že s rostoucí velikostí podniků roste i složitost účetních 
systémů (zvyšuje se množství účetních případů, ztrácí se přehlednost…). Na podporu 
rozhodovacích procesů ve velkých podnicích je účelné sledovat a vyhodnocovat významné 
nákladové položky. Environmentální náklady v řadě podniků mezi významné nákladové 
položky patří, a proto jsou sledovány ať už v rámci účetního systému, či mimo něj. 

Analyzujeme-li sledování environmentálních nákladů v závislosti na velikosti podniků 
(viz tabulky č. 2 a 3), zjistíme, že rostoucí tendence je patrná především v souvislosti se 
sledováním environmentálních nákladů mimo účetní systém. 67% podniků nad 250 
zaměstnanců sleduje environmentální náklady právě mimo účetní systém. Z tabulky č. 2 dále 
vyplývá, že procentuální zastoupení podniků, které sledují tyto náklady v účetním systému, se 
v případě podniků od 51 do 250 zaměstnanců a podniků nad 250 zaměstnanců významně 
neliší.  

Tab. 2 Sledování environmentálních nákladů v účetním systému  
(s ohledem na velikost podniků) 

 11-50 51-250 nad 250 
 abs. č. relat.č. abs. č. relat.č. abs. č. relat.č. 

ano 1 14% 11 41% 20 37% 
ne 6 86% 14 52% 25 46% 
nevyplněno 0 0% 2 7% 9 17% 
celkem 7 27 54  

 

Tab. 3 Sledování environmentálních nákladů mimo účetní systém  
(s ohledem na velikost podniků) 

 11-50 51-250 nad 250 
 abs. č. relat.č. abs. č. relat.č. abs. č. relat.č. 

ano 1 14% 10 37% 36 67% 
ne 6 86% 11 41% 6 11% 
nevyplněno 0 0% 6 22% 12 22% 
celkem 7 27 54  

 

V rámci výzkumu byla ověřována i skutečnost, zda má na sledování 
environmentálních nákladů vliv vlastnická struktura podniku. Z výsledků je zřejmé, že 
environmentální náklady jsou sledovány v podnicích, které jsou ve vlastnictví zahraničních i 
tuzemských subjektů, i v podnicích ve vlastnictví státu.   

 

Sledování environmentálních nákladů po linii výkonů (výrobků), útvarů a procesů 

Další část výzkumu byla soustředěna na to, zda podniky sledují environmentální 
náklady nejen za podnik jako celek, ale i po linii výkonů (výrobků), útvarů a procesů. 43% 
podniků odpovědělo na všechny tři varianty záporně. Pouze dva respondenti uvedli, že 
environmentální náklady sledují jak po linii výrobků, tak i po linii útvarů a procesů. 49% 
podniků sleduje environmentální náklady alespoň po jedné linii.  

Nejvíce respondentů (31%) uvedlo, že environmentální náklady sleduje po linii útvarů. 
Po linii výrobků sleduje tyto náklady 17% podniků a po linii procesů 15% podniků. Počet 
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podniků, které sledují environmentální náklady po linii výrobků a procesů, s rostoucí velikostí 
podniků klesá. Na druhé straně, počet podniků, které sledují environmentální náklady po linii 
útvarů, s rostoucí velikostí podniků roste. 

Výsledky výzkumu potvrdily, že systémy manažerského účetnictví jsou v podnicích 
zaměřeny především na útvarové (odpovědnostní) řízení a na řízení po linii výkonů. 
S rostoucí velikostí podniku je třeba věnovat pozornost především útvarovému 
(odpovědnostnímu) řízení. Na druhé straně však s velikostí podniku roste i složitost účetních 
systémů, takže environmentální náklady jsou sledovány ve většině podniků mimo účetní 
systém.   

 
 

3. VÝZNAM INFORMACÍ O ENVIRONMENTÁLNÍCH NÁKLADECH PRO 
MANAGEMENT PODNIKU 

Předmětem výzkumu bylo i zjištění, zda podniky považují informace o 
environmentálních nákladech za přínosné pro rozhodovací procesy v podniku. Přes 85% 
respondentů uvedlo, že informace o environmentálních nákladech jsou přínosné pro 
management podniku. Výsledky výzkumu prokázaly, že význam informací roste s velikostí 
podniků. 91% podniků s počtem zaměstnanců nad 250 považuje informace o 
environmentálních nákladech za přínosné pro řízení podniku. Je tedy zřejmé, že 
environmentální náklady ve velkých podnicích patří mezi významné nákladové položky, které 
je třeba sledovat a řídit. 

 

 

SHRNUTÍ 
Z výzkumu vyplynulo, že za environmentální náklady jsou v podnicích obvykle 

považovány především náklady související s nakládáním s odpady, odpadními vodami a 
emisemi do ovzduší, poplatky na ochranu životního prostředí, sankce za poškozování 
životního prostředí a nakupované služby související se systémy environmentálního 
managementu. Část nákladů souvisejících s ochranou životního prostředí a jeho 
poškozováním zůstává tedy skryta v souhrnných nákladových položkách. Jako nedostatečné 
se jeví především sledování nákladů na vyplýtvaný materiál. Z výzkumu je tedy zřejmé, že při 
rozhodování jsou brány v úvahu pouze náklady na odstranění odpadů, ale nepřihlíží se 
k pořizovacím cenám materiálu, který přejde do odpadních proudů, ani k nákladům 
zpracování nevýrobkového výstupu.  

Čtyři pětiny respondentů považují informace o environmentálních nákladech za 
přínosné pro řízení podniku a více jak tři čtvrtiny podniků environmentální náklady 
samostatně sleduje. Ve stávajících podmínkách jsou častěji sledovány environmentální 
náklady mimo účetní systém. Výzkum ukázal, že pro rozhodovací procesy v podniku má 
význam i sledování environmentálních nákladů po linii útvarů, výrobků a procesů. 

Výsledky výzkumu potvrzují, že podniky, které deklarují řízení dopadů svých činností 
na životní prostředí a které snahu o šetrný přístup k životnímu prostředí prokazují i 
využíváním dobrovolných nástrojů na ochranu životního prostředí, si jsou vědomy vlivu 
environmentálního profilu podniku na jeho finanční postavení a na výsledky hospodaření. 
Proto zaměřují svoji pozornost i na sledování nákladů souvisejících s ochranou životního 
prostředí a s jeho poškozováním a získané informace používají na podporu rozhodovacích 
procesů v podniku.  
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POJETÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ VE SVĚTĚ 

 

Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. 

 

Co je environmentální účetnictví 
Anglický pojem ”environmental accounting” byl v české odborné literatuře nejdříve 

překládán jako ”zelené účetnictví” nebo ”ekologické účetnictví”. Na pracovním semináři 
Terminologie z oblasti životního prostředí, který se konal na půdě Prezídia Akademie věd 
v Praze v dubnu roku 1996 a který byl pořádán Centrem Univerzity Karlovy pro otázky 
životního prostředí,  bylo navrženo a doporučeno překládat uvedený pojem jako ”účetnictví 
životního prostředí”. Z diskuse účastníků semináře vyplynulo, že jde skutečně o účetnictví 
(včetně vedení podnikových účtů). I přes toto doporučení je však podnikovou praxí i 
odbornou veřejností nejčastěji používán výraz „environmentální účetnictví“.  

V zahraniční literatuře [2] je termín environmentální účetnictví používán 
v následujícím kontextu (viz Tab.1).  

Tab. 1 Typy environmentálního účetnictví 

Typ environmentálního 
účetnictví 

Zaměření Uživatelé 

1. národní účetnictví národ, stát externí 

2. finanční účetnictví podnik externí 

3. manažerské účetnictví podnik, divize, zařízení, 
výrobkové řady, systém 

interní 

 

Národní účetnictví je bohatým, vzájemně provázaným systémem informací o 
národním hospodářství, např. o výši hrubého domácího produktu, který je vyjádřením toků 
zboží a služeb hospodářstvím a je velmi často považován za klíčový ukazatel společenského 
blahobytu. Environmentální účetnictví, používané v tomto kontextu, se týká národní 
ekonomiky. Environmentální národní účetnictví je tedy např. zdrojem informací (ve 
fyzikálním i peněžním vyjádření) o spotřebě národních přírodních zdrojů, obnovitelných i 
neobnovitelných. V tomto kontextu by mohlo být označováno i jako ”účetnictví přírodních 
zdrojů”. 

Finanční účetnictví je zdrojem informací pro zpracování finančních zpráv pro 
investory, věřitele a další externí uživatele. Prostřednictvím těchto zpráv jsou uživatelům 
podávány informace o stavu a pohybu majetku a závazků, o výsledcích hospodaření podniku 
a o jeho finanční pozici. Environmentální účetnictví v tomto kontextu poskytuje informace o 
environmentálních závazcích a podstatných (významných) nákladech souvisejících s dopady 
podnikových činností, výrobků a služeb na životní prostředí.  

Manažerské účetnictví [6] je aplikací principů účetnictví a finančního řízení s cílem 
vytvořit, ochránit, zachovat a zvýšit hodnotu organizací. Je integrální součástí řízení. 
Vyžaduje identifikaci, vytváření, prezentaci, interpretaci a využití informací v souvislosti s  

- tvorbou podnikatelské strategie, 

- plánovacími a kontrolními aktivitami, 
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- rozhodováním, 

- hospodárným využitím zdrojů, 

- zvyšováním výkonnosti a hodnoty dodávané zákazníkům, 

- ochranou majetku, 

- správou a vnitřní kontrolou společnosti. 

Environmentální manažerské účetnictví by tedy mělo poskytovat především informace 
o nákladech souvisejících s působením podnikových činností, výrobků a služeb na životní 
prostředí, které by měly být východiskem pro podnikatelská rozhodnutí a činnosti na všech 
úrovních řízení. Mělo by být zdrojem informací o hodnotové stránce hmotných a 
energetických toků. 

V následujícím textu se zaměřujeme na environmentální účetnictví na úrovni podniku 
(tedy na podnikové environmentální účetnictví). Jednu z nejucelenějších a nejčastěji 
citovaných definic formulovali S. Schaltegger a R. Burritt [3,4]. Jejich pojetí podnikového 
environmentálního účetnictví je věnována pozornost v tomto článku.    

 

Podnikové environmentální účetnictví podle S. Schalteggera a R. Burrita 
S. Schaltegger a R. Burritt [3,4] definují environmentální účetnictví jako suboblast 

účetnictví, která se zabývá aktivitami, metodami a systémy pro zaznamenávání, analýzu a 
vykazování environmentálně vyvolaných finančních dopadů a environmentálních dopadů 
definovaného ekonomického systému (např. podniku, provozu apod.). Podle této definice jsou 
tedy předmětem environmentálního účetnictví   

- environmentálně vyvolané finanční dopady a 

- environmentální dopady. 

Za environmentálně vyvolané finanční dopady lze považovat v peněžních 
jednotkách vyjádřené dopady 

- do nákladů a výnosů (tedy do výsledku hospodaření) nebo příjmů a výdajů 
podniku, 

- do majetku a závazků podniku, které souvisejí s jeho působením na životní 
prostředí (tedy s jeho environmentálním chováním).  

Do předmětu environmentálního účetnictví jsou tedy zahrnuty ty environmentální 
dopady, které jsou internalizovány, tedy přičteny na vrub (popř. ve prospěch) podniku. Je 
však třeba si uvědomit, že ne všechny podnikové vlivy na životní prostředí jsou 
internalizovány. Znečišťování životního prostředí je příkladem tzv. negativních externalit. 
Podniky znečišťují jednotlivé složky životního prostředí - ovzduší, vodu a půdu - a tyto 
znečištěné složky pak působí újmu ostatním ekonomickým subjektům a obyvatelstvu. 
Náklady, které podniky ušetří na zařízeních a opatřeních, která by zamezila vzniku škodlivin, 
případně jejich úniku do životního prostředí, jsou tedy přeneseny na jiné subjekty bez 
souhlasu těchto subjektů a mnohdy i bez jejich vědomí. Některé podniky v rámci svých 
rozhodovacích procesů však už dnes externalitám pozornost věnují.  

Environmentální dopad je možné definovat na základě ISO 14 001 a Slovníku 
ekologie a životního prostředí [1,5]: Environmentální dopad je jakákoli změna v životním 
prostředí, ať příznivá, či nepříznivá, která je zcela nebo částečně způsobena činností, výrobky 
či službami organizace.  
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Složky environmentálního účetnictví 
Podnikové environmentální účetnictví musí uspokojit potřeby různých uživatelů. 

Vzhledem k různým informačním potřebám různých zainteresovaných skupin uvnitř i vně 
podniku je tedy zřejmé, že v rámci environmentálního účetnictví budou vedle sebe existovat 
různé informační subsystémy. Složky environmentálního účetnictví podle S. Schalteggera a 
R. Burritta jsou znázorněny na Obr. 1. 
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Obr. 1 Složky environmentálního účetnictví23 

Významnou složkou environmentálního účetnictví jsou informace o finančních 
dopadech, které jsou vyvolány působením podnikových činností, výrobků a služeb na životní 
prostředí. Tyto informace jsou obsaženy v účetním systému podniku. Vzhledem k tomu, že 
součástí účetního systému podniku je finanční a manažerské účetnictví, rozdělují  
S. Schaltegger a R. Burritt  tuto složku environmentálního účetnictví dále na  

- environmentální finanční účetnictví, které je určeno k uspokojování informačních 
potřeb především externích zainteresovaných skupin. Předmětem 
environmentálního finančního účetnictví jsou environmentálně vyvolané dopady 
na finanční pozici podniku a na jeho výsledky hospodaření. 

- environmentální manažerské účetnictví, které představuje hlavní nástroj a základ 
pro většinu manažerských rozhodnutí. Mělo by dát např. odpovědi na otázky: Jaké 
jsou environmentální náklady a jak by měly být vyhledávány a sledovány? Jak by 

                                                 
23 Pro systém, jehož cílem je sběr, zaznamenávání, hodnocení a předávání informací o environmentálních 
aspektech a dopadech podnikových činností, výrobků a služeb, je použit termín “informace o environmentálních 
dopadech”. 
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se mělo s environmentálně vyvolanými náklady zacházet, tzn. zda by měly být 
alokovány na výrobky, zda by měly být považovány za režijní náklady? apod. 

- jiné environmentální účetní subsystémy, obsahující např. specifické hodnotové 
informace, které jsou v některých státech vyžadovány státními orgány, bankami, 
pojišťovnami apod. Každý z těchto účetních subsystémů se zabývá různými 
aspekty environmentálních problémů, které ovlivňují podnik. Např. v některých 
státech zohledňuje daňová soustava aktivity na snížení znečištění, jsou možné 
odpočty od daňového základu v případě investic na odstranění nebo zmírnění 
některých vybraných environmentálních problémů, je umožněno zrychlené 
odepisování čistších technologií apod. Výstupy těchto subsystémů mohou být 
součástí pojištění výrobků, hypoték, bankovních úvěrů apod. 

Existence navazujícího systému, který jsme označili termínem „informace o 
environmentálních dopadech“ (v originále „ecological accounting“), vyplývá z potřeby sběru, 
zaznamenávání, hodnocení a předávání informací o environmentálních aspektech a dopadech 
podnikových činností, výrobků a služeb. Informace jsou ve fyzikálních jednotkách. Tuto 
složku environmentálního účetnictví rozdělují S. Schaltegger a R. Burritt na tři subsystémy, 
které korespondují se strukturou účetního systému: na externí agendu, interní agendu a jiné 
environmentální subsystémy. Za doplněk environmentálního finančního účetnictví lze 
považovat externí agendu, která poskytuje (sbírá, zaznamenává, hodnotí a presentuje) 
informace pro externí uživatele, kteří se zajímají o dopady podniku na životní prostředí (např. 
veřejnost, média, akcionáři, různé skupiny a hnutí na ochranu životního prostředí, apod.). 
Externí agenda je hlavním zdrojem informací pro environmentální zpravodajství. Zprávami o 
vlivu na životní prostředí vlastně podnik provádí veřejnou inventuru svých environmentálních 
dopadů (např. vypouštěného znečištění apod.). Interní agenda je určena pro sběr, 
zaznamenávání, hodnocení a předávání informací potřebných pro rozhodování uvnitř 
podniku. Tento systém je komplementární k environmentálnímu manažerskému účetnictví. 
Jiné environmentální subsystémy také poskytují údaje ve fyzikálních jednotkách. Informace 
jsou určeny především pro různé státní orgány (regulátory) ke kontrole plnění stanovených a 
závazných limitů a standardů. Ve státech, kde jsou vybírány environmentální daně, mají tyto 
systémy své opodstatnění; jsou nezbytně nutné a povinné pro jejich přesné stanovení. 
V posledních letech požadují specifické informace o environmentálních dopadech i stávající a 
budoucí věřitelé, pojišťovací společnosti apod. 

Je zřejmé, že uvedené složky environmentálního účetnictví musí být vzájemně 
provázány, a pro vytvoření funkčního informačního systému pro environmentálně 
orientovaný management je nezbytné, aby na sebe navazovaly a předávaly si mezi sebou 
informace. Pro účinné environmentální řízení má význam především integrace subsystémů.  

 

Uživatelé informací plynoucích ze systému environmentálního účetnictví 
Na Obr. 2 jsou zachyceny jednotlivé složky environmentálního účetnictví podle S. 

Schalteggera a R. Burritta a jejich uživatelé. Externí uživatelé jsou rozděleni do dvou skupin: 

1.  uživatelé, kteří mají přednostní zájem o environmentálně vyvolané finanční dopady 
(vlevo na obrázku) a 

2.  uživatelé, kteří se zajímají prioritně o environmentální dopady podnikových 
činností, výrobků a služeb (vpravo na obrázku). 

Environmentální finanční účetnictví a jiné environmentální účetní subsystémy jsou 
určeny především pro akcionáře, dodavatele, vládní orgány (v souvislosti s vyměřením daní) 
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apod.; externí agenda a jiné environmentální subsystémy jsou prioritně směrovány na média, 
která se zabývají environmentální problematikou, na hnutí a organizace na ochranu životního 
prostředí (hnutí a organizace “zelených”) a na nejbližší okolí podniku (na obyvatele, kteří žijí 
v jeho okolí apod.). Na Obr. 2 je odlišení uživatelů jednotlivých složek environmentálního 
účetnictví zřetelné a jednoznačné. To ovšem v reálném životě podniku nemusí platit, nebo to 
nemusí být tak jednoznačné (např. mezi akcionáři určitě bude individualita nebo skupina, jež 
bude za prioritní považovat dopady podniku na životní prostředí).  
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Obr. 2 Environmentální účetnictví a jeho uživatelé [4]  

 

Úkoly podnikového environmentálního účetnictví    
Podle S. Schalteggera a R. Burritta [3,4] environmentální účetnictví musí být 

vytvářeno tak, aby poskytovalo informace důležitým uživatelům a pomáhalo podniku zlepšit 
jeho environmentální profil a tím pokračovat v cestě k udržitelnému rozvoji.  

Kvantitativní vyjádření dopadů a různé propočty jsou podle názoru manažerů, ale i 
odborníků na environmentální problémy, praktickou cestou, jak měřit udržitelný rozvoj a eko-
efektivnost. Srovnávání a agregace environmentálních dopadů různých výrobků, procesů, 
postupů, podniků, regionů nebo národů jsou potřebné, protože získané hodnoty představují 
celkové množství škod na životním prostředí. Tyto kvantitativní informace však nejsou 
zdaleka dostačující. Měly by být podpořeny kvalitativním hodnocením. Ne všechny 
environmentální dopady mohou být kvantifikovány. Propojení kvalitativních a kvantitativních 
charakteristik je nezbytné pro to, aby podnikání a postupy různých zainteresovaných skupin 
směřovaly ke stavu udržitelné společnosti. Důvody pro rozvoj a zavádění environmentálního 
účetnictví nejsou pouze v měření environmentálně vyvolaných finančních dopadů nebo 
způsobených environmentálních škod. Účelem environmentálního účetnictví by mělo také být 
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poskytnout (vytvořit) prostředky k rozvoji vztahů mezi organizacemi a společností a 
zabezpečit vzrůst transparentnosti organizací.      

Úkoly environmentálního účetnictví v podniku lze shrnout takto: 

- Monitorovat, zaznamenávat a analyzovat informace o environmentálních 
aspektech a dopadech a jejich ekonomických důsledcích. 

- Poskytovat informace uživatelům - při tvorbě systému environmentálního 
účetnictví musí vzít podniky v úvahu rozdílné, mnohdy i konfliktní zájmy různých 
uživatelů. Přednostně musí být uspokojeny potřeby důležitých uživatelů. Tzn. 
v případě např. environmentálního manažerského účetnictví musí být na prvním 
místě uspokojeny potřeby managementu. Vzhledem k tomu, že požadavky 
uživatelů se vyvíjejí, je pravděpodobné, že se objeví potřeba některých dalších 
doplňkových informací nebo se zájem uživatelů přesune na jiný environmentální 
problém. To často vede ke změnám v chování a přístupu podniků. Je tedy zřejmé, 
že environmentální účetnictví je samo o sobě nedostatečné, ale musí být zasazeno 
do širšího kontextu environmentálně orientovaného managementu. Pouze to 
zabezpečí, aby environmentální informace byly využívány efektivně pro zlepšení 
environmentálního profilu podniku.  

- Jak vyplynulo z předchozího bodu environmentální účetnictví vykonává velmi 
významnou službu pro environmentálně orientovaný management. Cílem systému 
je vytipování míst a činností, které zatěžují životní prostředí a způsobují 
ekonomické ztráty podniku. 

 

Závěr 
V předchozím textu bylo demonstrováno pojetí podnikového environmentálního 

účetnictví podle S. Schalteggera a R. Burritta. Environmentální účetnictví lze považovat za 
významný zdroj informací pro environmentálně orientovaný management podniku. Poskytuje 
informace, které jsou východiskem pro různá manažerská rozhodování (např. v oblasti 
strategie pro shodu s předpisy, nařízeními a standardy v rámci životního prostředí, v oblasti 
navrhování a projektování výrobků a procesů, rozhodování o investicích, umístění zařízení, 
nakládání s odpady, rozhodování o výrobcích, řízení rizik, oceňování výrobků, řízení 
nákupních činností, řízení provozu, řízení nákladů, alokace nákladů atd.). Environmentální 
účetnictví může být využito jak v podnicích velkých, tak i ve středních a malých 
společnostech, v různých průmyslových odvětvích i v sektoru služeb.   

 

Literatura: 
[1] ČSN EN ISO 14 001 Systémy environmentálního managementu - Specifikace s návodem 

pro její použití, Český normalizační institut, Praha 1997 

[2] EPA: An Introduction to Environmental Accounting As A Business Management Tool: 
Key Concepts And Terms. (EPA 742-R-95-001) United States Environmental Protection 
Agency, Office of Pollution Prevention And Toxics (MC 7409), Washington D.C. 1995  

[3] Schaltegger, S., Burritt, R.: Contemporary Environmental Accounting. Greenleaf 
Publishing Limited, Sheffield 2000   

[4] Schaltegger, S., Muller, K., Hindrichsen, H.: Corporate Environmental Accounting. JOHN 
WILEY AND SONS, Chichester 1996 



 135

[5] Slovník ekologie a životního prostředí. Živá planeta a Fontána, Praha 1998 

[6] The Chartered Institute of Management Accountants: Management Accounting Official 
Terminology. London 2000 

 

Příspěvek využívá poznatky získané při řešení grantového projektu Informace o 
environmentálních nákladech pro environmentální management (registrační číslo grantového 
projektu: 402/02/0092). 

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

tel.: 466036299, e-mail: jaroslava.hyrslova@upce.cz 

 



 136

VYUŽITÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH INFORMACÍ PŘI ŘÍZENÍ PODNIKU 

 

Ing. Irena Volejníková, Ph.D. 
 

Úvod 
Průmyslové podniky na celém světě denně produkují ohromné množství výrobků. 

Bezproblémová výroba podniku předpokládá dokonalou znalost všech relevantních informací, 
které slouží pro rozhodování managementu např. v oblasti zásobování, zajištění personálního 
obsazení či investiční rozhodování.  

V současné době se stále naléhavější a potřebnější stává také ochrana životního 
prostředí.  Problémy celosvětového charakteru jako globální oteplování či úbytek ozónové 
vrstvy souvisejí zcela samozřejmě s veškerými aktivitami subjektů na celém světě. Na vzniku 
těchto problémů se ovšem velmi významně podílejí průmyslové podniky. Jejich výroba často 
představuje také nechtěnou produkci ve formě odpadů, které negativně zasahují do životního 
prostředí. 

Jednotlivci, ale i různé skupiny zainteresovaných osob se ptají na příčiny zhoršování 
životního prostředí a na podíl každého podniku na jejich vzniku. Management firem 
si uvědomuje potřebu aktivního přístupu v informování veřejnosti o dopadech svých činností, 
výrobků a služeb na životní prostředí. Účinným nástrojem v této oblasti je environmentální 
zpravodajství. Environmentální zpravodajství představuje sběr, zpracování, analýzu 
a vyhodnocení environmentálních informací a poskytnutí vybraných požadovaných 
důležitých údajů o environmentálních dopadech zainteresovaným stranám s cílem podpořit, 
eventuálně obohatit vzájemné vztahy. Dvě základní koncepce environmentálního 
zpravodajství jsou popsány dále.  

 

Rozhodnutí o koncepci environmentálního zpravodajství 
Při rozhodování o koncepci environmentálního zpravodajství v podniku nad rámec 

zákonných úprav existují dva základní přístupy, které mohou být aplikovány:  

• Koncepce jednotného environmentálního zpravodajství nebo-li model 
„odpovědnosti“ – předpokládá, že uživatelé environmentálních informací nejsou vždy schopni 
přesně specifikovat svoje potřeby nebo jsou jejich potřeby těžko definovatelné. V takovém 
případě se podnik rozhodne poskytovat stejné environmentální informace shodným způsobem 
všem cílovým skupinám. Pak existují návody různých organizací či spolků, obsahující 
doporučení, co by měli uživatelé environmentálního zpravodajství vědět, kdy, jak často 
a jakým způsobem jim lze environmentální informace zprostředkovávat. 

• Koncepce diferencovaného environmentálního zpravodajství, nebo-li model 
„potřeby uživatelů“ – předpokládá, že prostřednictvím výzkumů a diskusí lze před 
zveřejněním environmentálních informací zjistit potřeby a požadavky uživatelů na ně. Podnik, 
jdoucí cestou koncepce diferencovaného environmentálního zpravodajství, poskytuje odlišné 
environmentální informace různým způsobem pro každou cílovou skupinu uživatelů. 

 

Základní principy koncepce jednotného environmentálního zpravodajství 
V současné době se stále více projevuje tlak na minimalizaci negativních dopadů 

fungování podniku na životní prostředí. Podniky musejí v prvé řadě povinně poskytovat 
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informace o svém vlivu na životní prostředí, vyplývající ze zákonů a nařízení orgánů státní 
správy. Moderní podnik si je ovšem vědom potřeby aktivně působit na svoje okolí, 
informovat o tom, jaké dopady mají jeho činnosti, výrobky a služby na životní prostředí 
a jaké aktivity vyvíjí, aby tyto dopady zmírnil, v ideálním případě zcela odstranil, tj. 
oznamovat, že je environmentálně odpovědný. 

Koncepce jednotného environmentálního zpravodajství vychází z předpokladu, 
že uživatelé environmentálního zpravodajství nejsou schopni přesně definovat svoje potřeby 
a požadavky na environmentální  informace a že je nemožné či neefektivní je v rámci 
primárního výzkumu zjistit. Základní myšlenkou této koncepce je vydávání tzv. všeobecné 
environmentální zprávy, která by měla obsahovat informace, významné pro všechny cílové 
skupiny. Podnik, publikující všeobecnou environmentální zprávu, by si měl být jistý tím, 
že poskytuje environmentální informace skutečně takovým způsobem, jak to vyhovuje většině 
jejich uživatelů. Pomoci podniku najít odpověď na otázku, jaké informace by mělo 
environmentální zpravodajství poskytovat, může přehled obecných doporučení, uváděných 
v literatuře.  

 

Základní principy koncepce diferencovaného environmentálního zpravodajství 
Koncepce diferencovaného environmentálního zpravodajství představuje poskytování 

environmentálních informací přesně podle potřeb a požadavků jednotlivých cílových skupin 
uživatelů environmentálního zpravodajství, tj. vydávání specializovaných environmentálních 
zpráv cílených na konkrétního uživatele podle jeho potřeb a požadavků. Mají-li být 
publikovány jasné a efektivní specializované environmentální zprávy, musí jejich vydavatelé: 

- identifikovat cílové skupiny uživatelů environmentálního zpravodajství, 

- provést výzkum a analýzu potřeb a požadavků cílových skupin uživatelů 
environmentálního zpravodajství na toto zpravodajství, 

- stanovit cíle pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů environmentálního 
zpravodajství a 

- rozhodnout o obsahu, formě, způsobu a organizaci vydávání environmentálních 
zpráv. 

Zvolí-li si podnik pro poskytování environmentálních informací koncepci 
diferencovaného environmentálního zpravodajství, vytváří dokumenty, které, ačkoliv jsou 
určeny limitovanému počtu zájemců, lépe splňují potřeby a požadavky cílových skupin 
uživatelů.  

 

Využitelnost obou koncepcí environmentálního zpravodajství 
V současné době se zvýšil zájem zainteresovaných stran o dopady podniků na životní 

prostředí. Každý podnik určitým způsobem více či méně ovlivňuje svými aktivitami, výrobky 
a službami své okolí. Musí zainteresované strany informovat i o svém chování vzhledem 
k životnímu prostředí. Proto by měl mít fungující environmentální zpravodajství.  

Důležitým předpokladem dobrého a efektivního environmentálního zpravodajství 
je  zavedený a dobře fungující environmentálně orientovaný management. Podnik, mající 
tento systém, je schopen, v porovnání s podnikem bez EMS, s mnohem menším úsilím 
shromáždit, zpracovat, analyzovat a interpretovat environmentální informace jako podklad 
pro environmentální zpravodajství.  
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Při rozhodování o způsobu poskytování environmentálních informací se podnik 
může rozhodnout pro jednu ze dvou výše popsaných základních koncepcí environmentálního 
zpravodajství, popř. obě tyto koncepce kombinovat. 

Půjde-li cestou jednotného environmentálního zpravodajství, znamená to, že bude 
vydávat jednu environmentální zprávu, tzv. všeobecnou, obsahující stejné environmentální 
informace pro všechny cílové skupiny uživatelů. Diferencované environmentální 
zpravodajství představuje cílené poskytování environmentálních informací na základě 
výzkumu a analýzy potřeb a požadavků uživatelů environmentálního zpravodajství, tj. 
publikování tzv. specializované environmentální  zprávy.  

Každý jednotlivý podnik musí nejprve zvážit svoji pozici se zohledněním požadavků 
zainteresovaných stran, své strategie, cílů environmentálního zpravodajství, úrovně 
stávajícího environmentálního zpravodajství a zdrojů, které může vyčlenit na poskytování 
environmentálních informací pro zainteresované strany.  

Jednotné environmentální zpravodajství je  možné použít v případě, 
kdy zainteresované strany nejsou schopny přesně definovat svoje potřeby a požadavky 
na environmentální informace nebo si teprve začínají uvědomovat nezbytnost sledovat 
dopady podniku na životní prostředí a podnik sám chce aktivně informovat o svém vlivu 
na životní prostředí a aktivitách životní prostředí šetřících Vydávání všeobecných 
environmentálních zpráv může být zajímavým řešením pro ty podniky, které modifikovaly 
svoji „zelenou“ strategii a chtějí to oznámit všem zainteresovaným stranám. Tento přístup 
může  být též vhodný pro podniky, které mají omezené možnosti, limitované finanční a lidské 
zdroje, jež jsou nezbytné na tvorbu environmentálních zpráv, tj. pro malé environmentálně 
odpovědné podniky. 

Vydávání specializovaných zpráv je  vhodným řešením pro podniky, které operují 
v oblastech, charakteristických vysokým environmentálním rizikem a jsou pod značným 
vnějším tlakem různých zainteresovaných stran. Má-li každá z těchto skupin uživatelů zcela 
odlišné požadavky na environmentální informace a liší-li se jejich možnosti zasahovat 
do fungování podniku, je výhodné soustředit se na vybrané skupiny uživatelů a poskytovat 
jim právě ty informace, které vyžadují. Považuje-li podnik environmentální záležitosti 
za významný faktor v konkurenčním boji, tzn. že je pro něho rozhodující zlepšovat „zelený“ 
image podniku pomocí efektivní environmentální zprávy, která zcela splňuje požadavky 
různých cílových skupin na poskytnuté informace, je také velmi prospěšné zvolit koncepci 
diferencovaného environmentálního zpravodajství. Koncepce diferencovaného 
environmentálního zpravodajství je odborníky často doporučována, a to z důvodu 
poskytování těch informací, které zainteresované strany požadují a které je tudíž uspokojí. Je-
li však zvolena, je třeba mít zdroje na zajištění této finančně, časově i personálně náročnější 
koncepce. Její náročnost spočívá v potřebě neustále provádět podrobný výzkum potřeb 
a požadavků cílových skupin a v nutnosti zaměstnávat dostatek pracovníků, kteří 
zpravodajství pro jednotlivé skupiny uživatelů koordinují.  

Poslední možností, jak vystavět systém environmentálního zpravodajství v podnicích 
chemického průmyslu, je kombinace obou těchto koncepcí. Podnik může vytvořit první 
environmentální zprávy na základě doporučení různých institucí, zabývajících 
se environmentálním zpravodajstvím. V další fázi by měl zvážit, které cílové skupiny jsou 
pro něj důležité a na které se chce soustředit. Dalším krokem by  měla být analýza potřeb 
těchto vybraných cílových skupin. Na základě tohoto výzkumu může podnik vytvořit takové 
environmentální zprávy, které budou splňovat požadavky vybraných cílových skupin 
uživatelů, ostatním zainteresovaným stranám však může poskytovat i nadále environmentální 
zprávy, vytvořené na základě koncepce jednotného environmentálního zpravodajství. Zavede-
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li např. podnik systém environmentálního managementu, určitě o tom bude chtít informovat 
všechny zainteresované strany a bude se snažit využít svého „zeleného“ přístupu k životnímu 
prostředí jako konkurenční výhody. Po určité době na základě zpětné vazby zjistí, že určité 
zainteresované strany o tyto informace zájem vůbec nejeví a jiné mají speciální požadavky. 
V tu chvíli je vhodné začít vydávat i specializované environmentální zprávy pro cílové 
skupiny, které podnik považuje pro sebe za důležité a jejichž potřeby má zmapované.  

 

Závěr  
Oblast ochrany životního prostředí vstupuje do života každého jedince. Každý z nás 

chce znát informace o prostředí, ve kterém žije, pracuje a vychovává svoje potomky. 
Průmyslové podniky v zásadní míře stav životního prostředí ovlivňují. V poslední době se 
stává dobrým mravem poskytování informací o dopadech činností podniků na životní 
prostředí. Dobře fungující environmentální zpravodajství je důkazem zájmu managementu o 
tuto oblast a umožňuje vytvořit a udržet dobré vztahy se zainteresovanými stranami v okolí 
podniku. 

Veřejnost chce a musí znát environmentální informace týkající se fungování podniků 
v okolí. Podnik může využít jednotné koncepce environmentálního zpravodajství, tzn. všem 
zainteresovaným stranám poskytovat stejné environmentální informace ve stejnou dobu a 
stejným způsobem. Každá cílová skupina uživatelů ovšem vnímá své okolí a dění v něm 
odlišně, je citlivá na jiné problémy a má své specifické potřeby a požadavky 
na environmentální informace.  

V takovém případě lze zvolit tzv. diferencované environmentální zpravodajství. 
Otevřeným přístupem podnik předchází spekulacím o jeho špatném vlivu na životní prostředí 
a otevírá cestu k vytvoření fungujícího pozitivního vztahu se svým okolím. 
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INTEGRACE PODNIKOVÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY  
A SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU 

 

Ing. Lenka Branská, Ph.D. 
 

1. Úvod   
V polovině 90 let minulého století došlo v českých průmyslových podnicích 

k masivnímu zavádění systémů managementu kvality, které bychom mohli označit za 
moderní systémy řízení kvality. Tyto systémy byly zaváděny zejména proto, že pracovníci 
podniků věřili, že se certifikát, dokládající existenci podnikového systému řízení kvality stane 
vstupenkou na zahraniční trhy. Postupně se vlastnictví certifikátu stalo určitou módou a 
zároveň přispívalo ke zlepšování goodwill firmy. Taktéž v obchodních vztazích začal tento 
certifikát hrát významnou roli. Někteří zákazníci jej vyžadovali pouze jako potvrzení určité 
„kvality firmy dodavatele“, někteří se dokonce snažili o zvýšení vlastní prestiže tím, že budou 
deklarovat certifikaci systémů řízení kvality u svých dodavatelů. Vlastnictví certifikátu se 
stávalo v podstatě nutností a firmy budovaly své systémy řízení kvality tak, aby tohoto 
certifikátu dosáhly a udržely si ho. Systémy řízení kvality v podnicích byly a jsou pro 
certifikáty, méně pro samotné řízení kvality podnikových produktů a služeb, i když zavedení 
určitého pořádku ve firmě podniky uvádějí jako nepopiratelný přínos zavedení systému řízení 
kvality i environmentu. Což ovšem neznamená, že by se podniky nesnažily vytvářet kvalitní 
produkty, tzn. ty produkty, které zabezpečí přiměřený zisk firmy v dlouhodobém období. 
Nicméně systém řízení kvality se nestal prostředkem dosahování tohoto zisku. Proto 
docházelo k statičnosti systémů. Podnik implementoval požadavky norem ISO řady 9000 
(9000:1994), získal certifikát  a tím ztratil motivaci po zlepšování a zdokonalování tohoto 
systému řízení kvality. K úpravě podnikového systému řízení kvality budovaného na bázi 
norem ISO řady 9000 mohla podnik přinutit pouze novelizace norem. Takže po vydání nové 
verze norem ISO řady 9000 (tj. 9000:2000) a stanovení přechodného tříletého období, po 
jehož uplynutí pozbudou platnosti certifikáty kvality podle ISO 9000:1994,  se podniky vrhly 
na transformaci svých podnikových systémů řízení kvality. Cílem těchto transformačních 
procesů se stalo podle mého názoru „nepoškodit goodwill firmy a neztratit zákazníky 
v důsledku ztráty certifikátu“. Podle mých zkušeností z primárních výzkumů v podnicích 
chemického průmyslu, se úsilí soustředilo na implementaci požadavků nových norem a to 
s vynaložením minima úsilí a nákladů a to tak, aby došlo k obnovení (resp. udělení) 
certifikátu podle norem ISO řady 9000:2000. K masivnímu zavádění procesního 
managementu do firem, o což usiluje nejnovější verze norem ISO řady 9000, nedošlo.   

Pokud jde o systém řízení environmentu, domnívám se, že ten je ještě zřetelněji 
budován pro zvyšování image firmy a zlepšování jejího goodwil. Má-li firma certifikován 
environmentálně systém, může se tímto certifikátem prokazovat, a to nejen u zákazníků, ale i 
u dalších skupin, které obklopují podnik, např. bank, veřejnosti, správních orgánů.  

Protože jde zejména o certifikaci a možnost získat certifikáty, budují podniky své 
systémy řízení kvality i environmentu na bázi norem ISO řady 9000 a 14 000. A zároveň, má-
li již firma zkušenosti se zaváděním systému řízení kvality dle zmiňovaných norem, zavádění 
systému řízení environmentu je již podstatně jednodušší. Konečně, systém řízení 
environmentu, splňující požadavky norem ISO řady 14 000:1994 je dobrým východiskem pro 
systém splňující požadavky EMAS II.              
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2. Systém řízení kvality a environmentu v podniku 
Systém řízení kvality a systém řízení environmentu by měly vedle zvyšování image a 

goodwill firmy sloužit především pro vnitřní potřeby podniku, měly by být pomocníky při  
managementu firmy. Konkrétně, by tyto systémy měly být nástrojem procesního 
managementu ve firmě, tzn. měly by pomáhat při řízení firmy, jako soustavy vzájemně 
provázaných podnikových procesů   (a to procesů optimálně sladěných, optimálních a 
neustále zlepšovaných). Znamená to tedy, že by tyto systémy měly zachycovat informace 
nezbytné pro management jednotlivých procesů,  tedy nezbytné pro plánování, implementaci 
plánů a kontrolu jednotlivých podnikových procesů. Všechny podnikové procesy by měly být 
řízeny tak, aby výstupy z těchto procesů byly uživateli těchto výstupů (a to všemi včetně 
zákazníků podniku) hodnoceny jako kvalitní. Aby byly hodnoceny jako kvalitní, musí 
jednotlivé procesy probíhat optimálně (být řízeny logisticky) a zároveň musí být tyto procesy 
i výstupy z těchto procesů environmentálně orientované, tzn. s ohledem na životní prostředí. 
Domnívám se tedy, že podnik potřebuje určité kvantum účelně uspořádaných podnikových 
informací, které budou nezbytným pomocníkem pro efektivní řízení kvalitních podnikových 
procesů. V současné době jsou tyto informace tříděny ve dvou (resp. třech, uvažujeme-li i 
systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) systémech. Podle mého názoru, 
by bylo účelné (nikoliv však jednoduše proveditelné) integrovat tyto zmiňované systémy do 
jednoho, který bude poskytovat relevantní informace pro efektivní řízení podnikových 
procesů i podniku jako celku. Jde tedy o to, vytvořit podnikovou pyramidu  dokumentace, 
která bude obsahovat všechny informace pro to, aby podnik mohl poskytovat kvalitní 
produkty svým odběratelům prostřednictvím optimálních (tj. potřebných, logisticky sladěných 
a environmentálně orientovaných) podnikových procesů. 

Tvorba tohoto integrovaného systému řízení (zahrnující systém řízení kvality, 
environmentálně orientovaný systém a postupně i systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci)  bude jistě velmi náročná a stejně tak udržování tohoto integrovaného systému 
řízení bude vyžadovat značné úsilí pracovníků podniku. Nicméně, aby byl tento systém 
skutečným nástrojem řízení podnikových procesů je třeba, aby hlavní odpovědnost převzalo 
vrcholové vedení podniku, jinými slovy, top management podniku by měl mít jasnou 
představu o tom, jak bude konkrétní podnik řízen (z jakých procesů se bude skládat), jakým 
způsobem budou tyto procesy řízeny a jaké informace bude třeba pro řízení jednotlivých 
procesů. Integrovaný systém by pak měl tyto informace generovat a uchovávat. Výkonnými 
pracovníky při tvorbě tohoto systému by pak měli být manažeři jednotlivých procesů. Ti by 
měli doplňovat a rozvíjet představu top managementu o řízení jednotlivých procesů a 
doplňovat již navrženou podobu nejvyšších vrstev dokumentace. V tomto plánovacím procesu 
by podle mého názoru bylo třeba uplatnit dialogové (křížové) plánování, které umožní, na 
jedné straně slaďování podnikových procesů a koncepce jejich řízení s konkrétní představou 
manažerů odpovědných za řízení jednotlivých podnikových procesů.  

Je-li vyladěna nejvyšší vrstva dokumentace, tzn. je-li formulována vize podniku jako 
základní východisko pro řízení podniku a na ni  všechny bezprostředně navazující 
dokumenty, tzn. např. příručka integrovaného řízení (zachycující z vize vycházející 
koncepci(e) managementu podnikových procesů, samotné podnikové procesy a procesní 
mapy jednotlivých procesů, pyramidu cílů, resp. odkaz na tuto pyramidu cílů), organizační 
řád (vycházející z koncepce podnikových procesů, resp. zachycující jednotlivé procesní týmy 
a jejich uspořádání, kompetence, odpovědnosti, základní pravidla komunikace, atd.), pravidla 
ekonomického řízení (vycházející z příručky a organizačních řádu) a pracovní řád (upravující 
pracovně-právní vztahy v organizaci), lze přistoupit k rozpracovávání této základní vrstvy 
dokumentace do vrstev nižších, které rozpracovávají dokumenty pro potřeby řízení na nižších 
úrovních řízení. Znamená to tedy, konkretizovat, které dokumenty, resp. informace jsou 
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potřeba pro efektivní řízení jednotlivých procesů a vypracovat systém, jakým budou nejen 
zachyceny, ale i systémem generovány.           

Praxe druhou vrstvu dokumentace zpravidla řeší vypracováním tzv. organizačních 
směrnic (někdy pouze směrnic, označení však nehraje vážnou roli), které upravují průběh 
jednotlivých podnikových činností. Organizační směrnice by podle mého názoru měly 
popisovat průběh jednotlivých procesů, a to stránku věcnou (jak proces přesně probíhá, 
z jakých činností se skládá), zároveň pak odhalovat environmentální rizika procesů (včetně 
uvádění právních a dalších požadavků v dané oblasti) každého procesu a zároveň i rizika 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Tato vrstva dokumentace by měla 
poskytnout detailnější pohled na každý proces ze všech tří aspektů (kvality, environmentu a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a připravit podklady pro další vrstvu dokumentů. 

Nejnižší vrstva dokumentace slouží k operativnímu managementu jednotlivých 
procesů. Musí poskytovat informace pro operativní plánování, implementaci a kontrolu 
průběhu jednotlivých procesů. Vyberu-li proces „výroba“, pak  může vzniknout potřeba po 
rozdělení nejnižší vrstvy do dvou na sebe navazujících vrstev. Ve třetí může být dokumentace 
upravující výroby např. v jednom závodě, nebo výroby organické versus anorganické, apod., 
takže v tomto dokumentu (dokumentech) jsou uvedeny společné informace, které pracovníci 
podniku potřebují pro zabezpečení specifického procesu  např. „organická výroba“.  Mohou 
zde být začleněny (do jednoho dokumentu, nebo vedle sebe)  např.i postupy upravující 
kontrolu kvality, je-li společná všem výrobám, havarijní plány pro výrobnu, nebo „soubor“  
výrob, kanalizační řády, apod. Do nejnižší vrstvy dokumentace by se pak dostal soubor 
dokumentů ke každé výrobě, tzn. u každé výroby by existovala sada dokumentů, které by 
umožnily operativní řízení každé výroby. Tato vrstva může obsahovat technické normy 
vyráběného výrobku, technologický reglement, provozní směrnice, pracovní instrukce 
(upravující detailně činnosti specifické pro konkrétní výrobu), ale také provozní a 
manipulační řády (upravující environmentální aspekty dané výroby), atd. Nemusí se vždy 
jednat o další dokumenty, ale potřebné informace mohou být vhodně spojovány do 
rozsáhlejších dokumentů (např. environmentální aspekty výroby i výrobku zahrnout do 
technologického reglementu). Zapracování informací o environmentálních aspektech každé 
výroby resp. výrobku do příslušného souboru dokumentace v systému řízení kvality by mělo 
přispět k efektivnějšímu řízení procesu, v tomto případě výrobního. Pro kontrolu každého 
procesu je třeba vytvořit soustavu záznamů. Tyto záznamy by v podstatě měly sloužit ke 
controllingu jednotlivých procesů, tzn. pomáhají soustavně při plánování i realizaci procesů. 
Zcela zřetelná je výhoda propojení obou systémů  právě při hodnocení průběhu jednotlivých 
procesů. Soustava záznamů pomůže hodnotit celý (výrobní) proces komplexně, tzn. jak 
z hlediska řekněme poskytovaných výstupů (samotného výrobku i doprovodných služeb 
odběrateli, jako např. rychlost, přesnost, bezchybnost dodání), tak z hlediska environmentu 
(množství a technická kvalita nechtěných, nežádoucích výstupů z výrobního procesu, atd.) i 
z hlediska ochrany i bezpečnosti zdraví při práci (prašnost, počet úrazů, atd.). Vhodně zvolená 
soustava záznamů umožní i ekonomické hodnocení každého procesu (ukazatele využití 
výrobních faktorů ve výrobním procesu ve vztahu k THN, výrobní kalkulace, náklady spojené 
s odstraňováním odpadů, odpadních vod, emisní poplatky, apod.). Všechny tyto záznamy by 
měly sloužit ke skutečně komplexnímu hodnocení každého procesu a následně ke stanovení 
nových cílů pro komplexní zlepšování procesu (tzn. ze všech aspektů, resp. pro optimální 
zlepšování procesu, když by např. zvyšování jednoho cíle vedlo k zhoršování jiného 
parametru hodnocení procesu).    
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3. Závěr 
Již z naznačeného vyplývá, jak je nesmírně složité vytvořit takový integrovaný 

systém, který  poskytne ve správné chvíli, správné osobě, správné informace v uživatelsky 
přívětivé podobě a to tak, aby všechny podnikové procesy proběhly kvalitně (optimálně) a 
zákazníci podniku získali službami doplněný produkt, který zabezpečí jejich loajalitu vůči 
podniku. Aby se v podniku takový systém podařilo vytvořit, je naprosto nezbytné, aby tento 
systém vykazoval velkou dávku dynamičnosti. Tzn. najde-li se ve firmě vhodnější způsob 
realizace nebo kontroly určitého podnikového procesu, musí být integrovaný systém řízení 
schopen tuto změnu odrazit. Měl by být tedy relativně jednoduše schopen odstranit již 
nepotřebné informace (dokumenty) a nahradit je informacemi (dokumenty) novými, takže 
např. najde-li se nové nebo vhodnější kriterium hodnocení procesu, pak by celý systém měl 
zareagovat a tuto změnu do všech „zúčastněných“ dokumentů promítnout. Pokud by změna 
nebyla proveditelná relativně jednoduše, přirozeně to opět povede ke statičnosti. Z tohoto 
hlediska se jeví jako účelné, aby integrovaný  systém měl elektronickou podobu (v podstatě 
by měl splynout s podnikovým informačním systémem).  

 Domnívám se, že je mnohem důležitější, aby tento integrovaný systém řízení byl 
funkční z hlediska potřeb podniku, aby byl skutečně efektivním nástrojem procesního 
managementu ve firmě, nicméně, jsem si vědoma, že v současné době je pravděpodobně 
nevyhnutelné, aby podnik vlastnil i certifikát. Nezbývá tedy nic jiného než při vybudování 
systému zohlednit požadavky  norem (ISO řady 9000:2000, ISO řady 14 000) a eventuelně 
zapracovat požadavky, které by nebyly systémem přirozeně splněny. Předpokládám však, že 
pokud se podnik vynasnaží vybudovat svůj systém řízení jako skutečně efektivního 
pomocníka při procesním řízení firmy (a zohledněním moderních trendů v podnikovém 
managementu), automaticky splní požadavky novelizované normy ISO 9000:2000, neboť tyto 
normy o zavedení kvalitního procesního managementu ve firmě usilují. Pak samozřejmě 
nebude problém podnikový systém řízení (kvality) certifikovat podle ISO 9000:2000 a po 
kontrole implementace environmentálních požadavků i podle ISO 14 000:1994.   
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