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UDRŽITELNÝ  ROZVOJ  V  ŘÍZENÍ  STAVEBNÍ  FIRMY 
 

Ing. Jiří Kalabis - Ing. Jiří Brokeš - Ing. Ludmila Vacková 

 

1 Úvod - představení firmy 
ŽS Brno, a.s je moderní, multiprofesní stavební firma, která patří ke čtyřem největším a 
nejvýznamnějším stavebním firmám v ČR  a je největší stavební společností na Moravě s více 
jak 50letou tradicí. 

Akciová společnost ŽS Brno je přímým nástupcem státního podniku Železniční stavitelství 
Brno,  založeném v roce 1952 jako specializovaný podnik pro stavbu železnic.  

Za posledních 5 let se obrat společnosti ztrojnásobil a tržby v roce 2004 dosáhly více jak osm  
miliard korun (250 mil. EUR) při cca 2000 zaměstnancích.  

Naše aktivity přesahují rámec České republiky – stavíme na Slovensku a v Maďarsku a také  
v několika zemích jihovýchodní Evropy – v Chorvatsku, Černé Hoře a Bulharsku.  

V polovině roku 2003 došlo k významné změně ve vlastnické struktuře společnosti  vstupem 
Španělské stavební společnosti OHL (Obrascón Huarte Lain, S.A.). Je to šestá největší 
stavební firma ve Španělsku s aktivitami téměř po celém světě – od Mexika, Brazilie, Chile a 
Argentiny po Turecko, nebo Maroko.  

Základní uspořádání   

ŽS Brno, a.s. : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Závody jsou oborově zaměřeny :  

Závody dopravních staveb:   

Závod  Železniční stavitelství:  železniční a tramvajové tratě, výstavba železničních  koridorů, 
technologie v oblasti dopravní infrastruktury – měnírny, napájecí stanice                                        

Závod MOSAN : pozemní komunikace, mosty, sanace betonových konstrukcí 

 
 

Předseda 
 představenstva a  

  

GŘ 
Ředitelství  společnosti 

 
DOPRAVNÍ STAVBY 

( Železniční  stavitelství a  MOSAN) 
 
 

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 
 
 

úsek 
marketingu a obchodu 

úsek 
personální a správní 

úsek 
finanční a ekonomický 

ZÁVODY 
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Závod Pozemní stavitelství : pozemní a inženýrské stavby, ale také podzemní stavby 
(kanalizační sítě, stoky), výroba a montáž ocelových konstrukcí, monolitické betonové 
konstrukce, ekologické stavby – ČOV, kotelny na spalování biomasy. 

 

2 Udržitelný rozvoj a integrovaný systém řízení  

2. 1 Integrovaný systém řízení   
Pro řízení naší firmy plně uplatňujeme integrovaný systém řízení založený na certifikovaných 
systémech řízení v těchto oblastech: 

 management jakosti dle  ČSN EN ISO 9001 - QMS,  

 environmentální management dle  ČSN EN ISO 14 001 - EMS   
 rozšířený o program EMAS,  

 management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001 – MBP  
 a program  Bezpečný podnik, 

 systém bezpečnosti informací dle BS 7799-2 - MBI.  

 

Obr. 1) Struktura  ISŘ   ŽS Brno, a.s. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Integrovaný systém řízení je jedním z prvků  identity ŽS Brno, a.s..  

 

 
QMS 

systém řízení jakosti 

 
               Další řídicí systémy 

 
                          BP 

                             bezpečný podnik

 
MBP 

systém řízení bezpečnosti práce 

  EMAS   

EMS 
     systém řízení pro       

životní prostředí

 
MBI 

systém řízení bezpečnosti 
informací 
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VERIFIED 
ENVIRONMENTAL 

MANAGEMENT 

2. 2 EMAS 
Na základě požadavků programu EMAS byly každým našim závodem zpracovány zprávy – 
Prohlášení k životnímu prostředí, které byly posléze validovány akreditovanými orgány. 
Závody jsou registrovány v národním REGISTRU  EMAS (www.ceu.cz / EMAS) a v  
registru EMAS  v Bruselu pod kódy : 

Železniční stavitelství  ............CZ - S -  015        

MOSAN      .............................CZ - S -  014    

Pozemní stavitelství   ..............CZ - S -  016 

 

 

 

 

V registru je také  uveden závod  EES (Energetické a ekologické stavitelství) CZ-S- 012,          
který byl k 1.1.2005 transformován do závodu Železniční stavitelství pod názvem „divize 
Technologie“. 

Prohlášení k životnímu prostředí se týká těch lokalit, kde může dojít vlivem naší činnosti 
k ohrožení  životního prostředí – to jsou areály závodů (stavební dvory) a stavby. (Stavby jsou 
realizovány v lokalitách, které nevlastníme, ale zavazujeme se zde k šetrnému přístupu 
k životnímu prostředí).   

Z významných environmentálních možných dopadů jsou to  nejčastěji : únik hydraulického 
oleje do půdy  (prasknutí tlakové hadice stavebního stroje),  prašnost, hluk, atp.  Podle 
umístění stavby, použitých  technologií a dalších požadavků odběratele jsou zpracovávány 
„environmentální programy“, v nichž jsou stanovena opatření k zamezení, nebo minimalizaci 
možných dopadů.    

Tak například :  v environmentálním programu stavby koridoru Studénka – Ostrava (která 
probíhala částečně v  CHKO Poodří) byla předepsána pro stavební stroje výměna minerálního 
oleje v hydraulických soustavách strojů za biologicky odbouratelný olej. Není to jednoduchá 
ani levná záležitost, protože takovou záměnu oleje můžeme provést jen u strojů po záruce.  
V envi-programu zakázky „Rekonstrukce Hamzovy dětské léčebny“ v Luži-Košumberku, 
která se prováděla „za provozu“ (v části pavilonu byl normální provoz), byla řešena 
minimalizace dopadů nevyhnutelných hlučných stavebních prací tak, že byly stanoveny určité 
minimální časové expozice, ve kterých vedení léčebny vytvořilo pro pacienty takový 
program, který byl hlukem rušen minimálně.        

Snaha eliminovat negativní dopady stavební činnosti na životní prostředí  je také realizována 
použitím nejlepší dosažitelné techniky – BAT (Best Available Techniques).  Výsledkem je 
například naše spolupráce na vývoji sanačního komplexu SK 120 (speciální technologie na 
rekonstrukci drážního tělesa bez snesení kolejového roštu). Použitím této technologie se 
zabrání devastaci okolí železniční trati nákladními automobily, pro které by jinak musely být 
vybudovány provizorní komunikace pro odvoz a dovoz materiálů. Nespotřebují se pohonné 
hmoty,  nejsou emise, hluk atd.     

Účastníme se rovněž (od 2004) významného celoevropského projektu REMAS, jehož cílem je 
kvantifikovat přínosy systémů environmentálního řízení (EMS) pro podnikatelský sektor a 
státní správu.  
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Cílem projektu je ukázat, která opatření a prvky EMS zajistí podniku co nejefektivnějším 
způsobem dobrý environmentální profil.  

Výstup : obdržíme podrobnou benchmarkingovou zprávu, poskytující srovnání ŽS Brno, a.s.  
s ostatními podniky daného sektoru z celé Evropy. To by nám umožnilo získat (samozřejmě i 
sdílet) informace o nejlepších praktikách (best practices) a vylepšit svůj profil a výkonnost. 
(Zatím výstup není).  

 

2. 3 Model excelence  EFQM  
Abychom mohli zlepšovat proces řízení, je nutné ho monitorovat a měřit.  Existuje několik 
metod měření procesu řízení  -  my jsme před čtyřmi roky zvolili měření formou 
sebehodnocení  podle modelu excelence EFQM  (metodou „pro-forma“).    

Sebehodnocení (SH) není proces několika pracovníků útvaru kvality; je to velmi náročná 
týmová práce - tým musí sestávat ze zaměstnanců, kteří se nejvyššího řízení firmy přímo 
účastní, mají aktuální informace - pozitivní i negativní a mají dostatečný nadhled, aby se SH 
neutápělo v nevýznamných detailech.    

Sebehodnocení není samoúčelné - jeho hlavním úkolem je specifikovat silné stránky v řízení, 
ale zejména místa pro zlepšení. S tím úzce souvisí benchmarking - bez porovnávání s 
nejlepšími nelze dosáhnout excelence.   

Sebehodnocení se provádí :    

• z hlediska nástrojů řízení  ( metody a prostředky ) 

• z hlediska aplikace  ( zavedeno částečně, nebo úplně ) 

• z hlediska hodnocení použitých nástrojů ( zpětná vazba ) 

Tyto tři pohledy odpovídají principu P-D-C-A  ( plánuj – konej – kontroluj – zlepšuj )  – 
představující vývojovou spirálu, kterou definoval guru jakosti pan Deming.  Poslední bod 
tohoto principu – „zlepšuj“, je obsažen ve výstupu sebehodnocení, kterým je „akční plán 
zlepšování“.   

Jak už bylo v této kapitole řečeno, sebehodnocení podle modelu EFQM provádíme čtyři roky.  
Není hlavním cílem získávat ceny a ocenění, ale i to je důležitý „vedlejší produkt“ z hlediska  
image firmy u  zákazníků a dalších zainteresovaných stran. 

Divize Technologie (v roce 2003 s názvem EES - Energetické a ekologické stavitelství) 
získala na základě Sebehodnotící zprávy a následného prověření na místě  Národní cenu ČR 
za jakost za rok 2003 v kategorii „část podniku - závod“, kterou předal ve Španělském sále 
pražského hradu předseda tehdejší vlády Vladimír Špidla.   

V roce 2004 náš největší závod - Železniční stavitelství získal na 
základě sebehodnotící zprávy a provedeného auditu  mezinárodním 
týmem assessorů EFQM  druhý stupeň prestižního ocenění „Uznání  
za excelenci“( Recognised for Excellence) od nadace  EFQM v 
Bruselu.  
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2. 4 Udržitelný rozvoj  
V souladu s aktualizovanou verzí  „Politiky pro období 2004 - 2006“ ŽS Brno, a.s. 
uplatňujeme postupně zásady udržitelného rozvoje, a to v souladu s filozofií našeho vlastníka, 
skupiny OHL.  

Udržitelný rozvoj  - to je syntéza a vyváženost tří oblastí naší působnosti : 

ekonomický rozvoj, šetrný přístup k životnímu prostředí a společenská odpovědnost (sociální 
pokrok).  

V rámci ekonomického rozvoje jsou to především :  uplatňování systému řádné správy firmy 
(např. podle  principů OECD), kodex  chování manažerů firmy (nebo etický kodex)1, 
odmítání korupce apod. 

Společenská odpovědnost firmy je definována jako  vyváženost pracovního a osobního života 
zaměstnanců, rovné příležitosti, rozmanitost na pracovišti (etnické minority, handicapovaní a 
starší lidé), zajištění rekvalifikace propouštěných zaměstnanců apod.  

Evropská komise definuje společenskou odpovědnost firmy ( Corporate Social Responsibility, 
nebo jen CSR ) jako koncepci, kdy firma integruje sociální a ekologické hledisko do svého 
podnikání a do komunikace se zainteresovanými stranami.  

CSR  je v České republice fenoménem posledních let. Zejména po vstupu naší země do 
Evropské unie nabývá tato aktivita, která spojuje podnikání se společenskými hodnotami, na 
mnohem větší důležitosti. Naše firmy jsou totiž povinny prokazovat stejnou sociální a 
ekologickou uvědomělost jako již řadu let prokazují firmy starých členských zemí EU. V 
podstatě se dá říci, že se jedná o trend, který apeluje na změnu orientace firem z krátkodobých 
cílů na dlouhodobé, z maximálního na optimální zisk. Jednoduše řečeno -  jde o dobrovolnou 
snahu firem chovat se lépe k lidem i okolnímu prostředí (zákazníkům, investorům aj.), 
nesoustřeďovat se pouze na ekonomický zisk, ale i na environmentální a sociální aspekty své 
podnikatelské činnosti.  

Aplikovat CSR v podmínkách naší akciové společnosti jako jeden z principů  integrovaného 
řízení, to je cíl pro období 2005 - 2006. Projekt bude realizován v přímé spolupráci s Mr. 
Pierem Zanou (Business Excellence Director EFQM), který je odpovědným autorem tzv. 
Rámce pro CSR programově vycházejícího z EFQM - Modelu Exelence.   

 

3 Environmentální  manažerské  účetnictví  
Jedním z požadavků programu EMAS II je zavedení environmentálníího manažerského 
účetnictví (EMA). Tento manažerský nástroj musí v našem případě odpovídat svojí strukturou 
také požadavkům vlastníka – OHL, který údaje využívá k reportingu   „O udržitelném rozvoji 
ve skupině OHL“. 

Environmentální náklady: 

• investiční  (vlastní investice do ŽP) 

• provozní -vznikají při činnostech ne výrobních (nejsou předvídány v projektu stavby)  

                                                           
1 V České republice je založeno sdružení BLF (Business Leaders Forum), jehož posláním je „ sdružovat 
podnikatelské subjekty, působící na území ČR za účelem pěstování etiky v podnikatelské praxi“. BLF úzce 
spolupracuje s organizací „The Prince of Wales International Business Leaders Forum“ a dalšími  eticky 
zaměřenými organizacemi. S podobným posláním vzniklo  rámci ČSJ  v prosinci 2003 také sdružení  
„Korektní podnikání“. 
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Příklad investice do  ŽP v roce 2004 :  Při likvidaci provizorních ubytovacích zařízení, byla 
zjištěna stará ekologická zátěž – pod kotelnou na LTO. Na likvidaci znečištění půdy – 
odstranění ekologické zátěže byl zpracován projekt,  jehož rozpočet převýšil 1 milion Kč. 
Ekonomické důsledky působení podnikových činností na životní prostředí jsou  předmětem 
pravidelného vyhodnocování. Informace takto získané mají význam i pro externí 
zainteresované skupiny, především zákazníky (výběrová řízení) a stát. Máme zájem sledovat 
environmentální náklady popřípadě výnosy po linii jednotlivých závodů i za celou společnost 
jako celek. 

V této souvislosti byla navázána spolupráce s externími odborníky - Ing. Jaroslavou 
Hyršlovou a Ing. Vojtěchem Vaněčkem z University Pardubice, kteří spolupracovali s ŽS 
Brno, a.s. zejména ve věci výběru, definování a následného vykazování činností spojených s 
ochranou životního prostředí. 

Jejich pomoci, které se nám při zavádění EMA dostalo, si velmi vážíme.  

Na jejich doporučení byly sjednoceny typy účetních případů účtovaných na  vybrané účty  
účetního rozvrhu finančního účetnictví a s platností od 1.1.2004 byla vydána úprava účetního 
rozvrhu o účty, které jednoznačně obsahují  informace pro potřebná environmentální 
vykazování. 

V návaznosti na náklady a výnosy  účtované na těchto vybraných účtech je možné 
zpracovávat  výkazy  podle požadavků "Pravidel k zavedení systému řízení podniku a auditu z 
hlediska ochrany životního prostředí". 

 

Výčet analytických účtů , které obsahují informace pro environmentální vykazování:  

518.18 –  Recyklace materiálů ze stavebních odpadů  
- výhradně pro účtování služeb spojených  s recyklací kameniva a stavební sutě 
nakupovaných od specializovaných firem – specifický stavební odpad se po provedené 
recyklaci vrací k dalšímu použití. 

Na tomto účtu, který v předchozích obdobích nesl název Recyklace použitých surovin, byly 
účtovány služby související s odstraňováním odpadu vznikajícího na stavbách – jedná se o 
využití odpadů formou recyklace.  

Recyklovaný materiál není vracen firmě ŽS Brno, ta si jej v případě potřeby (podsypy apod.) 
může zakoupit – nákup  je vyúčtován na účtu 501 (vybrané materiály jsou účtovány 
způsobem B). 

Tyto případy jsou  od 1.1.2004 účtovány na účtu 518.22 Nakládání s odpady. 

Poznámka: 

Náklady na tomto účtu nejsou provozními náklady. Služby spojené s „ recyklací použitých 
štěrků “ jsou kalkulovány ve stavebních projektech a jsou součástí výrobních nákladů. 

Výběr účtu je volen proto, aby byla umožněna informace o tomto typu výrobního nákladu, 
který odpovídá šetrnému přístupu k životnímu prostředí a který je v naší firmě využíván. 

  

518.19 – Služby související s měřením environmetálních veličin 
Na tomto účtu jsou soustředěny náklady na měření hluku a vibrací, na  analýzu odpadních 
vod, na měření emisí z komínů, na kontroly spalinových cest apod. 
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Do náplně tohoto účtu nepatří měření emisí dopravních prostředků – nelze je považovat za 
environmentální  náklad, protože je to měření povinné ze zákona. 

 

518.22 – Nakládání s odpady 
Na tomto  jsou účtovány  náklady na třídění, skladování, odvoz a uložení veškerých odpadů. 
Na tento účet je účtováno i využití odpadů  formou recyklace.  

Do tohoto účtu nesmí být zařazovány v žádném případě  náklady  způsobené výkonem 
stavebních prací spojené s odstraňováním veškerého znečištění  -  např. znečištění komunikací 
apod. Odstranění znečištění způsobené výkonem stavebních prací nelze považovat za 
environmentální náklad ! 

Poznámka: 

Rovněž na tomto účtu jsou informace o nákladech výrobních a provozních smíšeny a nelze jej  
bez následné analýzy jednotlivých operací využít pro environmentální vykazování. Při 
kontování nákladů nemají účetní referenti k dispozici dostatečně  přesné informace o tom, 
z jakého hlediska  bude náklad související s odpadem hodnocen.  

  

518.28  -  Manipulace s vodou (stočné) 
 

518.39 – Služby pro environmentální sledování 
Tento účet jsme nově zavedli do naší účtové osnovy pro účely sledování nákladů 
souvisejících s prevencí znečišťování a ochranou životního prostředí. Jsou tu účtovány 
následující služby: 

• náklady na školení v rámci systému environmentálního managementu (ISO 14001 a 
EMAS) 

• poradenská činnost se zaváděním environmentálních systémů 

• interní projektové a průzkumné práce sledující ochranu životního prostředí 

• certifikace  EMS, validace Zprávy o ŽP pro EMAS 

• ostatní služby související se systémy enviromentálního managementu, prevencí 
znečišťování  a ochranou životního prostředí  

V žádném případě sem nespadají služby spojené s měřením emisí, měřením hluku a podobná 
měření v rámci ochrany životního prostředí. (Pro služby související s měřením  je vytvořen 
samostatný účet 518.19 Služby související s měřením evironmentálních veličin) 

 

538.20 – Poplatky k ochraně životního prostředí 

Zde jsou vyúčtovány platby uložené např. magistrátem za znečišťování ŽP (např. ovzduší, 
vody ). 

Konkrétněji : Poplatek za vypouštění odpadních vod do povrchových vodních toků  nebo 
poplatek za znečištění ovzduší, poplatky za ukládání odpadů, pokud je na daňovém dokladu 
poplatek samostatně uveden – pozná se podle nulové sazby DPH. 
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545.20 –  Pokuty za škody na životním prostředí 
Účet zahrnuje veškeré uložené pokuty za znečišťování  a poškození životního prostředí – 
položka represivní. Do pokut týkajících se životního prostředí nelze přiřadit pokuty za kácení 
stromů, za znečištění vozovky stavebními pracemi a jiné škody, které přímo nesouvisí s 
ochranou ŽP. 

 

548.39 – Provozní náklady pro environmentální sledování 
Nově zavedený účet pro sledování ostatních provozních nákladů, které souvisejí s 
odstraňováním odpadů, které nelze zaúčtovat na účty 518.18, 518.19 nebo 518.22. 

 

548.49 – Náhrady škod způsobených na životním prostředí 
Nově zřízený účet – jsou zde sledovány platby jiným subjektům za škody způsobené na 
životním prostředí. 

 

548.50 – Přirážky k základním sazbám poplatků za znečišťování ŽP 
Je to účet vyčleněný z důvodů daňových na sledování případných plateb nad rámec zákona. 

 

549.70 – Odstranění nepotřebných zásob 
Zásoby zúčtované na tomto účtu mají povahu odpadu – neslouží již svému účelu. Na účet jsou 
vyúčtovány ceny pořizovací, popř. vlastní náklady nepotřebných zásob. Náklady na 
odstranění zásob (na jejich likvidaci) lze zúčtovat podle charakteru na účet 518.18, 518.22, 
popř. 538.20 nebo 548.39. 

 

648.19 – Výnosy z odstranění nepotřebných zásob 
Účet slouží k zachycení příjmů za odstraněné  nepotřebné zásoby či jiný majetek, zachycuje 
výtěžky získané prodejem těchto zásob nebo majetku – vykoupený papír, vykoupený železný 
šrot apod. 

Tento výčet poskytuje možnost podnikovému managementu být informován o skutečném 
stavu nákladů a výnosů souvisejících s ochranou životního prostředí.  

 

4 ZÁVĚR     
Udržitelný rozvoj, jako filozofický pohled na svět, má vytvářet podmínky pro žití dalších 
generací člověka ve společenství relativního dostatku – ať se jedná o energii, potraviny, vodu, 
bezpečnou přírodu (oteplování atmosféry, ozónová díra), sociální spravedlnost. To je globální 
pohled, který však musí být podpořen aktivním přístupem každé firmy, každého člověka. 
Proto ŽS Brno, a.s. a náš strategický partner – Skupina OHL  formulujeme a uplatňujeme  
Politiku udržitelného rozvoje. 

Za první rok sledování environmentálních nákladů podle metodiky EMA jsme sice získali 
některé údaje, ale manažer pro svoje rozhodování  potřebuje znát především trendy vývoje a 
další závislosti z prováděných analýz. K tomu se přiblížíme během dalších roků sledování – 
ale již podle prvních výsledků EMA musíme korigovat obsah některých účtů a možná zavést 
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podrobnější specifikaci některých nákladů – hlavně se jedná o odpady. Nemáme například 
dostatečně specifikovány odpady podle místa vzniku, takže se na některých účtech sčítají 
odpady z výrobní a nevýrobní sféry, což zkresluje celkový výsledek.  Zde vidíme místo pro 
další zlepšení  zavedeného environmentálního manažerského účetnictví. 

 

Literatura: 
[1] V. Vaněček a J. Hyršlová „Využití environmentálního účetnictví při řešení 
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[3] Účty vybrané ke sledování environmentálních nákladů, Metodický pokyn č. M0309 
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EMISNÍ POVOLENKY VE FINANČNÍM ÚČETNICTVÍ 
 

Doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. 
 

V letošním roce vstupuje do života některých podniků nový jev – povolenky na emise 
skleníkových plynů. Jsou zcela novým nástrojem, kterým má být zajištěno plnění závazků 
České republiky z Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu a realizace 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství. 

Existence emisních povolenek a obchodování s nimi je založena na myšlence použít 
ekonomický nástroj k redukci emisí skleníkových plynů v národním celku, který má přispět k 
tomu, že podniky sníží emise na stanovenou úroveň. V případě, že se od limitu odchýlí, pak 
tato skutečnost vyvolá ekonomický dopad. Ceny povolenek a operace s povolenkami vstoupí 
do výsledku hospodaření, stanou se součástí efektivnosti podniku a bude nutné zřetelně vnést 
tento environmentální aspekt do  rozhodování podniku.V České republice se povolenky na 
emise skleníkových plynů budou v prvním období týkat asi 450 zdrojů.  

 

1.  Charakteristika operací, spojených s emisními povolenkami 
Definice emisních povolenek a úprava průběhu operací, s nimi spojených, jsou důležité pro 
jejich účetní zpracování. 

V českých podmínkách jsou operace s emisními povolenkami upraveny zákonem č.695/2004 
Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a změně 
některých zákonů.  

V zákoně jsou v §2, odst.(1) uvedeny definice termínů, mezi nimi i emisních povolenek: 

povolenkou se rozumí majetková hodnota odpovídající právu provozovatele zařízení 
vypustit  do ovzduší v daném kalendářním roce ekvivalent tuny CO2.  

Aby provozovatel získal povolenky je potřebné : 

• podat žádost o povolení k emisím skleníkových plynů a obchodování s nimi 

• získat povolení, kterým se podřizuje vypouštění skleníkových plynů stanovenému režimu 
(schopnost sledovat emise, vést jejich evidenci a zajistit ověření vykázaného množství 
emisí). Povolení vydává je ministerstvo životního prostředí po dohodě s ministerstvem 
průmyslu a obchodu  

• být zahrnut  do národního alokačního plánu, ve kterém je určeno celkové množství 
povolenek, které bude pro obchodovací období vydáno a také to, kolik povolenek bude 
přiděleno jednotlivým provozovatelům na převzetí od správce registru obchodování 
s povolenkami. Režim obchodováni s povolenkami je časově vymezen obchodovacími 
obdobími, která jsou pětiletá s výjimkou prvního období, které je tříleté a probíhá v letech 
2005 – 2007. Časovým intervalem, se kterým se pracuje, je kalendářní rok.  

Důležité jsou možnosti nakládání se získanými povolenkami. V § 11 zákona č. 695/2004 Sb., 
jsou stanoveny takto: 

1) provozovatel může povolenky prodat nebo jinak převést na jinou osobu 

2) povolenky nemohou být předmětem zástavního práva 
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3) povolenky nemohou být nepeněžním vkladem do základního kapitálu společnosti 

4) povolenky přecházejí na právního nástupce provozovatele zařízení v případě jeho 
zániku nebo úmrtí. 

Možnost prodeje nebo převodu povolenek na jinou osobu samozřejmě neruší původní účel 
tohoto nástroje – právo produkovat stanovené množství emisí, ale přináší navíc prvky 
ekonomického vlivu. Může být v pozitivní roli, tzn. v případě nižší produkce emisí než je 
povoleno, kdy provozovatel může nepotřebné povolenky prodat nebo v opačné negativní roli 
– při vyšší produkci emisí vznikne nutnost nakoupit další povolenky. 

Po uplynutí kalendářního roku, na který byly získány povolenky, provozovatel: 

• předkládá výkaz o množství emisí skleníkových plynů ze svých zařízení. Termín předání 
výkazu je 28.2. následujícího roku  

• předkládá doklady o ověření množství vykázaných emisí. Ověření provede autorizovaná 
osoba a předkládá se do 31.3. následujícího roku 

• do 30.4. vyřadí z obchodování množství povolenek, které odpovídají množství 
naměřených a ověřených emisí v předchozím kalendářním roce.   

 

2. Závěry pro finanční účetnictví 
Pro účetní případy, spojené s emisními povolenkami můžeme udělat z české právní úpravy 
následující závěry : 

• povolenka je identifikována jako majetková položka charakteru získaného práva, tedy 
nehmotné aktivum 

• povinnost vyřadit do 30.4. následujícího roku tolik povolenek, kolik bylo naměřeno a 
ověřeno emisí v předcházejícím kalendářním roce lze identifikovat jako pasivní 
rozvahovou položku charakteru závazku 

• vzhledem k tomu, že všechny procesy vypořádání povolenek probíhají a také mohou 
proběhnout až po skončení kalendářního roku, budou k 31.12. tedy k obvyklému 
rozvahovému dni v rozvahových charakteristikách aktiv a pasiv podniku obsaženy a tato 
skutečnost se promítne také do výsledkových operací podniku.    

 

3. Účtování o povolenkách podle IAS/IFRS 
K účtování o povolenkách podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví bude 
potřebné respektovat několik účetních standardů. Samostatně a speciálně k povolenkám vydal 
Výbor pro interpretaci Mezinárodních standardů finančního výkaznictví interpretaci IFRIC 3 
– Emisní práva, která vstoupila v platnost 1.3.2005. Interpretace nebyla pro Evropskou unii 
v květnu 2005 doporučena  proto, že není v souladu se zásadou věrného a poctivého zobrazení 
a nesplňuje kritéria srozumitelnosti, vhodnosti, spolehlivosti a srovnatelnosti a při přípravě 
tohoto textu byla interpretace zrušena.  

Dá se předpokládat, že některé přístupy budou do nového řešení přijaty, proto si je uvedeme.  
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Z IFRIC  3 vyplývá, že : 

• povolenky jsou nehmotná aktiva, která se vykazují podle IAS 38 – Nehmotná aktiva. 
Jejich prvotní ocenění se provádí ve fair value, neodepisují se a změna jejich cen se 
vyjadřuje buď  

a) pomocí opravné položky v případě poklesu ceny nebo 

b) přeceněním na reálnou hodnotu  

• rozdíl mezi platbou za přidělené povolenky (pokud se za ně platí) a její fair value se 
vykazuje jako vládní grant podle IAS 20 – Účtování státních dotací a zveřejňování státní 
podpory. Rozdíl je zaúčtován jako výnos příštích období a systematicky rozpouštěn do 
výnosů 

• závazek podniku odevzdat povolenky vládě je podchycen podle IAS 37 – Rezervy, 
podmíněné závazky a podmíněná aktiva jako rezerva. Je oceněna v tržní hodnotě 
vyprodukovaných emisí (tuny x cena). 

   

4.  Příklady dopadů operací s emisními povolenkami 
Pro zjištění dopadů tohoto přístupu k účetnímu zobrazení vyjdeme z těchto předpokladů:  

• podnik získal 100 emisních povolenek,  

• cena v době jejich přidělení byla 10 EUR, což pro zjednodušení přepočteme kurzem 
30.000,   

• k rozvahovému dni činila cena povolenky 15 EUR (přepočteno stejným kurzem) 

Situace podle bodu a), tj. účtování bez přecenění  
Emisní povolenky jsou vedeny v pořizovací ceně a pouze v případě poklesu jejich cen se 
skutečnost promítne do účetnictví. 

Dopady do rozvahy a výkazu zisků a ztráty v případě, že podnik nebude obchodovat 
s emisními povolenkami, protože skutečná emise za období odpovídala rozsahu přidělených 
povolenek a  byla 100t : 

ROZVAHA                
                                                     datum vydání       rozvahový den     vrácení povolenek  
                                                       povolenek            31.12.xxx1          max. 30.4.xxx2 
 
Aktiva 
povolenky                                       30 000                    30 000                      - 
peníze 
celkem aktiva                                                                 30 000                      - 
Vlastní kapitál a závazky 
rezerva na povolenky                                                     45 000                     - 
vládní dotace                                  30 000                          
kumulovaný výsledek                                                -  15 000                     -     
celkem pasiva                                                                30 000                     -     
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
výnos z dotace                                                               30 000 
tvorba rezervy – náklad                                                 45 000 
zrušení rezervy                                                                                            15 000 
výsledek období                                                          - 15 000                   15 000 

V této nejjednodušší situaci a samozřejmě výrazněji při prodeji a nákupu emisních povolenek 
a pohybu jejich cen má ta skutečnost, že povolenky budou vráceny až po rozvahovém dni vliv 
na výsledek hospodaření dvou účetních období.  

Nabízí se možnost hledat řešení této situace v IAS 10 – Události po datu rozvahy. Z tohoto 
standardu však vyplývá, že vyřazení aktiv po rozvahovém dni je právě takovou operací, při 
které se neupravují účetní výkazy, pouze se zveřejňuje povaha události a odhad hodnotového 
dopadu transakce. 

 Situace podle b), tj. účtování s přeceněním 
znamená v účetnictví zvýšit cenu povolenek při vzestupu cen na jejich reálnou hodnotu a toto 
přecenění provést do vlastního kapitálu.  

Dopady do rozvahy a výkazu zisků a ztráty v případě, že podnik nebude obchodovat 
s emisními povolenkami : 

ROZVAHA 
                                                     datum vydání         rozvahový den     vrácení povolenek       
                                                      povolenek                31.12.xxx1         max.30.4.xxx2 
 
Aktiva 
povolenky                                       30 000                      45 000                         - 
peníze 
celkem aktiva                                                                   45 000                        - 
Vlastní kapitál a závazky       
vlastní kapitál         
fond z přecenění                                                              15 000                         - 
rezerva na povolenky                                                      45 000                         -  
vládní dotace                                   30 000                          
kumulovaný výsledek                                                  -  15 000                         -    
celkem pasiva                                                                  45 000                         -   
 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
výnos z dotace                                                                 30 000 
tvorba rezervy – náklad                                                   45 000 
zrušení rezervy                                                                                                     - 
výsledek období                                                            - 15 000                          - 

V tomto řešení budou operace s povolenkami promítnuty do účetních výkazů toho účetního 
období, ve kterém proběhly. Problémem je desinformace o výsledku hospodaření, i když 
vlastní kapitál zůstane beze změny. 
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5.  Předpokládaný vývoj v účtování emisních povolenek 
Z diskuse o Interpretaci IFRIC 3 vyplynuly zatím dvě možnosti řešení : 

1) pro povolenky vytvořit novou kategorii nehmotných aktiv, u které by bylo možné 
účtovat zvýšení reálné hodnoty na výsledkových účtech. Tím by se napravila 
nesrovnalost současného modelu reálné hodnoty povolenky, ve kterém se přecenění 
reálné hodnoty povolenky účtuje do vlastního kapitálu a zvýšení hodnoty rezervy na 
reálnou cenu se účtuje výsledkově 

2) účtování emisních práv v rámci zajišťovacího účetnictví.    

Promítnutí zvýšené reálné hodnoty povolenek na výsledkové účty by vedlo k následující 
situaci v účetních výkazech ke dni xxx1 : 

ROZVAHA 
                                                     datum vydání         rozvahový den     vrácení povolenek       
                                                      povolenek                31.12.xxx1         max.30.4.xxx2 
 
Aktiva 
povolenky                                       30 000                     45 000                         - 
peníze 
celkem aktiva                                                                  45 000                         - 
Vlastní kapitál a závazky       
vlastní kapitál         
rezerva na povolenky                                                      45 000                         -  
 
vládní dotace                                   30 000                          
kumulovaný výsledek                                                           -                             -    
celkem pasiva                                                                  45 000                         -   
 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
výnos z dotace                                                                 30 000 
výnosový rozdíl z přecenění                                            15 000                                                                           
tvorba rezervy – náklad                                                   45 000 
výsledek období                                                                     -                            - 

Tímto řešením by bylo dosaženo rovnoměrného zatížení výkazu zisku a ztráty a přispělo by to 
k naplnění zásady věrného a poctivého zobrazení i srozumitelnosti a srovnatelnosti účetních 
výkazů. 

 

Doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. 

VUT Brno 

e-mail: fedorova@fbm.vutbr.cz 
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ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT A FINANČNÍ TRHY 

 

Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. 
 

O zavedení systémů environmentálního managementu je v posledních letech v české 
republice zvýšený zájem. Počet podniků s certifikací ISO 1400/EMAS přesáhl v letošním roce 
hranici 1000 a za poslední tři roky narostl více než čtyřikrát. Mezi hlavní důvody, které 
podniky vedou k zavádění systémů environmentálního managementu, patří především trvalý 
zájem o ochranu životního prostředí a snaha o udržení, popř. zlepšení jejich postavení na trhu 
(Hyršlová 2003). Podniky si jsou vědomy sílícího tlaku  na odpovědný přístup k životnímu 
prostředí a udržitelnému rozvoji (ze strany státních orgánů, veřejnosti a obchodních partnerů), 
což se projevuje mj. využíváním environmentální šetrných technologií, v jejichž uplatnění 
spatřuje řada států, včetně Evropské unie, cestu ke zvyšování konkurenceschopnosti a 
udržitelnému rozvoji. Mění se i poptávka zákazníků, kteří jsou ochotni platit více za výrobky 
šetrné k životnímu prostředí, příp. nechtějí nést environmentální odpovědnost za své 
dodavatele.  

Při porovnání s jinými nástroji a přístupy podporujícími udržitelný rozvoj je systém 
environmentálního managementu využitelný pro téměř všechny oblasti činnosti podniku 
(účetnictví, financování, marketing, výroba, prodej, strategické plánování aj.). Z hlediska jeho 
široké působnosti (Schaltegger 2002) se jedná o prioritní nástroj, který má široké uplatnění a 
významný vliv na dosažení udržitelného rozvoje. 

Na základě praktických zkušeností a dotazníkových akcí je zřejmé, že se v certifikovaných 
podnicích zlepšila organizace práce, jsou sledovány významné environmentální aspekty a 
dopady podnikových činností, výrobků a služeb a hlavní pozornost je zaměřena na zajištění 
souladu s platnými zákony a normami i když tento aspekt je často kritizován s tím, že soulad 
by měl být zajištěn u všech podniků. Podniky přijímají vlastní politiku životního prostředí a 
dosahují zlepšení environmentálního profilu podniku. Díky dokonalejšímu informačnímu 
systému se předpokládá, že se podnik dokáže rychle přizpůsobit novým normám v oblasti 
ochrany životního prostředí. Zavedení systémů environmentálního managementu by mělo 
přispět i k trvalému ekonomickému růstu, prosperitě podniků a zvýšení konkurenční výhody. 
Projevuje se i lepší pozicí pro jednání s finančními institucemi, státními orgány a veřejností 
včetně.  

 

Přínosy ze zavedení systémů environmentálního managementu 

Přínosy ze zavedení systémů environmentálního managementu lze spatřovat v řadě oblastí jak 
již bylo naznačeno. Klíčovým přístupem k hodnocení přínosů je hledisko celospolečenské a 
podnikové. Z hlediska celospolečenského jsou přínosy posuzovány až například po úroveň 
globálních problémů ochrany životního prostředí jako je změna klimatu, ochrana ozonové 
vrstvy Země ap.  

Z hlediska podnikového se přistupuje k hodnocení přínosu na základě standardních metod 
hodnocení efektivnosti a míra dosažení přínosů na úrovni celospolečenské závisí do značné 
míry na internalizaci externích nákladů ze strany státu, ale také dostatečných informací na 
úrovni podniků, které může zajistit například zavedení environmentálního manažerského 
účetnictví. Z tohoto pohledu je důležité, jaké přístupy, metody a nástroje politiky životního 
prostředí jsou uplatněny (Hájek 2003) a umožňují podnikům aktivně přispět k ochraně 
životního prostředí. 



 17

 

Při posuzování přínosů jsou zpravidla brány v úvahu vstupy a výstupy na úrovni podniků 
s tím, že se předpokládá, že externí náklady jsou ve větší míře internalizovány, tzn. že lze 
očekávat, že podniky se budou chovat tak, aby maximalizovaly celospolečenské přínosy. 
V prvé řadě se posuzuje, zda a jakou návratnost má vlastní certifikace ISO 1400/EMAS. Dle 
poznatků získaných z některých podniků však tuto analýzu neprováděli s tím, že očekávají 
přínosy do budoucna a v současné době je nedokážou vyčíslit a nebo zvažují přínosy, které 
jsou nevyčíslitelné jako zlepšení image, vyšší šance uspět ve výběrových řízeních, větší 
loajalita zákazníků. Při použití Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí pro 
zavedení environmentálního manažerského účetnictví (2002) vychází návratnost okolo 2 let 
(Krčma 2003).  

 

Environmentální technologie 
Za předpokladu, že systémy environmentálního managementu vedou k udržitelnému 
podnikání, lze nalézt podstatu úspěšného podnikání ve využívání „udržitelných inovací“. 
V tomto smyslu lze definovat nový směr podnikání – udržitelného podnikání, které v sobě 
zahrnuje personální politiku, zisk a ochranu životního prostředí (Schaltegger 2003).  

Definujeme-li udržitelné inovace je zřejmé, že neexistuje zásadní rozdíl oproti ostatním 
inovacím. Jsou zde však specifické obtíže při jejich realizaci a proto je důležitá úloha státu, 
zejména při jejich uvádění na trh. Pramení to z určité míry rizika souvisejícího s inovacemi. 
Vedle této obecné vlastnosti inovací mají udržitelné inovace při jejich podpoře pozitivní vliv 
na životní prostředí, který je do určité míry také překážkou při využívání inovací neboť vedle 
přínosu pro podnik je třeba počítat s přínosem celospolečenským, který se zcela do 
ekonomiky podniku nepromítá.  

Udržitelné inovace těsně souvisí s environmentálními technologiemi. Za environmentální 
technologie považujeme takové technologie, jejichž používání je méně škodlivé pro životní 
prostředí než u srovnatelných alternativ. Jedná se o technologie, které v porovnání 
s alternativními variantami produkují méně znečištění a odpadů, umožňují vyšší stupeň 
recyklace a znovuvyužití odpadu, efektivněji využívají energie, suroviny a další zdroje a nebo 
jsou přímo určené k ochraně životního prostředí. Pojem environmentální technologie je 
zpravidla chápán v širokém slova smyslu, tzn. že zahrnuje celkové know-how, metody a 
postupy, zboží a služby, zařízení a také organizační a manažerské postupy. Jejich přínos tkví 
ve velkém potenciálu ke snižování provozních nákladů, zvyšování efektivity výroby a tím k 
růstu konkurenceschopnosti.  

Stupeň využívání přírodních zdrojů a související poškozování životního prostředí je třeba 
soustavně monitorovat s ohledem na principy udržitelného rozvoje. V mnohých oblastech se 
negativní dopady na životní prostředí, zdraví a kvalitu života obyvatel stále zvyšují. Jednou 
z možností, jak zvrátit tento nepříznivý vývoj jsou investice do rozvoje a používání 
environmentálních technologií. Jejich rozšíření napomůže i skutečnost, že spotřebitelé si ve 
stále větší míře uvědomují potřebu chránit životní prostředí, které významně ovlivňuje jejich 
zdraví a celkovou kvalitu života. Roste proto poptávka po environmentálně šetrnějších 
výrobcích a službách, k jejichž produkci je potřeba využívat moderní environmentální 
technologie.  

Opatření, které podnik realizuje v rámci systémů environmentálního managementu, mohou 
mít velmi rozmanitý charakter - od drobných organizačních opatření, až po technické a 
technologické změny vyžadující značné investice. Ve svém konečném důsledku však vždy 
vedou k efektivnějšímu využívání zdrojů, environmentálně šetrnějším postupům, nižší 
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produkci emisí a dopadů atd. - tedy výsledkům podpořeným aplikací moderních 
environmentálních technologií. 

 

Finanční trhy 
Z hlediska ekonomického vývoje a dosahování udržitelného rozvoje je kromě výše uvedeného 
důležité, do jaké míry se odráží využívání environmentálních technologií a systémů 
environmentálního managementu na finančních trzích.  

Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu. Finanční trh se člení 
na (Jílek 1997) 

• dluhové trhy (úvěry, půjčky, dluhové cenné papíry) 

• akciové trhy  

• komoditní trhy (trh s cennými kovy) 

• měnové (devizové) trhy. 

Ve vztahu k systémům environmentálního managementu jsou důležité zejména dluhové trhy a 
akciové trhy. 

Při poskytování úvěrů a půjček hraje důležitou roli věrohodnost klienta, která by měla být 
posílena v případě, že má certifikaci ISO 14 000/EMAS. Tato certifikace, jak již bylo 
uvedeno, zajišťuje prosperitu spolu s pozitivním vlivem na životní prostředí a sociální oblast. 
Je otázkou politiky jednotlivých finančních institucí do jaké míry přihlížejí k uvedeným 
skutečnostem.  

Ministerstvo životního prostředí vyvíjelo iniciativu vůči bankovnímu sektoru od počátku 90. 
let. Postoj finančních institucí byl zpočátku zdrženlivý, bez zájmu o podrobnější informace o 
systémech environmentálního managementu a vztahu podniků vůči životnímu prostředí. 
V období privatizace bank však byla situace opačná v tom smyslu, že banky měly zájem na 
získání co možná nejvíce informací o hodnocení vlivů podniků na životní prostředí (eko-
audit, systémy environmentálního managementu apod.).  

Obdobný přístup jako banky mají i pojišťovny. V případě pojištění není problémem, že něco 
nelze pojistit, ale výše pojistného. Využívání systémů environmentálního managementu by 
přitom mělo vést ke snížení rizika pojistné události a tudíž i ke snížení pojistného. 

V případě akciových trhů se vychází z předpokladu, ze akciové společnosti s certifikací ISO 
14 000/EMAS jsou úspěšnější a kurzy jejich akcií stoupají. V praxi ovšem má na výši kurzu 
vliv řada faktorů.  

Podíváme-li se na příklad na Dow Jones Sustainability World Index, který reprezentuje 
akciové společnosti z hlediska dosažení udržitelného rozvoje, byl vývoj výnosu akcií od 
založení indexu následující 

1999  2000 2001 2002 2003 2004

29,70 % -17,50 % -15,44 % -21,26 36,41 % 12,84 %

Přitom tento index zahrnuje 318 akciových společností.  

Z opačného pohledu hodnotíme-li běžně užívané indexy akciového trhu je zřejmé, že většina 
akciových společností nemá zaveden systém environmentálního managementu. Z těchto 
analýz vyplývá reprezentace podniků v těchto indexech je neúplná (Sutherland 2005).  
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Zavedení indexu založeném na zavedení systémů environmentálního managementu nebo 
udržitelného rozvoje v České republice naráží zejména na problém obchodovatelnosti 
s akciemi (většina akciových společností s certifikací ISO 14 000/EMAS nemá 
obchodovatelné akcie) a počtu vhodných akciových společností. 
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VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI 
ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU EMS A EMAS 

 

Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. - Doc. Ing. Josef Fiala, CSc. - Ing. Jan Ministr, Ph.D. 
 

The article deals with the condition of using information and communication technology by 
the implementation the Environmental Management Systems in Czech Republic. 

 

Klíčová slova: Environmental Management Systems, Environmental Management and Audit 
Scheme, Integrated Management Systems, Total Quality Management Systems, Occupational 
Health and Safety Management Systems, Human Resource Management Systems, Small and 
Medium Enterprises, Environmental Profile, Information and Communication Technology 

 

 

Úvod 
Významná role v globalizaci výroby i trhů je v současné době přisuzována informatizaci 
společnosti, výzkumu a vědeckému poznání, které je nutné k zabezpečení udržitelného 
rozvoje společnosti, který vychází ze tří základních principů udržitelného rozvoje: 
ekonomického růstu, environmentální rovnováhy a sociálního pokroku. Po vstupu České 
republiky do EU se začínají v praxi běžně uplatňovat mezinárodní standardy kontroly 
působení vlivu organizací a jejich technologií, výrobků a služeb na životní prostředí. V takto 
nastaveném podnikatelském prostředí je nutnou podmínkou úspěchu organizace na trhu 
vytváření pozitivních vazeb mezi environmentální a ekonomickou efektivností, dále tvořivost 
při vývoji nových výrobků a technologií. Současný celosvětový trh, na který vstupují naše 
transformované podniky a nově vzniklé podniky, zejména pak trh a obchod v rámci Evropské 
unie, lze charakterizovat následujícími podmínkami: 

• vyžaduje vysokou kvalitu výrobků a služeb orientovanou na uspokojování potřeb 
zákazníků, 

• odráží environmentální náklady výroby, např. při využití, recyklaci a zneškodňování 
odpadu, a pod., 

• požaduje i bezpečnost a ochranu zdraví při vytváření výrobků a poskytování služeb, 

• podporuje vysokou podnikovou kulturu a začíná podporovat i podnikatelskou etiku. 

Uspokojení těchto požadavků v praxi vyžaduje maximální využití existujících datových 
zdrojů a ICT jak na veřejné, tak podnikové úrovni. 

 

 

1. Úloha systému environmentálního managementu – EMS v organizacích 
Systém environmentálního managementu (EMS) podle norem řady ISO 14000 i podle 
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 (EMAS II) zpracovává informace 
jak od vnějších, tak i vnitřních zainteresovaných stran. Jeho úlohou je v organizaci je 
zabezpečení komunikace, vedení záznamů a dokumentace a podávání zpráv všem 
zainteresovaným stranám jak v rámci EMS (ISO 14000 i EMAS II), tak i v rámci hodnocení 
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environmentálního profilu (EP) organizace. Zavedení systému EMS usnadňuje organizaci 
např.: 

• demonstrovat plnění závazků v ochraně životního prostředí; 

• omezit zájem a otázky na negativní environmentální aspekty a zaměřit pozornost na 
plnění environmentální politiky, cílů, cílových hodnot a environmentálních programů; 

• zvýšit znalosti o systému environmentálního managementu organizace; 

• zefektivnit a podstatně zkrátit dobu (až o polovinu vůči standardnímu zavádění bez IS 
EMS) potřebnou na zavedení EMS 

• zlepšit úroveň informací o environmentálním profilu organizace. 

 

 

2. Podmínky zavádění informační podpory EMS a EMAS 
Podmínky informační podpory systému EMS (včetně EMAS II) lze rozdělit do dvou 
základních oblastí. První, externí oblast, zabezpečuje komunikaci organizace jako celku 
s jejím okolím. Druhá, interní oblast, pak zabezpečuje komunikaci implementovaných 
informačních subsystémů a pracovníků uvnitř organizace samotné. 

 

2. 1 Externí oblast 
Externí oblast pro zavádění informační podpory EMS a programu EMAS je dána 
legislativními podmínkami, které vycházejí českých a mezinárodních standardů pro 
informační technologie, dále z norem týkajících se ochrany ŽP, ochrany spotřebitele a jakosti 
výrobků a služeb, ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a dále postavení pracovníků 
v organizační struktuře dané organizace. Nová legislativa v životním prostředí (např. zákony 
o odpadech, obalech, vodě a ovzduší) je často považována za nástroj k zajištění 
transparentnosti procesu poskytování environmentálních informací státní správě a zároveň za 
prostředek kontroly komunikace EMS a reportingu o EP podniku. Na druhé straně však musí 
být v komunikaci a vedení záznamů v EMS vypracované zřetelné a jasné postupy pro 
poskytování environmentálních informací následujícím subjektům:  

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

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

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

Základní část EMS systému v této oblastí je environmentální reporting organizace. Pro 
zajištění přípravy pravidelného vydávání zpráv o EP podniku musí být k tomu účelu vytvořen 
informační subsystém EMS umožňující pravidelné shromažďování, analýzy a zpracování 
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příslušných environmentálních dat, podle požadavků norem ISO 14001:2004, ISO 14031 a 
návrhu normy ISO 14063. 

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

Politika EU v oblasti ICT a je formulován v akčním plánu EU „Elektronická Evropa - 
Informační společnost pro každého“. Tento plán známý pod zkratkou eEurope je uveden 
společně s akčním plánem České republiky pro rozvoj informační společnosti na vládním 
serveru http://www.vláda.cz. Z uvedených trendů jednoznačně vyplývá, že v rámci rozvoje 
informační a znalostní společnosti bude třeba začít s co nejširším využití současných ICT 
(zejména technologií Internetu a Intranetu), dále bude nutno zavádět v podnicích 
standardizované informační subsystémy EMS a s jejich pomocí stanovovat a vyhodnocovat 
vhodné indikátory EP, které budou např. vstupem do manažerského subsystému daného 
podniku. Ten bude umožňovat managementu podniku lépe naplňovat kritéria EP a soustavně 
zlepšovat chování podniku k životnímu prostředí. Přístup zákazníků k environmentálním 
informacím o podniku, jeho službách, případně výrobcích by neměl být omezován, aby si 
zákazníci mohli svobodně zvolit daný podnik na trhu, nejen na základě nejnižší ceny výrobku 
nebo služby, ale i na základě jeho EP. 

 

2. 2 Interní oblast 
Základním požadavkem pro implementaci informačního subsystému EMS v podniku je 
udržení rovnováhy mezi důvěrností environmetálních  informací a umožněním přístupu 
k informacím o EP podniku, vycházející z požadavků norem řady ISO 14000, zejména návrhu 
normy ISO 14063 pro environmentální komunikaci, dále požadavků Nařízení Rady EU 
761/2001, Rozhodnutí a Doporučení Komise 680/2001 k Nařízení Rady EU 761/2001 na 
environmentální reporting v Programu EMAS II (viz 
http://www.cenia.cz/www/webapp.nsf/webitems/home_EMAS) a zprostředkovaně i zákona 
č. 123/1998 Sb., o poskytovaní informací o životním prostředí.  

Obecně platí, že pro jakékoliv rozhodování podniku jsou nejdůležitější informace vztahující 
se k předmětu o kterém se má rozhodnout. Po jejich získání následuje proces vyhodnocení 
těchto informací a vlastní rozhodnutí managementu v rámci spojitého procesu tj. tzv. 
Demingova cyklu „Plánuj-Dělej-Kontroluj-Zlepši“. Není-li k dispozici v daném okamžiku 
dostatek věrohodných environmentálních informací, tak management podniku rozhoduje 
s velkou nejistotou, je-li dostatek informací, ale nejsou vyhodnotitelné, nejistota rozhodování 
managementu podniku je opět velká. 

Tyto informace se získávají obvykle z následujících oblastí spadajících do EMS: odpadové 
hospodářství, vodní hospodářství, ochrana ovzduší, péče o přírodu a krajinu, havarijní 
plánování, ochrana před chemikáliemi, ochrana před hlukem, emise tepla, emise ionizujícího 
záření, energetika. Výčet těchto oblastí není úplně vyčerpávající, neboť s EMS podniku 
souvisí přímo či nepřímo celá řada dalších kategorií a ostatní se s touto problematikou 
prolínají (např. bezpečnost práce a ochrana zdraví, požární ochrana apod.) 
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3. ICT využívané pro podporu zavádění EMS 
Použití ICT podporujících zavádění systémů integrovaného managementu (IMS) dosud 
neodpovídá používání ICT v jiných oblastech řízení organizací a zejména malých a středních 
podniků (SME). EMS se stává součástí nového světového trendu zavádění systémů IMS, který 
v sobě zahrnuje dále komplexní systémy řízení jakosti - TQMS dle revidovaných norem ISO 
9000:2000, systémy ochrany zdraví a bezpečnosti při práci - OHSMS, např. dle normy ČSN 
18000 a systémy řízení lidských zdrojů – HRMS, který zatím není standardizován. Do tohoto 
sytému bude brzy zahrnuta i podnikatelská etika. 

V rámci architektur IS podniků v ČR jsou většinou realizovány pouze izolované informační 
systémy orientované na uplatňování TQMS a EMS, v těchto systémech řízení jsou EMS 
orientovány zejména na: 

•  řízení dokumentace a workflow, 

• na základní environmentální monitoring,  

• zaznamenávání a dokumentování výsledků měření environmentálních indikátorů 
v odpadovém a vodním hospodářství a v ochraně ovzduší.  

Existuje stále legislativní mezera, spočívající ve stanovení kompatibilních standardů s EU pro 
sběr informací o EP z podnikových informačních systémů (tj. z subsystémů pro EMS, TQMS, 
OHSMS, HRMS, aj.) a jejich využití pro standardizaci v hodnocení schopnosti velkých 
podniku a SME k jejich vstupu na trhy EU i OECD a také k hodnocení nezanedbatelnému 
vlivu SME na udržitelný rozvoj regionu. Zvláště v SME se bude muset v rámci aplikací 
informačních technologií zavést jednoduchý metainformační manažerský systém společně 
s metodikou jeho zavádění jako nový efektivní nástroj managementu pro implementaci EMS. 
Tento metainformační manažerský systém pro IMS bude moci využívat indikátorů z EP, dále 
českých a mezinárodních standardů pro informační technologie, evropského 
environmentálního katalogu meta-dat a dále standardů pro EMS, EMAS, TQMS, QHSM a 
HRMS, které spojí v jeden integrovaný celek. 

Základem pro vytvoření informačního subsystému EMS podniku by měly být ICT, které jsou 
využívány v rámci stávající intranetové sítě v podniku. V rámci této intranetové sítě by měl 
být na jednom ze serverů  podniku (např. na výkonném osobním počítači) nainstalován 
informační subsystém EMS. Na tomto serveru by se realizoval jednak aplikační server, na 
němž běží moduly informačního subsystému EMS, které zasílají žádosti a zpracovávají 
odezvy z té části, kde je uložena databáze environmetnálních dat – tzv. datovém serveru. Jeho 
úkolem je udržovat s využitím moderních technologií data warehousingu aktuální datový 
sklad celého subsystému EMS podniku, tj. udržovat všechna environmentální data 
a informace o výše uvedených oblastech spadajících do EMS v časových řadách, které 
umožňují sledování trendu vybraných indikátorů EP. Pro snížení nákladů na software je 
vhodné, aby oba servery pracovaly např. pod operačním systémem Linux případně Windows 
a využívaly následující základní software: WWW server (např. Apache, Windows2000 
server), objektově orientovaný skriptovací jazyk (např. PHP, ASP) spolu s dalšími 
knihovnami funkcí např. pro práci s grafy, apod. a podpůrné prostředky pro automatické 
zálohování dat na obou dříve zmiňovaných serverech. Na druhé straně jako datový sklad je 
možno využít systém řízení databází, který je již používán v podniku (počínaje např. 
Accessem, MS SQL, přes Interbase k Oracle, Progress, či Informixu). 

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

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

 

 

4. Závěr 
Využití ICT v EMS se obecně stává dalším nevyhnutelným krokem vrcholového 
managementu podniků v EU v modifikaci jejich informační strategie. Zvýšení 
konkurenceschopnosti podniků v ČR pomůže zavedení EMS do jejich architektury IS. Při 
implementaci EMS není omezujícím faktorem technická úroveň ICT- hardware nebo 
základního software, ale spíše nedostatek kvalitního aplikačního programového vybavení. 
Tento nedostatek vyplývá jednak z legislativy, která zatím nedostatečně pokrývá tuto 
problematiku a tak nedostatečně nastavuje environmentálního podmínky v podnikatelském 
prostředí ČR, což pak má za následek odložení zavedení EMS v podnicích. Jako příklad lze 
uvést, že většina výběrových řízení má jako hlavní kritérium stanovenu cenu výrobku nebo 
služby a EP podniku je v těchto řízeních zatím pouze popelkou nebo česnou výjimkou. 
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METODY ENVIRONMENTÁLNÍHO NÁKLADOVÉHO ÚČETNICTVÍ 

 

Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. 

 

V podmínkách, kdy přístup podniku k životnímu prostředí představuje faktor ovlivňující 
úspěšnost podnikání, je účelné využívat odpovídající metody i v rámci nákladového účetnictví. 
Metody používané v rámci environmentálního nákladového účetnictví (ECA) lze rozdělit do 
skupin, které vycházejí z definice environmentálních nákladů a z metod používaných 
v nákladovém účetnictví. V článku je diskutováno použití kalkulací environmentálních 
nákladů, metody Full Cost Accounting i procesních kalkulací. 

 

Úvod 
Environmentální nákladové účetnictví (ECA) je považováno za součást environmentálního 
manažerského účetnictví. IFAC definuje ECA jako „identifikaci a oceňování nákladů (včetně 
environmentálních nákladů) a jejich alokaci procesům, činnostem, výrobkům nebo 
střediskům“  [9]. Metody používané v rámci ECA lze rozdělit do skupin, které vycházejí 
z definice environmentálních nákladů a z metod používaných v nákladovém účetnictví (viz 
tabulka 1). V rámci přístupu, který vychází z pojetí environmentálních nákladů jako nákladů 
na ochranu životního prostředí, je třeba rozlišovat náklady minulé, stávající a budoucí. 
Přístup zaměřený na náklady materiálových a energetických toků je založen především na 
minulých výsledcích.  

Tabulka 1 Přehled základních metod používaných v rámci ECA [16] 
 

NÁKLADY NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ 
S MATERIÁLOVÝMI A 

ENERGETICKÝMI TOKY 

 

 
Minulé a stávající 

náklady 

Budoucí 
(potenciální) 

náklady 

 
Minulé a stávající 

náklady 

Budoucí 
(potenciální) 

náklady 
SAMOSTATNÉ 
(ODDĚLENÉ) 
PROPOČTY  

Náklady na snižování 
odpadů, odpadních 
vod a emisí do 
ovzduší  

Environmentalní 
rozpočetnictví   

  

FULL-COST 
ACCOUNTING 

Plné náklady 
související 
s ochranou životního 
prostředí  

Náklady související 
s environmentálními 
riziky  

Náklady zbytkového 
materiálu  

 

KALKULACE 
PŘÍMÝCH 
NÁKLADŮ 

Kalkulace přímých 
environmentálních 
nákladů  
 
Vícestupňové 
kalkulace přímých 
nákladů  

Kalkulace budoucích 
environmentálních 
nákladů  

  

PROCESNÍ 
KALKULACE  

Kalkulace 
s přiřazováním 
nákladů podle aktivit  

Rozpočtování 
založené na aktivitách 

Kalkulace 
orientované na 
materiálové a 
energetické toky   
 
Kalkulace 
s přiřazováním 
nákladů podle aktivit 
orientované na 
materiálové toky  

Rozpočtování 
založené na 
aktivitách 
orientované na 
materiálové a 
energetické toky   

V následujících kapitolách je pozornost věnována jednotlivým metodám. 
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1 Kalkulace environmentálních nákladů a Full-Cost Accounting 
První přístupy v rámci kalkulací environmentálních nákladů byly zaměřeny na propočty 
nákladů koncových technologií. Ochrana životního prostředí byla brána jako nutná podmínka 
pro provozování podnikatelské činnosti. Zatímco Verein Deutscher Ingenieure (VDI) 
poukazovala na potřebu separace environmentálních nákladů od ostatních nákladových 
položek a na jejich samostatné sledování [20], další přístupy naopak usilovaly o začlenění 
sledování nákladů souvisejících s opatřeními na ochranu životního prostředí do systémů 
manažerského účetnictví prostřednictvím metod jako jsou např. Full-Cost Accounting [3; 23], 
kalkulace přímých nákladů [10; 15; 18] nebo kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivit 
[5]. Všechny uvedené postupy byly také aplikovány v praxi především průmyslových 
podniků. 

Metoda Full-Cost Accounting je zaměřena na vyhledávání přímých nákladů a na alokaci 
nepřímých nákladů jednotlivým výrobkům, výrobkovým řadám, činnostem, procesům nebo 
službám [22]. IFAC považuje Full-Cost Accounting a ECA za synonyma [9]. Z definice 
vyplývá, že cílem metody Full-Cost Accounting je přiřadit jednotlivým objektům (výrobkům, 
službám, činnostem, procesům, útvarům, střediskům) plné náklady – tedy jak náklady, které 
s jednotlivými objekty bezprostředně souvisejí, tak i část nákladů nepřímých, které jsou na 
jednotlivé objekty alokovány2.  

Kalkulace přímých nákladů se zaměřuje na přímé náklady, tedy na náklady, které lze přiřadit 
a změřit ve vztahu k relevantnímu předmětu kalkulace.  

Kalkulace procesní se využívají tehdy, pokud výrobky nebo služby vznikají v posloupnosti 
kontinuálních nebo opakovaných operací. Výsledná kalkulace se zjistí jako průměr celkových 
nákladů vynaložených na činnost a objem vytvořených výkonů za období [4].  

Různé přístupy v rámci ECA mají svoje výhody a nevýhody.  

Jedna z výhod odděleného kalkulování nákladů souvisejících s koncovými technologiemi 
spočívá v tom, že nejsou nutné žádné změny v rámci stávajících systémů manažerského 
účetnictví, které jsou v podniku využívány [6]. Informace získané v rámci propočtů lze 
srovnávat, např. lze posuzovat náklady různých koncových technologií využívaných 
v různých průmyslových odvětvích. Za nevýhodu tohoto přístupu lze naopak považovat 
skutečnost, že za environmentální náklady jsou zpravidla považovány pouze náklady 
koncových technologií. Není tedy věnována pozornost čistším technologiím (např. novým 
bezodpadovým výrobním postupům), ani nákladům, které vznikají podnikům v případě, že 
ochrana životního prostředí je zanedbána. Jedná se tedy o reaktivní přístup, který je zaměřen 
pouze na dodatečné náklady vyvolané vlivem zákonů na ochranu životního prostředí. I když 
je účelné sledovat náklady koncových technologií a alokovat je odpovídajícím způsobem na 
nákladové objekty, problematika ochrany životního prostředí v rámci tohoto přístupu není 
integrována do systému manažerského účetnictví a nejsou k dispozici informace, které by 
přispěly k hledání takových opatření, která by vedla ke zvyšování ekonomické výkonnosti a 
ke zmírňování dopadů podnikových činností, výrobků a služeb na životní prostředí.  

Výhoda aplikace metody Full-Cost Accounting v souvislosti s environmentálně vyvolanými 
náklady spočívá především v možnosti alokovat náklady na základě činností, které tyto 
náklady vyvolaly – tedy na základě jejich vztahových veličin [16]. Vztahová veličina nákladů 
                                                           
2 Pojem Full-Cost Accounting není používán všemi autory jednotně. Někteří autoři považují za „plné“ náklady 
pouze ty nákladové položky, které vznikají podniku – tedy ovlivňují jeho výsledek hospodaření [22]. Další autoři 
zahrnují do „plných“ nákladů náklady vznikající v rámci celého životního cyklu výrobku - tedy od získání 
surovin, až po odstraňování výrobku [19].  
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je faktor, který způsobuje změnu v nákladech činnosti (např. kvalita polotovaru, který vznikne 
při dané činnosti, je rozhodujícím faktorem při stanovení, kolik práce bude činnost vyžadovat 
a zároveň ovlivňuje i další požadované zdroje). Základem pro alokaci nákladů je vymezení 
nákladových objektů, nákladových středisek a odpovědností. V rámci tohoto přístupu je 
ochrana životního prostředí nedílnou součástí podnikatelských aktivit – přístup umožňuje 
hledat potenciální nákladové úspory a tržní příležitosti. Mezi nevýhody využití metody Full-
Cost Accounting v rámci ECA patří především to, že ochrana životního prostředí není brána 
jako příležitost, ale je považována za faktor, který vyvolává náklady. To může vést i 
k negativnímu chápání prevence znečišťování. Hlavní pozornost je opět zaměřena na náklady 
spojené s koncovými technologiemi. Informace o environmentálních nákladech souvisejících 
s jednotlivými výrobními procesy a výrobky nejsou považovány za účelné. Provozování 
koncových technologií je zpravidla spjato s vysokými fixními náklady; náklady koncových 
technologií připadající na jednotku výrobku jsou tedy silně ovlivněny využitím kapacity. 
Jsou-li environmentální náklady alokovány na jednotlivé výrobky za těchto podmínek nebo 
jako součást režijních nákladů, pak získané informace mohou významným způsobem snižovat 
transparentnost environmentálních nákladů, která je považována za nezbytnou pro jejich 
řízení. Dochází tedy ke zkreslení nákladových kalkulací, které neposkytují podporu 
rozhodovacím procesům v podniku. Ani v rámci tohoto přístupu nejsou brány v úvahu 
náklady, které podniku vznikají v důsledku nerealizované ochrany životního prostředí.   

Hlavní výhoda použití metody kalkulace přímých nákladů spočívá v tom, že lze sledovat 
přímé environmentální náklady související s jednotlivými výrobky. Postup vychází 
z příčinných vazeb nákladů k výkonu, který je přesně specifikován. V rámci kalkulací 
přímých nákladů lze sledovat odděleně fixní a variabilní náklady, lze tedy věnovat pozornost 
jak informacím, které mají význam z hlediska krátkodobého, tak i z hlediska dlouhodobého. 
Využitím přístupu M. Schreinera je možné identifikovat environmentální nákladová střediska, 
což může významným způsobem napomoci určení míst, kde lze dosáhnout prostřednictvím 
opatření na ochranu životního prostředí nákladových úspor [18]. M. Schreiner také jako první 
poukázal na potřebu řízení environmentálních nákladů prostřednictvím materiálových a 
energetických toků. Problémem metody kalkulace přímých nákladů je v řadě případů 
nesnadná identifikace environmentálních nákladů a jejich vyčlenění z ostatních nákladových 
položek (např. v případě nákladů souvisejících s čistšími technologiemi). Ani v rámci tohoto 
přístupu nejsou brány v úvahu náklady, které podniku vznikají v důsledku nerealizované 
ochrany životního prostředí. 

Jednou z hlavních výhod využití kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivit v rámci 
řízení environmentálních nákladů (kromě už výše zmíněných výhod v souvislosti s metodou 
Full-Cost Accounting) je integrace ECA do strategického řízení a jeho vazba na procesní 
management. Za přínos metody lze považovat i to, že vlivem poskytovaných informací 
utvrzuje manažery v tom, že pro řízení podniku je účelné sledovat environmentální náklady 
související s jednotlivými výkony (výrobky). Zkušenosti z amerických společností však 
ukazují, že implementace metody může být pro některé podniky velmi nákladná [5]. Ani 
v rámci tohoto přístupu nejsou brány v úvahu budoucí environmentální náklady.  

 

2 Environmentální rozpočetnictví a oceňování potenciálních environmentálních nákladů 
Rozpočtování obecně představuje proces formulování hodnotově vyjádřených cílů a cest 
k jejich dosahování [11]. Rozpočet je chápán jako systémově koncipovaný takticky a 
operativně orientovaný nástroj konkretizace těchto cílů, respektive prostředků k jejich 
dosažení. Je vyjádřený ve formě měřítek, která se zaměřují na hodnotovou stránku 
podnikatelského procesu. Hlavním cílem systému rozpočtů a plánů v podniku je omezením 
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neurčitosti zefektivnit rozhodovací procesy v rámci podniku [11]. Mezi prostředky dosažení 
tohoto cíle patří analýza možných budoucích komplikací, zhodnocení variant jejich řešení a 
podpora takových opatření, která dlouhodobě optimalizují činnost podniku. Celý systém plní i 
komunikační, kontrolní a motivační funkci.   

Tradiční účetnictví je kritizováno, že je příliš orientováno na minulost místo toho, aby 
centrem jeho pozornosti byly především stávající a budoucí aktivity. Přitom manažerské 
účetnictví musí poskytovat informace pro podnikové plánovací procesy. Do systémů plánů a 
rozpočtů v podniku se promítají i otázky přístupu podniku k životnímu prostředí a oblast 
ochrany životního prostředí. Pojem environmentální rozpočetnictví pro metodu využitelnou 
pro rozpočtování environmentálních nákladů použili poprvé G. Wagner a H. Janzen [21]. Na 
potřebu zohlednit v rámci metody Full-Cost Accounting i budoucí náklady související 
s ochranou životního prostředí poukázali J. Neumann-Szyszka a R. Harding [8;13]. V odborné 
literatuře je diskutována potřeba ocenit budoucí náklady vyplývající z environmentálních 
problémů a začlenit je do rozhodovacích procesů [2; 10; 15].  

Ocenění budoucích nákladů souvisejících s prevencí znečišťování a environmentálních 
závazků je velmi obtížné především z toho důvodu, že lze těžko odhadnout vývoj budoucích 
technologií i požadavky zainteresovaných stran. V rámci rozpočtování těchto položek je tedy 
třeba vždy vyjít z konkrétní situace, ve které se podnik nachází, a vzít v úvahu jednotlivé 
problémy a projekty na ochranu životního prostředí [21]. L. Parker [14] doporučuje i změny v 
existujících systémech řízení pomocí rozpočtů3, které by měly vycházet z 

• procesů v rámci environmentálního managementu, které jsou pro činnost organizace 
považovány za významné,  

• potřeb managementu v rámci operativního rozhodování a řízení, 

• úrovně zajištění informací o environmentálních vstupech a výstupech a o nákladech, 

• inovací účetních systémů, které lze realizovat v rámci organizace. 

Je tedy třeba zaměřit pozornost na klíčové problémy a procesy (a v jejich rámci především na 
strategické řízení), mezi které lze zahrnout nastavení rozpočtových cílů např. v oblasti 
projektů souvisejících s nápravami znečištěných pozemků, se systémy na kontrolu znečištění, 
s nakládáním s odpady, s recyklačními procesy atd. Za předpokladu, že v rámci 
manažerského účetnictví budou využívány metody a postupy, které umožní poskytovat 
managementu účelově orientované informace, pak lze navrhovat a realizovat taková opatření, 
která budou v souladu s podnikovými cíli v oblasti zlepšování eco-účinnosti.  

 

3 Náklady související s materiálovými a energetickými toky 

Metody, které se zaměřují na sledování nákladů koncových technologií, popř. za součást 
environmentálních nákladů považují ještě náklady související s čistšími technologiemi (viz 
metody v tabulce 1 vycházející z pojetí environmentálních nákladů jako nákladů na ochranu 
životního prostředí), vedou nesporně k poznání, že ochrana životního prostředí způsobuje 
nárůst nákladů (např. pokud podnik provozuje čistírnu odpadních vod, pak jeho provozní 
náklady vzrostou). Jak bylo řečeno výše, cílem managementu je zvyšovat podnikovou eco-
účinnost. K tomu je třeba posuzovat ekonomickou výkonnost podniku i jeho environmentální 
profil ve vzájemných souvislostech. Metody nákladového účetnictví, které se zaměřují pouze 

                                                           
3 V rámci řízení pomocí rozpočtů jsou stanoveny odpovědnosti vedoucím pracovníkům za splnění požadovaných 
výsledků a je prováděno kontinuální porovnávání skutečných a rozpočtovaných výsledků buď zajištěním souladu 
individuálních kroků a cílů, nebo poskytováním báze pro jejich revizi [4].  
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na náklady na ochranu životního prostředí bez ohledu na environmentální přínosy, 
neposkytují managementu potřebné informace, které by napomohly zvyšování eco-účinnosti.  

Pro potřeby manažerského (nákladového) účetnictví je tedy třeba upravit základní definici 
environmentálních nákladů. Environmentální náklady jsou všechny náklady, které jsou 
vyvolány materiálovými a energetickými toky, které mají dopady na životní prostředí. 
Environmentální náklady jsou tedy způsobeny každým pořízením a zpracováním materiálu a 
s tím souvisejícím vznikem odpadu. Součástí environmentálních nákladů jsou tedy náklady na 
pořízení a zpracování materiálů, které vyvolávají environmentální dopady. Pokud by v rámci 
výrobního procesu odpad nevznikl, mohl by být materiál, který je součástí odpadu, využit 
účelným způsobem (na tvorbu výkonů) a nebo by nemusel být vůbec pořízen. To znamená, že 
náklady související s jeho pořízením a zpracováním jsou z hlediska materiálových toků 
environmentálními náklady. V rámci tohoto přístupu je třeba za environmentální náklady (bez 
vzniku problémů s vyčleňováním environmentálních nákladů např. čistších technologií) dále 
považovat:  

• náklady související se zpracováním (úpravami) vstupních materiálů koncovými 
technologiemi nebo čistšími technologiemi i 

• podnikové náklady vynakládané na odstraňování odpadů (např. náklady související se 
skládkami odpadů). 

Z přístupu je zřejmé, že environmentální náklady lze snížit „napravením“ materiálových a 
energetických toků, protože ty způsobují environmentální dopady. Ochrana životního 
prostředí tak zahrnuje všechny činnosti, které redukují materiálové a energetické toky. V této 
souvislosti je třeba zmínit, že náklady související se zařízeními na zpracování odpadů nejsou 
ve své podstatě náklady na ochranu životního prostředí, ale jsou jednoznačně 
environmentálními náklady. Náklady na ochranu životního prostředí (tedy redukující 
materiálové a energetické toky) lze vlastně považovat za náklady způsobující snížení 
environmentálních nákladů. Oportunitní náklady ochrany životního prostředí vznikají, pokud 
rozdíl mezi environmentálními náklady a náklady na ochranu životního prostředí je kladný. 
Toto pojetí je v souladu s cíli managementu zlepšovat eco-účinnost podniku, protože 
snižování environmentálních nákladů je spojeno se zmírňováním environmentálních dopadů. 

Poprvé bylo pojetí environmentálních nákladů, které vychází z materiálových a energetických 
toků, využito v rámci metody Full-Cost Accounting [1; 7]. Další přístupy vycházely 
z procesních kalkulací [6; 12; 17].  

Jedna z hlavních výhod sledování materiálových a energetických toků pomocí metody Full-
Cost Accounting spočívá v tom, že každá redukce těchto toků a souvisejících 
environmentálních dopadů je provázena snížením environmentálních nákladů. To posiluje 
tendence podnikového environmentálního managementu zaměřit se především na prevenci 
než na pouhé zmírňování znečištění. Systémem poskytované informace tedy napomáhají ke 
zlepšování eco-účinnosti podniku. Management hledá cesty k nákladovým úsporám 
prostřednictvím ochrany životního prostředí, protože náklady vyvolané zanedbáním prevence 
jsou součástí systému. Přístup potvrzuje, že je snazší rozpoznat náklady související 
s materiálovými a energetickými toky, než vyčleňovat náklady čistších technologií z běžně 
sledovaných nákladových položek. Integrace uvedených postupů do systémů nákladového 
účetnictví je jednodušší, pokud identifikované materiálové toky mají souvislost 
s nákladovými středisky a dalšími nákladovými objekty. Problém tohoto přístupu spočívá 
v tom, že je třeba znát všechny materiálové a energetické toky v podniku. Implementace 
systému může být tedy pro podnik velmi nákladnou záležitostí. Je třeba odděleně sledovat 
jednotlivé materiály a jejich toky podnikem, navrhnout způsob alokace společných nákladů a 
definovat rozvrhové základny pro alokace. Pro nastavení nového systému je tedy třeba mít 
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k dispozici velké množství nových informací.  

Hlavní pozornost v rámci procesních kalkulací orientovaných na materiálové a energetické 
toky je zaměřena na environmentální náklady související s materiálovými a energetickými 
toky. Právě tento přístup poskytuje nejlepší informační podklady pro zlepšování eco-účinnosti 
[16]. Náklady na zmírňování znečištění (tedy náklady koncových a čistších technologií) jsou 
nedílnou součástí environmentálních nákladů i v rámci tohoto přístupu. Opatření na 
zmírňování znečištění jsou vždy spojena s redukcí materiálových a energetických toků 
(dochází ke změnám v množstvích vznikajících odpadů, mohou vznikat i jiné typy odpadních 
látek). Pro řízení materiálových a energetických toků jsou informace o možných opatřeních 
na zmírňování znečištění, o jejich dopadech na materiálové a energetické toky a o jejich 
ekonomických důsledcích velmi významné a měly by být brány v úvahu v rámci podnikových 
rozhodovacích procesů.  

 

4 Rozpočtování založené na aktivitách orientované na materiálové a energetické toky  
Rozpočtování na základě aktivit je metoda sestavení rozpočtu na základě koncepce 
vycházející z rozpoznání vztahu nákladů k činnostem [4]. Při sestavování rozpočtu i v rámci 
zpětné vazby při zjišťování odchylek jsou využívány informace o vztahových veličinách.  

Informace o materiálových a energetických tocích, které charakterizují stávající výrobní 
procesy probíhající v podniku, mohou významným způsobem přispět k rozpoznání 
potenciálních nákladových úspor. Je tedy zřejmé, že by měly být zvažovány i potenciální 
environmentální náklady související s materiálovými toky, které vyplývají z investic, 
z navrhovaných výrobních procesů nebo z dalších opatření. Tyto náklady by měly být 
konfrontovány s environmentálními náklady stávajících procesů. Tímto přístupem lze 
rozpoznat potenciál pro významné nákladové úspory. Proaktivně zaměřený environmentální 
management by tedy měl věnovat zvýšenou pozornost rozpočtování založenému na aktivitách 
orientovanému na materiálové a energetické toky [16].  

V rámci tohoto přístupu jsou stanovovány potenciální budoucí náklady související se všemi 
materiálovými a energetickými toky. Jsou tedy rozpočtovány hodnoty všech materiálů, o 
kterých se předpokládá, že budou pořizovány v rozpočtovém období, náklady na jejich 
zpracování, platy zaměstnanců zabývající se danými materiály i očekávané náklady na 
nakládání se vznikajícími odpady. Stejný přístup je aplikován i v případě energetických toků. 
Celý proces rozpočtování tedy vychází z předpokládaných budoucích materiálových a 
energetických toků. Prostřednictvím změn výchozích předpokladů (růst nebo pokles 
materiálových a energetických toků vyplývající z očekávaných prodejů) pak lze demonstrovat 
i změny v nákladech. Získané informace mají velkou vypovídací schopnost a jsou využitelné 
na podporu rozhodovacích procesů v podniku.  

 

Závěr 

V podmínkách, kdy přístup podniku k životnímu prostředí představuje faktor ovlivňující 
úspěšnost podnikání, je účelné využívat odpovídající metody i v rámci nákladového 
účetnictví. Metody používané v rámci ECA lze rozdělit do skupin, které vycházejí z definice 
environmentálních nákladů a z metod používaných v nákladovém účetnictví. Použitá 
nákladová analýza vždy záleží na problému, který je předmětem řešení, a pro různé účely je 
třeba vyjít z různých přístupů k členění nákladů.  

Metody nákladového účetnictví, které se zaměřují pouze na náklady na ochranu životního 
prostředí, neposkytují managementu potřebné informace. Pro potřeby manažerského 
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(nákladového) účetnictví je třeba upravit základní definici environmentálních nákladů: 
Environmentální náklady jsou všechny náklady, které jsou vyvolány materiálovými a 
energetickými toky, které mají dopady na životní prostředí. Toto pojetí environmentálních 
nákladů umožňuje identifikovat činnosti a místa, kde dochází ke ztrátám a plýtvání a ke 
vzniku nekvalitních produktů a odpadů. Na základě těchto informací lze navrhovat taková 
opatření, která povedou k lepšímu využívání materiálů a energií, zmírnění dopadů 
podnikových činností, výrobků a služeb na životní prostředí, zmenšení environmentálních 
rizik a přinesou v konečné fázi i zlepšení výsledků hospodaření podniku. 
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KVANTITATIVNÍ METODY A SYSTÉM MAPLE PŘI URČENÍ 
MIKROEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK PRO ENVIRONMENTÁLNÍ 

MANAGEMENT 

 

RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. 

 

Ve článku je uvedeno využití kvantitativních metod a počítačového systému Maple při 
identifikaci atypické poptávky po konkrétní komoditě a určení její cenové pružnosti 
jako důležitý aspekt pro rozhodování  managementu ve vztahu k životnímu prostředí.  

 

1 Úvod  
Všeobecný společenský vývoj ve druhé polovině 20. století přináší významné změny a 
vynucuje si transformace ekonomického prostředí ČR. Základní charakteristiky každé 
ekonomické společnosti jsou provokovány potřebami souvisejícími s časovým zrychlením 
vývoje: postavení zákazníka na trhu, spotřeba, investiční podnikání, informace, ale také 
životní prostředí, životní styl, preference hodnot, čas i volný čas a jako důsledek mnoha 
vývojových tendencí spjatých bezprostředně se životním prostředím lze chápat novodobý 
společenský trend - prodlužování a zkvalitňování života člověka. 

Globalizační trendy na straně jedné, specifičnost prostředí ČR na straně druhé vedou 
k předpokladům standardnosti, ale i nestandardnosti určitých rysů ekonomického prostředí 
ČR. Identifikace a charakterizace takových skutečností je přínosem jak pro firemní 
management, tak v obecné rovině pro porozumění ekonomickým jevům, i v procesu 
vzdělávání. Nelze pasivně přejímat již známá fakta tržně orientovaných vyspělých ekonomik 
jiných teritorií. Je třeba studovat parametry a charakteristiky současné ČR, které dosud chybí. 
V prvních letech po revoluci 1989 byla pozornost orientována více k výzkumům 
makroekonomického prostředí, později se však jevily stejně tak potřebné informace získané 
zkoumáním mikroekonomického prostředí, zejména v souvislostech celkového společenského 
rozvoje. Individualizace poptávky, internacionalizace a globalizace, rozvoj dopravy a 
telekomunikací, informatizace a technologizace, ale také ekologizace patří ke společenským 
trendům výrazně ovlivňujícím poptávku. Identifikace poptávky patří k pilířům ekonomických 
úvah a rozhodování, a to i v jejích atypických projevech. Podstatným mikroekonomickým 
parametrem je pružnost poptávky.  

K předpokladům dlouhodobého úspěchu managementu firmy v podmínkách vyvíjejícího se 
tržního ekonomického prostředí a celospolečenského rozvoje ČR je získávat relevantní 
vstupní informace, umět je korektně zpracovat a transformovat do výstupů pro následnou 
interpretaci a využití firemním managementem zejména při zohlednění  environmentálních 
důsledků. Ekonomické obory přecházejí z klasicky společenskovědních disciplín, měřených 
především sociologicko-ekonomickými metodami, v obory, které lze a je vhodné zkoumat 
metodami kvantitativními, které jsou založeny zejména na bázi matematických výstupů. 
Rychlý vývoj informačních a komunikačních technologií ICT jsou mimořádnou oporou pro 
zpracování a vyhodnocení údajů získaných těmito metodami. 

Pro identifikaci atypické poptávky po konkrétní komoditě s ohledem k životnímu prostředí je 
v příspěvku zaměřena pozornost na poptávku po minerální vodě přírodní (jednotkou 
poptávaného množství jsou litry, jednotkou ceny jsou Kč, sledované cenové rozpětí je  
<1,9;13,9>Kč). Statistická data byla zjištěna metodou dotazování. Cílovou skupinou 



 35

respondentů byli studenti univerzit v ČR4. Je provedena analýza modelů poptávky vzhledem k 
cenové pružnosti poptávky. Pro určení poptávky je využit aparát matematického modelování. 
Přitom je nutno zohlednit atypičnost průběhu poptávky a tomu uzpůsobit její další vyšetřování 
tak, aby výsledky mohly být korektně interpretovány zpět do vztahů mikroekonomického 
prostředí.V dalším je pak uvedeno obdobné šetření při změně hladiny důchodu respondentů 
(ovlivňující jejich sociální status), a to ze skutečné hladiny jednak na podstatně nižší a jednak 
na podstatně vyšší (metoda komparativní statiky). Jsou opět modelovány funkce poptávky a 
jim odpovídající pružnosti5.  

 Pro matematické modelování poptávek je jako výchozí zvolen kvadratický model 
(uživatelsky jednoduchý, přitom účelný k zachycení předpokládaného atypického chování 
poptávky), do něhož vstupují jako endogenní proměnné pouze cena a poptávané množství, 
ostatní proměnné jsou chápány jako exogenní - ceteris paribus. Je konstruován jako regresní 
model metodou nejmenších čtverců. Matematické modely vzhledem k atypickým poptávkám 
jsou vyjadřovány tak, aby zachovávaly funkční závislost endogenních proměnných - záměnou 
závisle a nezávisle proměnné oproti zvyklostem v ekonomické literatuře - poptávané množství 
tedy jako závisle proměnná závisející na ceně jako nezávisle proměnné; v grafických 
výstupech pak je vynášena cena na osu horizontální a poptávané množství na osu vertikální. 
Takto vyjádřená závislost nabízí i praktické výhody, model respektuje obvyklé vyjádření 
poptávky formulované přirozeným jazykem a vede (matematicky) snáze k určení cenové 
pružnosti poptávky, která je z definice funkcí ceny. Pro zajištění správnosti užití daného 
modelu z hlediska primární statistické diagnostiky je využit počítačový systém Statgraphics. 
Pro grafickou interpretaci poptávky a pro následné šetření jejích charakteristik byl zvolen 
systém počítačové algebry Maple.  

Systém Maple vyvinula kanadská firma Maplesoft (http://www.maplesoft.com/). Poskytuje 
prostředí pro zkoumání a hlubší pochopení dané problematiky, vizualizaci výsledků, 
prezentaci simulace uvažovaných jevů, aproximace a interpolace závislostí, umožňuje řešit 
geometrické, numerické, kombinatorické, statistické problémy, stejně jako aplikačně důležité 
úlohy z oblasti diferenciálního a integrálního počtu ve vztahu k praxi. Kromě dalších 
významných předností systému je možnost propojení všech nezbytných součástí pro obsáhlé 
aplikace matematického modelování on-line, tj. řešení technických a ekonomických 
problémů, aniž by uživatel musel samostatně vyvíjet speciální programy.  

 

2 Model poptávky po minerálce přírodní při skutečném důchodu respondentů 

Vyhodnocením vizuálního modelu poptávky získaného z empiricky zjištěných dat (bodový 
diagram - Obrázek 1) lze usuzovat na atypický průběh poptávky pro ceny na nízkých (až 
okrajových) hladinách, poptávka v horní polovině cenového spektra se jeví téměř lineární. 

Volba regresního (kvadratického) modelu poptávky 

Q = - 24,689 P 2  + 247,816 P + 1899,14                  (1). 

 

                                                           
4 V příspěvku je využito některých faktů v rámci Výzkumného úkolu GAČR 402/00/0499 řešeného ve 
spolupráci FPH VŠE v Praze a PEF MZLU v Brně: Výzkum základních charakteristik mikroekonomického 
prostředí v České republice netradičními metodami počítačové simulace a v rámci (3)  
5  Z důvodu ekonomického výkladu veličin v Tabulkách 4, 8 a 12 uvažujme pouze zvýrazněné intervaly. 
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Obrázek 1: Křivka poptávky, konfidenční a predikční pás, bodový diagram 
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Obrázek 2:Křivka cenové pružnosti poptávky (pro P > 0) 

 
Tabulky 3 a 4: Cenová pružnost poptávky   

 CENA ODPOVÍDAJÍCÍ 
MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ PRUŽNOST POPTÁVKY E(P) = 1 9,415057395 2043,827287 
 

 CENOVÉ ROZPĚTÍ 
PRUŽNÁ POPTÁVKA E(P) > 1 (9,415057395;15,12372240); 

(15,12372240; ∞ ) 
NEPRUŽNÁ POPTÁVKA E(P) 
< 1 

(0;9,415057395) 

V dalším budeme  modelovat poptávku po minerálce přírodní při změně exogenní proměnné: 
skutečný důchod respondentů se nejprve podstatně sníží a potom podstatně zvýší.  

 Součet 
čtverců 

počet stupňů 
volnosti 

tzv.průměrný 
čtverec 

F-test P-
hodnota 

Teoretický  3,55328E6  2 1,77664E6  18,29  0,0028

Reziduální 582882,0  6 97146,9  

Celkový 4,13616E6  8  
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3 Model poptávky po minerálce přírodní při snížení důchodu respondentů 
Vyhodnocením vizuálního modelu poptávky získaného z empiricky zjištěných dat (bodový 
diagram - Obrázek 3) lze usuzovat na typický průběh poptávky, i když v dolní polovině 
cenového spektra je zájem o minerálku přírodní „kolísavý“ a poměrně vysoký. 

Volba regresního (kvadratického) modelu poptávky    

Q = -12,5049 P 2  - 5,8674 P + 2687,13            (2). 

Obrázek 3: Křivka poptávky, konfidenční a predikční pás, bodový diagram 
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Obrázek 4: Křivka cenové pružnosti poptávky (pro P > 0) 

 
Tabulky 7 a 8: Cenová pružnost poptávky    

 CENA ODPOVÍDAJÍCÍ 
MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ PRUŽNOST POPTÁVKY E(P) = 1 8,308417647 1775,170397 
 
 CENOVÉ ROZPĚTÍ 
PRUŽNÁ POPTÁVKA E(P) > 1 (8,308417647;14,42626919); (14,42626919; ∞ ) 
NEPRUŽNÁ POPTÁVKA E(P) <1 (0;8,308417647) 
 

 Součet 
čtverců 

počet stupňů 
volnosti 

tzv.průměrný 
čtverec 

F-test P-hodnota

Teoretický  5,86593E6  2 2,93297E6  62,68  0,0001

Reziduální 280753,0  6  46792,2  

Celkový 6,14669E6  8  
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4 Model poptávky po minerálce přírodní při zvýšení důchodu respondentů 
Vyhodnocením vizuálního modelu poptávky získaného z empiricky zjištěných hodnot 
(bodový diagram - Obrázek 5) lze usuzovat na výrazný atypický průběh poptávky.  

Volba regresního (kvadratického) modelu poptávky    

Q = - 20,8496 P 2  + 404,045 P + 656,493           (3). 

Obrázek 5: Křivka poptávky, konfidenční a predikční pás, bodový diagram 

P

Q

0 3 6 9 12 15
1400

1700

2000

2300

2600

2900

 
 

Tabulka 9: Analýza rozptylu 

Tabulka 10: Index determinace  

Index determinace 

85,0452 % 

Cenová pružnost poptávky  E(P) = ⎜
493,656045,4048496,20

045,4046992,41
2

2

++−
−

PP
PP

⎜.  

Obrázek 6: Křivka cenové pružnosti poptávky (pro P > 0) 

 
 

 Součet 
čtverců 

počet stupňů 
volnosti 

tzv.průměrný 
čtverec 

F-test P-
hodnota 

Teoretický  1,48308E6  2 741542,0  17,06  0,0033
Reziduální 260794,0  6 43465,7  
Celkový 1,74388E6  8  
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Tabulky 11 a 12: Cenová pružnost poptávky    

 CENA ODPOVÍDAJÍCÍ 
MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ PRUŽNOST 
POPTÁVKY E(P) = 1 

13,68623222 2280,946565 

 

 CENOVÉ ROZPĚTÍ 
PRUŽNÁ POPTÁVKA E(P) > 1 (13,68623222;20,88655728); 

(20,88655728; ∞ ) 
NEPRUŽNÁ POPTÁVKA E(P) <1 (0;13,68623222) 
 

5 Srovnání tří předchozích variant 

Volba kvadratického modelu poptávky dle primární statistické diagnostiky je možná ve všech 
třech případech. 

A) V případě skutečného důchodu respondentů kvadratická funkce (model poptávky (1)) na 
sledovaném rozpětí cen je konkávní a mění kvalitu monotonie, předpoklad projevu 
atypického průběhu poptávky na nízkých hladinách cen zachycuje. Minerálka přírodní 
v nižších cenových hladinách je poptávána poměrně vyrovnaně, ochota ji kupovat za vyšší 
ceny je nízká, což potvrzuje logický předpoklad, že za vyšší cenu si respondent koupí 
pravděpodobně „lepší“ nealkoholický nápoj.  

JEDNOTKOVÁ 
PRUŽNOST 
POPTÁVKY 

P = 9,415057395 Q = 2043,827287 TR(Q) 
 = 19 242,75121 

 

B) V případě snížení důchodu respondentů kvadratický model (2) atypický průběh poptávky 
na námi sledovaném rozpětí cen nepotvrdil, kvadratická funkce poptávky na sledovaném 
rozpětí cen je konkávní, klesající. Minerálka přírodní na sledovaném spektru cen bude 
poptávána v souladu se zákonem klesající poptávky. Proto pro modelování poptávky zde stačí 
použít lineární funkci. Jednotková pružnost při poklesu důchodu nastane na nižší hladině ceny 
a celkový příjem bude nižší než v (A). 

JEDNOTKOVÁ 
PRUŽNOST 
POPTÁVKY 

P = 8,308417647 Q = 1775,170397 TR(Q) 
=14 741,32824 

 

C) V případě zvýšení důchodu respondentů kvadratický model (3) zachycuje nestandardní 
charakter poptávky, funkce na sledovaném cenovém rozpětí je konkávní, monotonie mění 
svou kvalitu. Zájem výrazně roste o minerálky přírodní s vyšší cenou, avšak klesá se snižující 
se cenou atypicky již při středních cenových hladinách. Jednotková pružnost při zvýšení 
důchodu nastane na vyšší hladině ceny a celkový příjem dosti výrazně (i při nevysokém 
zájmu na celém spektru cen) vzroste než oproti (A). 

Jednotková pružnost 
poptávky 

P =13,68623222 Q = 2280,946565 TR(Q) 
 = 31 217,56437 
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6 Závěr 
Poptávka po uvedené komoditě byla modelována při třech se lišících hladinách důchodu 
respondentů regresním kvadratickým modelem (využitím metod matematického modelování a 
počítačových systémů Maple a Statgraphics). Jejich Vyhodnocením grafických i analytických 
výstupů lze konstatovat, že v každém z případů poptávka po minerálce přírodní vykazuje jiné 
charakteristiky, obdobně jako následným šetřením získané pružností odpovídajících poptávek. 
Kromě případu snížení důchodu je poptávka po minerálce přírodní atypická (na hladině 
vyšších a nižších cen zájem o minerálku přírodní klesá). V případě zvýšení důchodu nízké 
ceny odvracejí zájem spotřebitelů („bohatí“ nakupují výrazněji za vyšší ceny, na hladině 
středních cen je jejich zájem srovnatelný se zájmem ostatních). V případě snížení důchodu má 
poptávka typický charakter (blízký lineárnímu); spotřebitelé se chovají podle zákona klesající 
poptávky na celém spektru cen, přičemž při nejvyšších cenách je zájem velmi nízký.  

Obrázek 7: Srovnání - poptávka po  minerálce přírodní při skutečném důchodu (plně), při 
snížení důchodu (čárkovaně) a při zvýšení důchodu respondentů (tečkovaně) 
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Poptávka obecně je ovlivněna celou řadou ekonomických a sociálních faktorů plynoucích 
z trendů celospolečenského rozvoje. Její identifikace patří k významným informačním 
zdrojům každého firemního managementu zohledňujícího vztah k životnímu prostředí. Tím 
více, týká-li se komodity, která přímo souvisí s přírodními zdroji. Charakterizace poptávky 
však z mnoha hledisek není jednoduchá, proto korektní využívání nekomplikovaných a 
názorných prostředků kvantitativních metod by mělo být vyhledávaným instrumentem 
každého manažera. Neměl by se bránit porozumění a osvojení „uživatelských“ metod, byť 
jejich podstata spočívá v teoretických disciplínách. Využití počítačového systému Maple je 
evidentně výrazným prostředkem k podpoře manažerského rozhodování.        
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SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO CONTROLINGU ZAMĚŘENÝ NA ODPADY 
 

Prof. Ing. František Božek, CSc. - plk. Prof. Ing. Aleš Komár, CSc. 
 

Klíčová slova: systém environmentálního řízení, řízení odpadového hospodářství, 
environmentální účetnictví, efektivnost podniku 

 

Systémy řízení z hlediska životního prostředí nabývají jako pomocný prostředek k realizaci 
komplexních požadavků podniku na organizační, strategické a normativní úrovni stále většího 
významu. Systém environmentálního řízení je v příspěvku popsán z hlediska odpadového 
hospodářství za využití environmentálního účetnictví. Podnikové řízení odpadového 
hospodářství hrálo klíčovou roli k dosažení efektivních účinků ve vztahu nákladů k užitku. 
Vznikající koncept environmentálního účetnictví, který je zaměřen na zajištění 
transparentnosti toků látek a energie a jejich přičtení původcům v podnikových výrobních 
procesech v rámci účetnictví, je uvažován k implementaci jako nástroj řízení ochrany 
životního prostředí v malých a středních podnicích. K integraci podnikových struktur bylo 
vytvořeno speciální softwarové řešení s jehož pomocí byl implementován koncept 
environmentálního účetnictví zaměřený na odpady. 

 

1. VÝZNAM A KONCEPT CONTROLINGU U ODPADŮ 
V institucionálním systému managementu z hlediska ochrany životního prostředí je řízení 
odpadového hospodářství podniku pouze dílčí oblastí řízení. Zabývá se organizačními, 
plánovacími, zdrojově a odpovědnostně zaměřenými, metodickými, procesními a postupově 
orientovanými opatřeními k zamezení a redukci odpadů v podniku. Odpady se přitom rozumí 
všechny movité věci, kterých se majitel zbavuje, chce či musí zbavit. 

Z uvedeného je zřejmé, že k funkční schopnosti environmentálního účetnictví zaměřeného na 
ochranu životního prostředí do oblasti odpadů je potřebné etablovat množství specifických 
elementů, jež jsou dále, též s ohledem na požadavky environmentálního systému řízení, 
konkrétně navrženy a ověřeny,definovány a konkretizovány na příkladu odpadu. 

Oblast nakládání s odpady  úzce navazuje na hospodaření se surovinami, vodou, energií, na 
odpadní vody, ochranu ovzduší a v podnikovém systému představuje jen dílčí část produktů a 
procesů k řízení ochrany životního prostředí. Z praxe je evidentní, že nakládání s odpady 
sehrává dominantní roli v environmentálním řízení podniku (jak podle ISO 14001, tak i podle 
EMAS), a to jak v oblasti zatížení životního prostředí, tak v oblasti efektivních účinků, tzn. 
pozitivního vztahu nákladů a výnosů (BURGEL aj. 1996). Také empirické výzkumy v 
německých podnicích prokázaly, že: 

• většinu kvalitativních úspor lze postřehnout v oblasti odpadu, dále následují oblasti 
vody/odpadní vody a energie  

• téměř polovina dotázaných podniků docílila úspor nákladů v oblasti odpadového 
hospodářství a asi 1/3 podniků v oblastech energie, vody/odpadních vod a recyklace. 
Menší úsporu vykazují například opatření v oblastech nebezpečných látek, surovin a 
emisí (POLTERMANN a BERRET 1998). 

Orientace na sféru odpadového hospodářství, tj. odpad, často zahrnující i problematiku 
vody/odpadní vody a energie je racionální, neboť realizací opatření k efektivnímu užití zdrojů 
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a redukci odpadů, emisí, odpadních vod mohou být realizovány krátké doby odepisování. 
HAMSCHMIDT (1998) proto připisuje systémům řízení z hlediska ochrany životního 
prostředí na začátku implementace operativní funkci za účelem snížení nákladů a 
racionalizace. Změna produktů a postupů naproti tomu vyžaduje rozsáhlé investiční 
plánováni, resp. upravení profilu podniku (STEGER 2003). 

Kvantifikace nákladů a výnosů při zavádění environmentálních systémů řízení je potřebná z 
důvodu kontroly úspěchu počínaje plánováním přes zavedení až k udržení systému. K tomu je 
nápomocným prostředkem environmentální nákladové účetnictví. K trvalé integraci konceptu 
bylo vyvinuto speciální softwarové řešení, jehož jednotky a možnosti použití obvzláště v 
oblasti odpadového hospodářství byly otestovány speciálně ve středním textilním podniku. 

Četné koncepce environmentálního nákladového účetnictví mají ovšem ještě slabé body a jen 
málokdy přijdou do praxe, resp. jsou uplatňovány jen ojediněle. Obzvláště malé a střední 
podniky (menší podniky, které mají méně než 500 zaměstnanců) takové systematické nástroje 
k realizaci ekologických potenciálních úspor doposud silně zanedbávají. 

Konceptem environmentálního účetnictví jako nástrojem na odhalení všech nákladů které 
souvisejí s enviromentálně relevantními toky materiálů a energií v podniku, resp. s jeho 
výrobními procesy, se zabývají zejména EIFLER A KRAMER (2003). V koncepci jsou vedle 
nákladového účetnictví použity i další nástroje environmentálního controllingu, jako 
environmentální bilance a environmentální ukazatele. Tato koncepce může být zařazena do 
skupiny environmentálních nákladových účetnictví zaměřených na toky materiálů a energií, 
jakož i na procesy.  

Výchozí body se vztahují prvořadě na procesy a materiály. Dále je potřebné připravit 
přizpůsobení v oblasti softwaru, organizace budování a průběhu systému controllingu, stejně 
jako hodnocení investic a výkonnosti. V poslední fázi implementace je třeba uvést závěry 
podnikově specifické koncepce do praxe. Koncepce environmentálního účetnictví může být 
v podniku uplatněna jako sporadické zvláštní účetnictví, připojené na vznikající struktury, 
nebo jako trvale integrované řešení. Význam přitom spočívá: 

• ve sloučení s ostatními nástroji environmentálního controllingu (environmentální bilance, 
environmentální ukazatele, bilance odpadu, oblasti emise, atd.) a 

• v oddělené analýze a interpretaci výsledků jednotlivých fází, které jsou umožněny 
modulárním řešením. 

 

2. SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ S 
BILANCÍ ODPADU 
Databáze se skládá z následujících tří kategorií dat: 

• Kmenová data pro jednorázové vstupní údaje (např. jednotky, podnikové údaje, údaje 
nákladového účetnictví, environmentálně relevantní informace); 

• Vstup dat s kontinuálním vkládáním dat (např. vykazovaná období, množství, náklady, 
procesní data); 

• Vyhodnocení a zprávy s testováním výsledků (např. vykazovaná období, bilanční 
hranice, podnikové environmentální bilance, bilance odpadu, environmentální nákladové 
účetnictví, bilance produktu). 
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Obrázek 1  Struktura programu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: KRAMER ET AL. (2003). 

 

Vkládání, zpracování a správa dat se uskutečňuje v databankách MS Access. Výstup dat je 
částečně realizován v MS Access, ale přednostně také v tabulkách MS Excel, které nabízejí 
výhodu jednoduchého a flexibilního opakovaného použití výstupních výsledků (např. pro 
zprávy a analytické vyhodnocení). 

Práce s databankou je znázorněna na následujícím příkladu uchovávání údajů o odpadu. Na 
listu s údaji Kmenová data: vstupní-výstupní údaje jsou jednorázově definovány všechny 
odpady, které se v podniku vyskytují (např. vzhledem k označení odpadu, fyzikální jednotce, 
v daném případě přepočítávací koeficienty). Ve vstupu dat jsou podle výběru doby a oblasti 
pozorování kontinuálně sledovány odpovídající množství odpadů a vzniklé náklady. 

Mimo to existuje list s údaji Kmenová data: Odpad, který odpovídá nařízením, které je třeba 
splnit při vyhotovení podnikové bilance odpadu jako prvku koncepce odpadového 
hospodářství. K tomu je potřebné jednorázové vložení významných údajů jako kategorie 
odpadu, kódy odpadu, identifikační údaje oprávněné osoby, které je odpad předán k jeho 
dalšímu využití nebo odstranění (viz obrázek 2).  

Údaje o odpadech – v závislosti na době a oblasti pozorování - jsou ukládána jak v tabulce 
MS Excel „Enviromentální bilance“, tak i v oddělené tabulce MS Excel „Bilance odpadu“. 
Tabulka MS Excel „Bilance odpadu“ se orientuje na požadavky německého zákona 
o odpadech (BRAUWEILER, SOMMER 2003). Znázornění obsahuje odpovídající 
požadované kategorie (viz obrázek 3). 
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Obrázek 2  List s údaji „Kmenová data: Odpad“ 

 
Pramen: Vlastní znázornění. 

Obrázek 3  Tabulkový list „Bilance odpadu“ (příklad) 

 
Pramen: Vlastní znázornění. 

Mimo to umožňuje softwarové řešení v pracovních listech MS Excelu díky propojení výpočtů 
sdělení absolutních a relativních ukazatelů (např. náklady na odpad z produktu, kvótu 
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odstranění odpadu), které mohou být v číselných řadách (např. následujících period) 
konfrontovány a srovnávány.  

 

3. VYUŽITÍ SOFTWAROVÉHO ŘEŠENÍ V ODPADOVÉ PRAXI 
Vhodnost koncepce a softwarového řešení environmentálního účetnictví v praxi byla 
testována v malých a středních podnicích. Hlavní nedostatky v podnicích jsou: 

• vysoké ztráty, např. odřezky, 

• časté nebo nedostatečné výměnné cykly použitých látek nebo nářadí (např. odmašťovací 
lázeň, pohonné hmoty),   

• zbytečné míchání frakcí odpadu (odpady nejsou dostatečně shromažďovány odděleně dle 
jednotlivých druhů, tj. dle katalogových čísel), 

• nedostatečná úprava vzniklého odpadu. 

Přínosem bylo, že v podnicích mohla být s pomocí koncepce a softwarového řešení 
environmentálního účetnictví pro sektor odpadu a jiné oblasti nejdříve zajištěna 
transparentnost a v dalším průběhu rozpoznána slabá místa s potenciálem pro zlepšení a 
následně vypracovány odpovídající možnosti zlepšení. 

Příklad středního podniku 

V textilním podniku s asi 300 zaměstnanci je odpad členěn dle způsobů tří kategorií 
nakládání: látková recyklace, energetická recyklace a odstranění deponováním (viz obr. č 4). 
Množství odpadů, které je nutné obzvláště kontrolovat, je více než 20 tun ročně. V systému 
řízení z hlediska životního prostředí jsou pravidelně prováděny odpadové bilance, 
analyzovány a použity do zprávy odpadového hospodářství.  

Největší množství odpadu vzniká ve výrobním procesu. K jeho tvorbě přispívají především 
nitě a zbytky látek. Jejich recyklace se uskutečňuje látkově k výrobě netkaných textilií – 
vlízu, nebo energeticky použitím jako náhradního paliva v průmyslu. Odpad podobný 
komunálnímu je odstraňován skládkováním (jen 2 % odpadu).  

Podniku tak může být připisováno příkladné jednání v oblasti odpadu, které se v posledních 
letech vyvinulo v rámci systému řízení z hlediska životního prostředí. I když surovinové 
obaly. nepředstavují významné množství odpadu, v budoucnu bude podnikem dbáno, aby 
byla jednorázová balení stále více nahrazována vratnými obaly. Kromě toho je důležité 
každého pracovníka motivovat ke svědomitému třídění odpadu. 

Obrázek 4  Kategorizace odpadu a jeho rozdělení dle způsobu likvidace v ukázkovém podniku 
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Pramen: Vlastní znázornění. 
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NATURA 2000 VE VOJENSKÝCH ÚJEZDECH - SOCIÁLNÍ, POLITICKÉ A 
EKONOMICKÉ PROBLÉMY 

 

Ing. Petr Kozel, CSc. 

 

Úvod 
Kvalitativní i kvantitativní poměr mezi třemi základními pilíři udržitelného rozvoje ve 
vojenských újezdech je v mnoha směrech odlišný ve srovnání s ostatními částmi ČR. 
Důvodem je především způsob využívání území, který je provázen řadou specifických 
sociálních, politic-kých, environmentálních i ekonomických problémů. Při přípravě některých 
újezdů nebo jejich částí k začlenění do soustavy NATURA 2000 a zejména při vlastní 
realizaci ochranných opatření po jejich vyhlášení hrály a hrají zmíněné odlišnosti velmi 
významnou roli.  

 

1. Vojenské újezdy 
Vojenský újezd je dle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, 
vymezená část území státu určená k zajišťování obrany státu a k výcviku ozbrojených sil.  
Újezd tvoří územní správní jednotku a je zřizován, měněn či rušen zvláštním zákonem. 

V současné době se na území ČR nachází pět vojenských újezdů: 

Vojenské újezdy v České republice                                                                           Tabulka 1 

Vojenský újezd  Celková plocha (ha) 

Brdy  26 034 

Boletice 21 949 

Hradiště 33 162 

Libavá 32 580 

Březina 15 818 

C e l k e m 129 543 

Státní správu na území vojenského újezdu vykonává újezdní úřad (ÚÚVÚ), v jehož čele je 
přednosta újezdního úřadu, voják z povolání. Samospráva v podobě známé z jiných obcí 
v podstatě neexistuje, majetek na území újezdu (s výjimkou majetku vneseného), smí být 
pouze ve vlastnictví státu, pohyb na území újezdů je omezen. 

Vlastní výcvik probíhá ve výcvikových zařízeních, kterým velí správa obsluh výcviko-vých 
zařízení (SOVZ), dříve vojenských výcvikových prostorů (VVP). Výcviková zařízení 
zaujímají pouze část újezdů. Celkově se jedná cca o 33,5 % výměry újezdů, přičemž u jednot-
livých újezdů se toto procento pohybuje od 12% (Brdy) do 40% (Libavá). Rozdíly mezi 
jednot-livými újezdy jsou dány jednak druhem nacvičované bojové činnosti, jednak místními 
fyzic-kogeografickými, lesnickými a geonomickými podmínkami. Výcvikové prostory 
nemohou bezprostředně sousedit s civilním územím a proto jsou především z bezpečnostních 
důvodů obklopeny pozemky, tvořícími jejich přirozenou ochranu. 

Hospodářskou činnost na území vojenských újezdů provádí s.p. Vojenské lesy a statky ČR 
(VLS), jehož zakladatelem je Ministerstvo obrany (MO) ČR. 
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2. Hodnota a funkce vojenských újezdů 
Vojenské újezdy mají neopakovatelnou hodnotu, která je především výsledkem relativ-ně 
zjednodušených krajinotvorných procesů, probíhajících na poměrně velkých územních 
celcích. Kromě velikosti a omezené přístupnosti dávají těmto celkům punc výjimečnosti 
zejména jejich hodnoty krajinně ekologické. Ty jsou dány především způsobem využívání 
krajinných potenciálů. Po zřízení vojenských újezdů na základě zákona č. 169/1949 Sb., 
vymizela z vojenských újezdů část krajinotvorných činností, které byly vystřídány aktivitami, 
jež toto území formovaly způsobem nesrovnatelným s krajinnými celky, majícími obdobné 
naturální i socioekonomické podmínky. Současně se změnil rozsah většiny tradičních 
krajinotvorných činností, přičemž některé z nich vymizely zcela. Vojenské využívání jako 
dominantní antropická aktivita prodělalo během existence vojenských újezdů řadu změn 
kvantitativních i kvalitativních. Jeho výsledkem byla (za spolupůsobení ostatních 
krajinotvorných faktorů a aktivit) nejen degradace dopadových ploch a některých bývalých 
sídel, ale také vývoj harmonické zemědělsko-lesnické krajiny a v některých případech 
dokonce lokalit, jejichž vývoj byl dotčen relativně méně než vývoj srovnatelných (i 
chráněných) území.  

Vojenské újezdy přes svou poměrně malou celkovou plošnou výměru skrývají vysoký 
hospodářský i krajinně ekologický potenciál, obrovské bohatství. Nejedná se pouze o produk-
ční hodnoty, tvořené především lesy, zemědělskými pozemky, vodními toky a plochami přiro-
zeně a nezřídka i cíleně zarybněnými, možnými zdroji nerostného bohatství, rekreačním a 
turi-stickým potenciálem území, některými stavbami a artefakty, ale také o hodnoty obtížněji 
vyčí-slitelné, mezi které patří především krajinně ekologická hodnota území.  

Vojenské újezdy plní řadu důležitých funkcí, z nichž základní jsou vojenská (výcvik, 
ubytování, skladování), bioprodukční (zemědělství, lesnictví), vodohospodářská, genetická 
(přímá i nepřímá ochrana genofondu) a krajinně estetická. Při plnění těchto funkcí úzce 
spolupracují výše uvedené tři subjekty, zabezpečující v podstatě potřeby státu (MO) i 
obyvatel újezdů. Jsou to ÚÚVÚ, vykonávající státní správu na území újezdů, SOVZ, 
zajišťující výcvikové aktivity a jednotlivé odštěpné závody VLS, zajišťující především funkci 
bioprodukční.  

Vedlejší krajinnou funkcí území je funkce sídelní. Je omezena na několik lokalit, jejichž 
obytná i estetická hodnota během prvních čtyř dekád druhé poloviny 20. století většinou 
poklesla v důsledku nedostatečného udržování bytového fondu a v důsledku někdejší 
chaotické výstavby objektů sovětské armády. Po jejím odchodu se situace postupně zlepšuje 
jednak v důsledku odstraňování starých zátěží, jednak díky zvýšeným investicím do 
nemovitého majetku na území újezdů.  

Funkce dopravní je omezena na dopravní obsluhu sídel a výcvikových zařízení; význam mají 
většinou pouze komunikace místního charakteru a komunikace vojenské (tankové cesty).  

Až na drobné výjimky není na území újezdů realizována těžba, průmyslová výroba  
a cestovní ruch, které patří mezi základní krajinotvorné aktivity. Nulová industrializace, 
absence cestovního ruchu, většiny rekreačních aktivit a omezené množství energetických 
zdrojů na území vojenského újezdu představují fakta, na srovnatelných územích v podstatě 
nevídaná. Jejich výsledkem jsou pak téměř ideální podmínky pro ochranu větších krajinných 
celků i pro výrobu ekologicky čistých potravit resp. biosurovin. 
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3. Tlaky na území újezdů  
Změna politických poměrů v roce 1989 přinesla nebývale širokou diskusi o vojenských 
újezdech, která s různou intenzitou přetrvává dodnes. K mnohým realistickým požadavkům 
na optimalizaci jejich využívání a odstranění škod, způsobených zejména sovětskou armádou, 
přibyly také tlaky na výrazné změny jejich hranic či na zrušení újezdů vůbec. Tyto tlaky byly 
motivovány politicky, ekonomicky, sociálně a environmentálně; velmi časté byly a jsou 
kombinace těchto pohnutek. Do diskuse o široké a poměrně složité problematice újezdů se ve 
sdělovacích prostředcích i jinde vyjadřovali lidé různě informovaní: od jedinců znalých 
problematiky přes osoby zaujaté až po diletanty. Z této škály představují nebezpečí pro 
objektivní celospolečenskou informovanost zejména lidé se zištnými úmysly, lidé 
s omezenými či zkreslenými informacemi a lidé zaujatí vůči Armádě České republiky (AČR)  
a jejím aktivitám. Společným jmenovatelem jejich argumentace proti vojenským újezdům je 
množství a velikost těchto území v souvislosti s plánovanou velikostí AČR a zneužívání 
environmentálního cítění veřejnosti při diskusi o těchto otázkách. 

Vojenské újezdy byly a jsou nezřídka označovány za přežitek minulosti, nepotřebný 
anachronismus a podobně. Vedle projevů politického, antimilitaristického i 
environmentálního naivismu docházelo také k otevřeným či skrytým snahám o uplatňování 
osobních či skupino-vých zájmů. V prvém případě se jednalo o důsledky skutečnosti, že 
problémy spojené se stavem životního prostředí v důsledku armádních činností byly 
v minulosti tabuizovány, zamlčovány či utajovány, v případě druhém pak šlo o touhu 
exploatovat vojenský újezd nebo jeho části pro ekonomické či rekreační aktivity, které se 
nezřídka maskovaly „ekologickým kabátem“. 

 

4. Obrana proti současné politicko ekonomické, sociální a environmentální diskreditaci 
vojenských újezdů  
Z hlediska politického je v současné době některým jedincům trnem v oku řízení  
a obhospodařování území jediným resortem, omezení některých práv občanů v újezdech žijí-
cích (neexistence samosprávy, omezení pohybu, vlastnická práva státu) a zákaz či omezení 
vstupu na území vojenských újezdů. Obyvatelé újezdů naopak vyjádřili v několika 
průzkumech spokojenost s daným stavem a v drtivé většině jsou proti případnému rušení 
újezdů. Na druhé straně právě podřízenost jedinému resortu přináší možnost komplexnosti a 
rychlejší realizace navrhovaných opatření, samozřejmě za předpokladu dostatku finančních 
prostředků. Kontrola environmentálních aspektů jednotlivých aktivit je z uvedeného důvodu 
méně komplikovaná ve srovnání s jinými regiony. Při důsledném dodržování základních 
ekologických zásad se tak mnohé plochy stávají příkladem nekonfliktního využívání dílčích 
krajinných potenciálů. Omezení či úplný zákaz vstupu je pak spolu se způsobem využívání 
jednou z hlavních příčin vynikajícího stavu ekosystémů v újezdech. Kritici existence újezdů 
z těchto důvodů poukazují rovněž na nekontrolované chování vojsk v újezdech. Resort obrany 
však má vlastní kontrolní mechanismy, které jsou kromě obecně závazných právních norem 
dány řadou interních norma-tivních aktů, především Rozkazem ministra obrany č. 24/2002. 
Environmentální důsledky výcvikových činností ve vojenských újezdech jsou odstraňovány 
v rámci asanačně rekultivačních opatření, na která jsou každoročně vyčleňovány prostředky 
ve výši několika desítek milionů Kč. Větší část ostatních ploch újezdů je obhospodařována 
především lesnicky, v menší míře pak zemědělsky podle zásad ekologického zemědělství 
v souladu zákonem č. 242/2000 Sb. Způsoby využívání území jsou spolu s vyloučením vstupu 
civilních osob příčinou stavu krajinných celků, který v ČR nemá obdobu ani ve státem 
chráněných územích. Současný stav území bývalého újezdu Dobrá Voda v Národním parku 
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Šumava či bývalého prostoru Ralsko téměř šestnáct let po jeho zpřístupnění by měl být velmi 
závažným varováním. 

 

5. Příprava soustavy NATURA 2000 na území vojenských újezdů  
Výše uvedený stav vojenských újezdů je jedním z hlavních důvodů podpory Minister-stva 
životního prostředí (MŽP), která je i písemně zakotvena v Dohodě mezi MŽP a MO o spo-
lupráci při zajišťování ochrany přírody a krajiny ve vojenských újezdech ze srpna roku 2003. 
Účastníci dohody se shodli na tom, že vojenské újezdy patří z hlediska stavu přírody a krajiny 
mezi nejzachovalejší v České republice a že tento stav je výsledkem jednak způsobu 
využívání území, jednak péče, která je resortem obrany věnována jak vlastním výcvikovým 
prostorům v rámci asanačně rekultivačních opatření, tak zbývajícím plochám v rámci jejich 
zemědělského a lesnického využívání. Zachování stávajícího způsobu využívání území 
vojenských újezdů je nezbytné k zachování a dle možností i dalšímu zlepšování stavu přírody 
a k umožnění kontinuálního působení krajinotvorných faktorů a procesů. Prioritní využívání 
vojenských výcvikových prostorů na území vojenských újezdů k činnostem určeným k obraně 
státu v souladu se zákonem č. 222/1999 Sb., nesmí být podle této dohody v žádném případě 
omezeno či narušeno. Dohoda stanovila obsahové, organizační, personální i finanční 
podmínky pro zajištění mapování na vybraných lokalitách pro potřeby jejich případného 
zařazení do národního seznamu evropsky významných lokalit a úlohy AOPK a VLS při této 
činnosti. Případný návrh MŽP na zřizování oblastí ochrany ptactva či jiných chráněných 
území musí být v souladu s prioritním využíváním území vojenských újezdů, nesmí narušit či 
omezit výcvikové a další vojenské či hospodářské činnosti a musí být předem dohodnut s 
MO. Bez dohody s MO nelze tyto oblasti a chráněná území zřizovat.  

Natura 2000 je soustava lokalit, chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů  
a přírodní stanoviště, na území EU. Zahrnuje ptačí oblasti a chráněná území evropského 
významu. Ve čtyřech vojenských újezdech bylo během let 2003 a 2004 prováděno mapování  
a v roce 2004 byly MŽP a MO předjednávány podmínky zřízení ptačích oblastí a zařazení ně-
kterých lokalit do národního seznamu evropsky významných lokalit na pozemcích určených 
k obraně státu.  

Na území vojenských újezdů Hradiště, Libavá a Boletice bylo projednáno zřízení ptačích 
oblastí, které byly v letech 2004 a 2005 vymezeny příslušnými nařízeními vlády.  

Ptačí oblasti na území vojenských újezdů                                              Tabulka 2 

Vojenský 
újezd  

Ptačí 
oblast  

Předmět ochrany 

Hradiště Doupovské 
hory   

čáp černý (Ciconia nigra), včelojed lesní (Pernis apivorus),výr velký 
(Bubo bubo), moták pochop (Circus aeroginosus), chřáslal polní 
(Crex crex), lelek lesní (Caprimulgus europaeus), žluna šedá (Picus 
canus), datel černý (Dryocopus martius), pěnice vlašská (Sylvia 
nisoria), ťuhýk obecný (Lanius collurio), lejsek malý (Ficedula parva) 
a jejich biotop 

Libavá Libavá chřáslal polní (Crex crex) a jeho biotop  

Boletice Boletice chřáslal polní (Crex crex), kulíšek nejmenší (Glaucidium 
passerinum), jeřábek lesní (Bonasa bonasia), datlík tříprstý (Picoides 
tridactylus), skřivan lesní (Lullula arborea) a jejich biotop 
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Do národního seznamu byly zařazeny následující evropsky významné lokality: 

Významné lokality na území vojenských újezdů                                                     Tabulka 3 

Vojenský újezd  Číslo významné lokality 

v národním seznamu 

Název významné lokality 

Brdy  CZ0213818 

CZ0213052 

CZ0213783 

CZ0213787 

CZ0213814 

CZ0213817 

CZ0323812 

CZ0213050 

Octárna 

Padrťský potok 

Felbabka 

Hrachoviště 

Ledný potok 

Obecnický potok 

Klabava 

Ohrazenický potok 

Boletce CZ0312045 

CZ0314123 

Polná 

Boletice 

Hradiště CZ0414127 

CZ0424125 

Hradiště 

Doupovské hory 

Libavá CZ0714133 Libavá 

 

6. Soulad soustavy Natura 2000 s požadavky obrany státu 
Zařazení výše uvedených lokalit do soustavy Natura 2000 je v souladu s požadavky obrany 
státu i s požadavky ochrany přírody a krajiny. V usnesení vlády České republiky  
č. 1320/2004 o nařízení vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných 
lokalit, vláda m.j. ukládá: 

„II. 2. příslušným orgánům ochrany přírody, aby při přípravě budoucích smluv, případně 
vyhlašovacích předpisů, a stanovování podmínek ochrany evropsky významných lokalit 
zajistily, že bude brán ohled na hospodářské, sociální, kulturní a rekreační požadavky a regio-
nální a místní poměry, 

II. 3. ministrům životního prostředí a obrany, aby při přípravě budoucích smluv, případně 
vyhlašovacích předpisů zajistili, že lokality, které se nacházejí v objektech důležitých pro 
obranu státu, budou pro potřeby obrany státu i nadále využívány a podmínky jejich ochrany 
budou podřízeny potřebám obrany státu tak, aby nebyla narušena činnost ozbrojených sil  
a další související činnosti Ministerstva obrany v těchto lokalitách.“  

Bod II.3. tohoto usnesení je výsledkem požadavku, který vzneslo MO během mezire-sortního 
připomínkového řízení k nařízení vlády. Tento legislativní rámec je dostatečný pro vytvoření 
podmínek k zachování jedinečnosti lokalit ve vojenských újezdech a neomezuje jejich využití 
podle zákona č. 222/1999 Sb. Druhou podmínkou však je samo zachování vojen-ských 
újezdů. Není totiž vyloučeno, že v budoucnu (m.j. i v souvislosti se sílícími vnějšími tlaky) 
k jejich redukci dojde. Faktem však je, že intenzita využívání újezdů se přes klesající počty 
vojáků a techniky zvyšuje především v důsledku společných cvičení s vojsky členských zemí 
NATO, respektive EAPC a v důsledku rušení posádkových cvičišť. Také předpokládaná 
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modernizace výzbroje bude klást vyšší nároky na praktický výcvik. Všechna tato fakta budou 
zohledněna v současně zpracovávané zevrubné analýze problematiky vojenských újezdů.   

 

7. Závěr 
O budoucnosti vojenských újezdů a jejich nenahraditelných přírodních a krajinných hodnot 
nebude rozhodováno pouze na základě krajinně ekologických aspektů; rozhodující budou 
aspekty společensko politické či ekonomicko politické.  
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VÝSTUPY ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI A JEJICH OCENĚNÍ 
      

Ing. Enikő Lőrinczová 

 

Zemědělství a životní prostředí 

Zemědělství je velkým znečišťovatelem životního prostředí, hlavně co se týče znečištění 
dusíkem.     

Vedlejším produktem v živočišné výrobě jsou různé typy hnoje, v závislosti na druhu zvířat, 
způsobu ustájení, množství podestýlky a ošetřování. Jde o vznik chlévského hnoje, hnojůvku, 
močůvku, kejdu a v rostlinné výrobě o siláž, zelené hnojení, slámu. Z hlediska vlivu na 
životní prostředí je velice důležité jejich správné skladování a použití. Mezi nejzávažnější 
zdroje znečištění povrchových a podzemních vod patří právě tuhé a tekuté vedlejší produkty – 
odpady z živočišné výroby z velkochovů hospodářských zvířat. Hlavní příčinou jsou 
nevyhovující skladovací prostory a to jak z hlediska kapacitního tak i technického. Při zrání 
hnoje se uvolňuje amoniak a síra. Prípadné patogenní organizmy hnoje se mohou prosáknout 
do půdy a vody a mohou zapříčiňovat šíření infekčních chorob. Může unikat škodlivý plyn v 
podroštových komorních jímkách. Zdrojem dusičnanů v půdě může být i postupná přěměna z 
dusíkatých organických látek (posklizňové zbytky, statková hnojiva) na podzim. 

Odpady vznikající v zemědělství jsou zejména odpady z živočišných (masné, sádelné, lojové 
odpady, střeva, kosti, vaječné a drůbeží odpady, nevyužité organické hnojivo, zvířecí trus) a 
rostlinných tkání, silážní šťávy, kaly z praní a čištění. Mezi nebezpečný odpad  patří olejové 
filtry, absorbenty, kovové nádoby a obaly znečištěné škodlivinami, olověné batérie, žárivky a 
jiný odpad obsahující rtuť, akumulátorová kyselina, brzdové kapaliny, silážní šťávy. 
Konfiskáty živočišného původu, těla uhynulých, nedonošených, mrtvě narozených nebo 
utracených zvířat („kadávery“), jakož i živočišné produkty, které jsou nepoživatelné, 
popřípadě vyloučené z použití k obvyklému účelu určené k neškodnému odstranění nebo 
dalšímu zpracování, jsou odpady živočišného původu (podle veterinárního zákona č. 
166/1999 Sb.) ale nepočítají se do  obvyklého odpadu. 

Mezi zemědělské zdroje znečišťování ovzduší patří zařízení pro chov drůbeže, prasat a skotu. 
Další možné zdroje emisí jsou čerpací stanice a kotelny. Nevhodné ustájení zvyšuje tvorbu 
amoniaku, rizikem jsou i technologie používané při polním hnojení nebo zapracování hnoje a 
kejdy do půdy, dále způsoby větrání, technologie používané na skládkách hnoje, dále druh 
paliva v malých spalovacích zdrojích (hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly, proplástky).  

Kontaminaci vody způsobují nezajištěná hnojiště, nevyhovující silážní žlaby a mycí linky, 
zastaralé kanalizace a jímky, úniky ropných látek z mobilních zdrojů, nevhodná aplikace 
statkových i průmyslových hnojiv a pesticidů. Odhaduje se, že přibližně 40 % znečištění např. 
dusíkem pochází ze zemědělství. Při vzniku odpadních vod je podnik povinen v místě a 
rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění vypouštěných 
odpadních vod do kanalizace. Nitrátová směrnice se snaží snížit a předcházet znečištění vod 
dusičnany ze zemědělských zdrojů (především z hnojení statkovými hnojivy), a to pro 
zajištění kvalitní pitné vody a ochrany povrchových vod. Základními nástroji nitrátové 
směrnice je zavádění Zásad správné zemědělské praxe a vyhlášení tzv. Akčního programu, 
jehož plnění je povinné ve vymezených zranitelných oblastech. Zásady správné zemědělské 
praxe jsou obsažené v nařízení vlády č. 505/2000 Sb. Určené pro zemědělskou veřejnost. Jde 
o souhrn opatření, jejichž dodržování vede z hlediska ochrany životního prostředí k žádoucím 
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způsobům hospodaření. Dodržování těchto zásad je dobrovolné, jsou však podmínkou 
přiznání dotace na podpůrné programy. 

Do působnosti směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění (upravené zákonem č. 
76/2002 Sb.) spadají od určité velikostní kategorie všechny velkochovy prasat a drůbeže, 
potravinářské podniky, kafilerie, atd. 

Z hlediska krajiny zemědělský podnik musí dbát na nepoškozování dřevin a dodržování zásad 
ochrany zemědělského půdního fondu a předcházet vhodnými opatřeními vzniku erozí. 

 

Výstupy zemědělské činnosti 
Při sestavování bilanci hmotných a energetických toků je důležité sledovat vstupy a výstupy v 
naturálním a peněžním vyjádření. Následující tabulka ukazuje výstupy zemědělské činnosti. 

Tabulka č.1: Výstupy  zemědělské činnosti 
Místo Způsob Výstup MJ 

Uložení nakládání 
Měření Ocenění Doklad 

Hlavní výrobek       
Živočišná dj, kg Stáje, jatka, Prodej Vážením VPC  

výroba l, ks pastva Zpracování Technickým  Karta zvířat 
    propočtem   
    Počítáním   

Rostlinná  Sklady Prodej    
výroba t obilí Zkrmení Vážením VPC Příjemka 

      Skladová 
      karta 

Vedlejší výrobek       
Hnojivo t,l Hnojiště Použití v RV Vážením VPC Evidence 

  Jímky Likvidace Propočtem Podle živin a o produkci 
  Nádrže   organických hnojiv 
     látek  

Sláma t Sklad Použití v RV Vážením Podle nákupní Skladová 
   Prodej Odhadem ceny, podle karta 
     Živin  

Odpad       
Obyčejný       

odpad t Předem Odvoz na    
(z toho  určené skládku Vážením Poplatek za Evidence 

využitelný  místo Recyklace  uložení odpadů 
odpad v %)   Zpětný odběr  Na skládku  

   Spálení    
      Odpadní voda 
 Kanalizace   Poplatek za Faktura za 

Množství m3 Odčerpání do Odčerpání Měřením kanalizaci, stočné, 
odpadních vod  jímek Kanalizace Výpočtem Poplatek za Smouva s 

  Kalové Čištění Odhadem čištění, Vodovody 
CHSK  hospodářství  Rozborem Poplatek za a kanalizací, 

  ČOV  vody rozbory vody, Registr 
BSK     Stočné, odpadních 

     Poplatek za vod, 
Tuky     znečištění Faktura za 
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      rozbory, 
      Smlouvy, 
      Výsledky, 
      Analýzy 

Emise       
do ovzduší kg Rozptýlení Rozptýlení Autorizovaným Náklady na Zpráva o 

 t do ovzduší do ovzduší měřením, autorizované autoriz. 
Amoniak    Výpočtem měření, měření, 

Oxid uhličitý     Poplatek za Hlášení o 
Síra     znečištění emisích 

     ovzduší na úřady 
VPC - vnitropodniková cena 

 

Příklady výpočtu některých výstupů a jejich ocenění 
Produkce chlévské mrvy a hnoje – Skladovací kapacita hnojiště se vypočítá z množství 
produkované chlévské mrvy, předpokládané zásoby a spotřeby hnoje v rostlinné výrobě. Jeho 
produkci a kvalitu ovlivňuje řada faktorů, jako množství a kategorie ustájeného skotu, způsob 
ustájení a krmení, množství a druh použité podestýlky, způsob uskladnění chlévské mrvy na 
hnojišti, ošetřování v průběhu skladování a doba uskladnění. 

Tabulka č. 2: Produkce chlévské mrvy a hnoje 
roční spotřeba 

steliva v t 
roční produkce 

chlévské mrvy v t 
roční produkce hnoje v t 

při ztrátách 

 30% 40% 50% 
0,7 11,7 8,2 7 5,9 
1,1 13,1 9,2 7,9 6,6 
1,5 14,6 10,2 8,8 7,3 
1,8 16 11,2 9,6 8 
2,2 17,5 12,3 10,5 8,8 
2,6 19 13,3 11,4 9,5 
2,9 20,4 14,3 12,2 10,2 

  Zdroj: Tesař, Vaněk, 1992 

Hrubý odhad roční produkce hnoje se stanoví podle vzorce: 

Hn = hz * 20     Kde: Hn je hmotnost hnoje v t  a hz je hmotnost zvířat v t. 

Ocenění statkových hnojiv - oceňování chlévské mrvy a močůvky je možné podle relativní 
nákupní hodnoty, která se vyjadřuje přibližným nákladem, který by vznikl při koupi živiny o 
stejné účinnosti v průmyslových hnojivech a stejným množstvím organických látek v zeleném 
hnojení, slámě, rašelině, atd. V ocenění se počítá s obsahem minerálních živin a s obsahem 
organických látek. (toto ocenění není úplné, protože se nepočítá bakteriální hodnotou hnoje a 
jiných faktorů, které lze těžko ocenit). Další problém je, že chlévská mrva od různých druhů 
zvířat má rozdílný obsah živin a je ovlivněn výživou, způsobem jejího ošetření, atd. Ocenění 
může předpokládat, že dusík chlévské mrvy má hodnotu 40 % nákupní ceny ledku 
vápenatého, fosfor 100 % ceny kyseliny fosforečné v superfosfátu, a draslík 100 % nákupní 
ceny v draselné soli.  
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Tabulka č. 3: Ocenění živin v chlévské mrvě 

zdroj: Neplechová, Novák, 1996, podle aktuálních cen 

Těmito cenami se ocení průměrné množství živin v chlévské mrvě a zjistí se cena minerálních 
živin v 100 kg chlévské mrvy.  

Tabulka č. 4: Relativní nákupní cena živin v 100 kg chlévské mrvy 

           Zdroj: Neplechová, Novák, 1996, podle aktuálních cen 

Ocenění organických látek v chlévské mrvě – pro organické látky se může použít jako 
nouzového měřítka nákupní cena těchto látek ve slámě.  

U ocenění močůvky je postup obdobný, ale pro ohodnocení dusíku se hodnotí 100 % cena 
dusíku čpavkového v síranu amonném, ve kterém je obsah živiny N 21 %.  

 

Poplatky za emise do ovzduší 

Emise amoniaku a methanu vznikající jako vedlejší produkt při zemědělské výrobě se 
nezpoplatňují. 

Výpočet množství emisí amoniaku v naturálním vyjádření je podle celkového emisního 
faktoru a skutečným ročním průměrným počtem kusů hospodářských zvířat. (podle nařízení 
vlády č. 353/2002). 

Optimálním způsobem ustájení skotu se rozumí, pokud jsou dojnice ve volném stelivovém 
ustájení s intenzivní přirozenou ventilací a u ostatního skotu, tj. Jalovic a býků průměrné živé 
hmotnosti 350 kg, v kotcovém ustájení s přirozenou cirkulací. Zastaralý způsob ustájení skotu 
je vazné stelivové ustájení s nucenou ventilací. 

Příklady výpočtu množství emisí amoniaku: 

U skotu, pokud jde o stelivové ustájení optimálním způsobem, využitím pastvy, a průměrný 
stv zvířat je 20 kusů, produkce amoniaku by se počítalo jako: 

Celkový emisní faktor 24,4 * 20 ks zvířat = 488 kg/rok, tj. 0,488 t emisí amoniaku do ovzduší 
za rok. 

U drůbeže,(brojleři) při celkovém kusu 30 000 zvířat by se produkce amoniaku počítalo jako: 
celkový emisní faktor 0,21 * 30 000 ks zvířat = 6300 kg/rok, tj. 6,3 t emisí amoniaku do 
ovzduší za rok.  

Ž iv in a M n o žs tv í kg  živ in Cen a za Celko v á
V 100 kg  mrv y Cen a

N 0,48 18,68 8,96
F 0,11 77,7 8,55
K 0,52 26,6 13,83

Celkem 31,34

Druh hnojiva
Obsah živin Nákupní cena

V % Za 100 kg hnojiva/kg živin
Ledek vápenatý 15 700/46,7 18,68

Superfosfát 18 1400/77,7 77,7
60 1600/26,6 26,6
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U prasat na výkrm, při průměrném stavu yvířat 100 kusů, produkce amoniaku by se počítalo 
jako: celkový emisní faktor 8,3 * 100 ks zvířat = 830 kg/rok, tj. 0,83 t emisí amoniaku do 
ovzduší za rok. 

Celková roční emise amoniaku v tomto případě by bylo 7,618 t za zemědělský podnik. 

Tabulka č. 5 :Emisní faktory pro zemědělské zdroje (kg NH3/zvíře/rok) 
    Zapravení  Celkový emisní faktor 

Kategorie zvířat Stáj Hnůj Kejda do půdy Pastva stáj + stáj + pastva 
      hnojiště   

         
SKOT         
stelivové ustájení         
dojnice          
optimální způsob 10 2,5 0 12 2,4 24,5 24,4  
zastaralý způsob 12 2,5 0 12 2,4 26,5 26,4  
         
telata,býci,jalovice         
optimální způsob 6 1,7 0 6 1,8 13,7 13,8  
zastaralý způsob 9,5 1,7 0 6 1,8 16,7 16,8  
         
bezstelivové ustájení         
telata,jalovice,býci 5,5 0 2,5 5 1,8 13 12,3  
         
PRASATA      celkový       emisní faktor 
selata 2 0 2 2,5 0  6,5  
prasnice 4,3 0 2,8 4,8 0  11,9  
prasnice březí 7,6 0 4,1 8 0  19,7  
prasata výkrm 3,2 0 2 3,1 0  8,3  
         
DRŮBEŽ         
nosnice 0,12 0 0,2 0,13 0  0,27  
brojleři 0,1 0,01 0 0,1 0  0,21  
husy a kachny 0,35 0,03 0 0,35 0  0,73  
Zdroj: nařízení vlády č. 353/2002 Sb. 

Výpočet emisí a poplatků za emise u čerpacích stanic: 

V případě, že k výpočtu emisí nebylo využito výsledků autorizovaného měření, provede se 
výpočet podle zákonem stanovených emisních faktorů. (podle vyhlášky č. 356/2002 Sb.) 
Přitom se pro výpočet emise z plnění nádrží a skladování použije poloviční hodnota emisního 
faktoru a pro emise z plnění nádrží automobilů rovněž poloviční hodnota emisního faktoru. 
Pro výpočet emise LPG se použijí emisní faktory vycházející z odborného odhadu: pro stáčení 
a skladování 0,5 kg na jedno stáčení a 1,62 g na jeden výdej LPG.  

Příklad výpočtu emisí z přijatého a vydaného benzinu: 

Emisní faktor pro benzin  je 1400 g VOC(těkavých organických látek)/m3, tj. 1,4 kg VOC/m3 

Pokud by množství benzinu přijatého  činlo 1000 m3/rok a množství benzinu vydaného 990 
m3/rok, tak emise z přijatého benzinu je E = 1000 * 1/2 emisního faktoru tj. 0,7 = 700 kg, tj. 
0,7 t VOC a 

emise  z vydaného benzinu je E = 990 * 1/2 emisního faktoru tj. 0,7 = 693 kg, tj 0,693 t VOC. 
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Celková roční emise VOC z benzinu by bylo v tomto případě 0,7 t + 0,693 t = 1,393 t 
VOC/rok. 

Poplatek za emise u benzinu by se v tomto případě počítalo jako sazba za tunu VOC (2000 
Kč) a vypočtená emise 1,393 t, tj. 1,393 * 2000 = 2786 Kč. 

Stejný postup je u nafty (kde emisní faktor je 20 g VOC/m3) a u LPG (emisní faktor pro jedno 
stáčení je 0,5 kg VOC a pro jeden výdej 1,62 g). 

Výpočet poplatku u středního zdroje znečištění ovzduší: 

Může jít např. o kotelnu o jmenovitém tepelném výkonu od 0,2 MW do 5 MW včetně.Postup 
výpočtu poplatku je následující: 

1. autorizovaným měřením se zjistí obsah znečišťujících látek (tuhé znečišťující látky, oxid 
siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, organické látky), 

2. zjistí se druh paliva a spotřeby (např. plyn, spotřeba v m3)  

3. vypočte se emise celkem vynásobením množství emise a spotřebou (např. oxidy dusíku 
2000 kg, spotřeba plynu 200 000 m3 = 2000 * 0,2 MW = 400 kg oxidu dusíku, tj. 0,4 t 
emisí   

4. vynásobí se tuny emisí sazbou poplatků podle zákona č. 86/2002 Sb. (Kč/t) = 0,4 * 800 = 
320 Kč.  

 
Ing. Enikő Lőrinczová 

Katedra obdchodu a financí, Provozně-ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita, 
Praha 6 – Suchdol, 165 21 

email: enike@seznam.cz 
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POVINNOSTI PODNIKU PŘI VALIDOVANÉM EMAS V PRAXI 

 

Ing. Petra Mísařová 

 

ÚVOD 

Firma GM, spol. s r. o. vznikala v říjnu 1991 privatizací státního podniku Vyškovan. 
Zprivatizovaná firma navázala na více než čtyřicetiletou tradici zpracování plastů ve Vyškově 
a patří k významným výrobcům plastových výrobků a nástrojů pro lisování a vstřikování 
plastů. Svým zákazníkům, mezi které patří např. SIEMENS, VSM Production (holding 
Husqvarna), JOHANNES BUCHSTEINER, TRW-DAS, ETA a mnoho dalších, nabízí 
komplexní služby v oblasti plastových výrobků – od návrhu výrobků, konstrukce a výroby 
nástrojů, výroby plastových dílů, až po následné dokončovací operace a montáž. 

Vrcholové vedení společnosti usiluje z dlouhodobého hlediska nejenom o rentabilní, 
konkurenceschopné a bezpečné vedení podniku, ale usiluje o podnikání, které bude šetrné a 
odpovědné k životnímu prostředí. Ne jenom z tohoto důvodu se vedení v roce 2002 rozhodlo 
zavést systematickou péči o ochranu životního prostředí podle standardů ISO 14001:1996 a 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 – EMAS II. Tyto systémy ochrany 
životního prostředí jsou založeny na dobrovolném respektování všech zásad odpovědného 
podnikání a řízení ochrany životního prostředí. 

Počátkem roku 2001 firma zpracovala návrh plánu na zavedení systému ochrany životního 
prostředí. Podle mých dostupných informací byla počáteční motivací především snaha 
vyrovnat se i v této oblasti konkurenčním firmám. V podniku však chyběly potřebné znalosti 
problematiky a zkušenosti se zaváděním takového systému. Proto firma uvítala nabídku firmy 
DHV CR, dobrovolně se podrobit přezkoumání a posouzení stavu ochrany životního prostředí 
ve firmě v rámci „Programu na podporu EMAS V České republice“. Velkou pobídkou bylo 
následné zařazení mezi vybrané firmy, které byly začleněny do projektu ENV. 
1/SER/2000/0017 a byla jim následně nabídnuta odborná pomoc. 

Po podpisu Dohody o spolupráci s DHV CR, spol. s r.o. začala firma na podzim roku 2001 
intenzivně budovat systému environmentálního managementu podle Nařízení evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 EMAS. Firmou byl budován systém tak, aby již od 
počátku splňoval také požadavky ČSN EN ISO 14001:1996. V současné době má firma 
systém zaveden a certifikován dle ČSN EN ISO 14 001 a validován dle EMAS II.  

 

 

POVINNOSTI V PODNIKU  GM, spol. s r.o. 

 

1. PŘÍRUČKA SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU 

Povinnosti, které podnik v souvislosti se systémem environmentálního řízení podniku 
shromažduje, jsou uvedeny v „Příručce systému environmentálního managementu“. Účelem 
příručky systému environmentálního managementu společnosti je prezentovat svůj systém 
environmentálního managementu v činnostech, výrobcích a službách v definovaném rozsahu. 

Oblast platnosti příručky EMS je závazná pro celou společnost GM, spol. s r. o. Vyškov a 
příručka představuje vrcholový dokument systému environmentálního managementu. 
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2. MODEL SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU 
Firma zavedla, udržuje a neustále zlepšuje systém environmentálního managementu v souladu 
s metodologií Plánuj-Dělej-Kontroluj-Jednej (PDCA). Tuto metodologii firmy lze vyjádřit též 
grafickou spirálou EMS. 

Obr. č. 1 – Model systému environ. managementu firmy GM, spol. s r. o. Vyškov 

          

Environmentální  politika 

Plánování 

Zavedení a provoz Kontrola 

Přezkoumání vedením 
organizace 

Neustálé zlepšování 
 

 
 

 
 

Zdroj: dokumentace firmy GM, spol. s r. o. Vyškov 

Metodologie PDCA lze ve stručnosti popsat takto: 

• plánuj – stanov cíle a procesy nezbytné k dosažení výsledků v souladu s environmentální 
politikou organizace, 

• dělej – uplatňuj procesy, 

• kontroluj – monitoruj a měř procesy ve vztahu k environmentální politice, cílům, cílovým 
hodnotám, požadavkům právních předpisů a dalším požadavkům a podávej zprávy o 
výsledcích, 

• jednej – prováděj opatření pro neustálé zlepšování výkonnosti systému environmentálního 
managementu. 

 

2.1 ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA 
Environmentální politika je písemné prohlášení společnosti k životnímu prostředí o tom, jaké 
jsou zásady jejího environmentálního chování a z něho plynoucí všeobecné závěry. 
V souvislosti s celkovou podnikatelskou strategií vytváří tato politika rámec pro veškeré 
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činnosti a další rozpracování do podoby environmentálních cílů a cílových hodnot. Tato 
politika musí být slučitelná s jinými organizačními politikami, např. jakosti, bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci apod. 

 

2.2 PLÁNOVÁNÍ 

V rámci vydané environmentální politiky se společnost zaměřuje při svém hospodaření na 
trvalé zlepšování životního prostředí. Pro činnosti, výrobky a služby, které mají nebo mohou 
mít významný dopad na životní prostředí, se zjišťují jejich environmentální aspekty a dopady 
na životní prostředí. Pro tyto environmentální aspekty je vytvořen registr environmentálních 
aspektů a jejich významnosti. Registr environmentálních aspektů je jedním z podkladů pro 
sestavení environmentální politiky, stanovení environmentálních cílů a cílových hodnot. 
Environmentální cíle a cílové hodnoty jsou stanoveny 1x ročně a zařazeny do finančního 
plánu na daný rok. Pro realizaci jsou cíle rozpracovány do programů.  

 

2.3 ZAVEDENÍ A PROVOZ 

Vedení společnosti musí zajistit dostupnost zdrojů nezbytných pro vytvoření, zavedení, 
udržování a zlepšování systému environmentálního managementu. Sem patří: lidské zdroje, 
infrastruktura organizace, technologie a finanční zdroje. 

Do popisů pracovních činností jsou diferencovaně doplňovány pravomoci a odpovědnosti 
pracovníků vztahující se k ŽP. 

Výcvikem a tréninkem musí projít každý z pracovníků společnosti a také osoby, provádějící 
pro společnost nebo na její požadavek úkony, které mohou způsobit významné 
environmentální dopady. Je posilováno environmentální povědomí pracovníků o vlivu stavu 
životního prostředí na dobré jméno společnosti. Výcvik provádějí interní trenéři a také externí 
vzdělávací firmy. 

Environmentální komunikace je chápána jako řízená a dokladovaná výměna relevantních 
informací o ochraně ŽP před vlivy činností, výrobků a služeb společnosti a údajích s nimi 
souvisejících. 

Organizace, s validovaným systémem EMAS zpracovávají vždy jedenkrát za tři roky úplné 
prohlášení o stavu životního prostředí. V následujících dvou letech zkrácené (aktualizované) 
prohlášení. Toto prohlášení je vždy předkládáno ověřovateli ke schválení. Prohlášení je 
v tištěné nebo elektronické podobě poskytováno zainteresovaným stranám a všem, kteří se 
zajímají o vliv organizace na ŽP. 

Struktura dokumentace EMS 

Dokumentace EMS je vydávána jako řízená dokumentace a podléhá změnovému řízení. 
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Obr. č. 2 – Struktura dokumentace v GM, spol. s r. o. Vyškov 
  
 
 
 
                                                                                                                                                                              
                                                                 Příručka 
                               environmentálního  
                                                                              managementu 
                                                         
                                  Příkazy ředitele,  
                                                                        Organizační směrnice 
                                                                        Metodické pokyny                     
    
 
 
 
 
 
Zdroj: dokumentace firmy GM, spol. r. o. 

Pro zpracování, schvalování, distribuci, udržování, revizi nebo rušení dokumentace ve 
společnosti je vypracována směrnice pro řízenou dokumentaci, která vymezuje zásady 
způsobu tvorby a udržování dokumentace. Firma se snaží vytvářet a udržovat postupy řízení 
všech dokumentů tak, aby byly snadno přístupné na všech místech, kde je to nutno 
v souvislosti s fungováním EMS a to buď v tištěné, nebo elektronické formě. Pro upřesnění 
řízení dokumentů jsou stanoveny upřesňující a detailnější směrnice. 

 

2.4 ŘÍZENÍ PROVOZU 

Společnost má určeny operace a činnosti, které souvisejí se stanovenými významnými 
environmentálními aspekty ve shodě s politikou, cíli, cílovými hodnotami v procesu tvorby 
registru environmentálních aspektů. Řízení provozních postupů je prováděno za přesně 
stanovených podmínek, např. v oblasti marketingu, projektů a technologií, nákupu, dopravy, 
skladování, výrobních postupů a postupů údržby, nákupu strojů, monitorování emisí do 
ovzduší, odpadních vod, odpadů, obalů, havarijní připravenosti apod. 

 

2.5 KONTROLA 

Společnost provádí monitorování a měření pro kontrolu dodržování limitů stanovených 
legislativou, správními orgány, na základě smluvních vztahů a pro kontrolu naplňování 
cílových hodnot. 

Hodnocení souladu s právními předpisy a jinými požadavky provádí čtvrtletně odpovědná 
osoba (ZEMS), výsledky předkládá vedení společnosti. 

Jakýkoliv nesoulad se stanovenými environmentálními požadavky se nazývá neshodou. Pro 
předcházení a odstraňování následků environmentálních neshod je vytvořena směrnice. 

Pravidelně je sledována a vyhodnocována shoda s environmentální politikou pomocí interních 
auditů. Interní audit má za úkol zkontrolovat správnou funkci systému environmentálního 
managementu. 

    
                                                            Technické normy,  
                                                          Technická dokumentace, Písemnosti 
                                                          Ostatní dokumentace systému EMS 
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2.6 PŘEZKOUMÁNÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI 
Jedenkrát ročně je vrcholovým vedením společnosti přezkoumáván systém environmentálního 
managementu. Přezkoumání tohoto systému představuje hodnocení stavu a přiměřenosti 
systému ve vztahu k politice environmentálního managementu a cílům environmentální 
managementu. Materiály potřebné pro toto přezkoumání předkládá vrcholovému 
managementu zmocněnec pro EMS, který je ve firmě pro tuto oblast činnosti stanoven. 

Předmětem přezkoumání je zajistit, že systém environmentálního managementu je účinný a 
splňuje veškeré na něho kladené požadavky. Cílem tohoto přezkoumání je stanovit, jaké 
případné změny jsou nezbytné k zajištění toho, aby opatření v oblasti systému 
environmentálního managementu nadále vyhovovaly všem požadavkům a reagovaly na 
výsledky interních auditů. 

Výstupem z přezkoumání je Protokol o přezkoumání zahrnující zejména hodnocení: 

• aktuálnosti environmentální politiky, 

• systému environmentálního managementu, 

• vhodnosti environmentální politiky a potřeby její změny na základy mnoha kritérií, 

• potřeby změn a doplňků dokumentace systému environmentálního managementu. 

 

 

ZÁVĚR 
Administrativní a dokumentová stránka skutečnosti, že si firma nechá validovat nebo 
certifikovat systém environmentálního řízení, je velmi náročná. Firma GM, spol. s r. o. mi 
poskytla součinnost při napsání tohoto článku. Díky tomu jsem si mohla udělat názorný 
obrázek o tom, co tato problematika obnáší. 

Příručka systému environmentálního managementu představuje stěžejní dokument firmy GM, 
spol. s r. o. Vyškov v dané oblasti, ale je to pouze vrchol ledovce v administrativě firmy. 
Tento článek se zabývá pouze dílčími částmi této příručky. Příručka obsahuje mnohem více 
údajů, než které jsem v tomto článku popsala. Všechny oblasti jsou dále podrobněji 
rozpracovávány ve směrnicích. Všechny tyto dokumenty musí být v souladu s ostatními 
předpisy firmy a hlavně musejí být v souladu s platnými zákony České republiky. V uvedené 
příručce je také kladen důraz na sledování a informování všech zaměstnanců o platné 
legislativě, naplňování registru právních a jiných požadavků, jeho udržování v aktuální 
podobě a hodnocení souladu s realitou. 

Myslím, že je naprosto jasné, že nároky na firmy, které mají validovaný systém 
environmentálního managementu podle Programu EMAS II, jsou velmi administrativně, 
časově i finančně náročné. 

V roce 2005 by ve firmě měla proběhnout znovu certifikace systému environmentálního 
řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 a obnovení platnosti validace systému podle Programu 
EMAS II. Podle dostupných informací, které mi firma poskytla, bude v září usilovat o 
obnovení certifikátu systému environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001:2004. 

Vrcholové vedení společnosti však rozhodlo, že validaci systému podle Programu EMAS II. 
již obnovovat nebude. K tomuto rozhodnutí vedení dospělo vzhledem k velké časové a 
finanční náročnosti. Ve firmě neustále probíhá proces zefektivňování výroby a celého procesu 
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hospodaření firmy, které by mělo vést k větší efektivnosti a ziskovosti firmy. Z tohoto důvodu 
dochází také k postupnému zeštíhlování firmy a je pravdou, že systém validovaný podle 
Programu EMAS II. vyžaduje velkou administrativní náročnost. Tato skutečnost je zřejmá i z 
tohoto článku. Z těchto personálních a časových důvodů již nebude v září 2005 firma usilovat 
o obnovení platnosti certifikátu. Podle dostupných informací firma bude pokračovat v již 
zavedené administrativě a pouze ji zeštíhlí na informace a požadavky, které jsou na ni kladeny 
dle ČSN EN ISO 14001:2004. 

 

Literatura: 
[1] Příručka systému environmentálního managementu P EMS 01: 10.6.2005. Vyškov: 

GM spol. s r. o., 2005. 22 s. 

 

Tímto chci poděkovat firmě GM, spol. s r. o. Vyškov a zejména panu Ing. Stanislavu 
Wasserbauerovi za ochotu, spolupráci a veškeré poskytnuté informace. 

 

Ing. Petra Mísařová 

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, 
Zemědělská 1, 613 00  Brno 
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ENVIRONMENTÁLNÍ ÚČETNICTVÍ A KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH  
A STŘEDNÍCH PODNIKŮ 

 

Doc. Ing. Ilona Obršálová,CSc. -  
Ing. Marcela Kožená, PhD. - Ing. Simona Munzarová PhD. 

 

Příspěvek se zabývá vybranými problémy vztahu konkurenceschopnosti malého a středního 
podnikání a využívání environmentálního účetnictví jak pro tvorbu strategií, tak ovlivňování 
chování podniků z krátkodobého hlediska. Jsou analyzovány přístupy známé v literatuře a 
shrnuty  výsledky empirického výzkumu aplikace environmentálního účetnictví na mikroúrovni  
prováděného v rámci grantu MŽP.   

 

1. Úvod 
Environmentální problémy mají přímý i nepřímý vliv na ekonomické subjekty. Omezení 
přírodních zdrojů vede k nové orientaci podnikového vedení prakticky všech odvětví. Proto 
musí podnikový management mít v budoucnu zájem na tom, aby jím realizované ekonomické 
aktivity vykazovaly příslušnou environmentální účinnost.  

Dalším omezením podnikových činností je nezbytnost respektování  tzv. společenské 
legitimity. Společnost určuje prostřednictvím přímých i nepřímých nástrojů v oblasti ochrany 
životního prostředí určitý rámec, v němž se musí podniky pohybovat, pokud chtějí 
dlouhodobě prosperovat. Předpokladem dlouhodobého zajištění existence podniku se stává 
shoda podnikového chování s mimokonomickými společenskými představami hodnot. 

Rostoucí význam pro konkurenceschopnost podniků má tak ochrana životního prostředí. Pro 
podporu rozhodování musí být proto k dispozici informační systém, v tomto případě 
především obsahující informace o důsledcích vlivu podniku na ŽP jak ve finančních 
ukazatelích, tak alternativních indikátorech. V příspěvku se zaměřujeme zejména na problémy 
konkurenceschopnosti podniků kategorie malé a střední  z hlediska vztahu k životnímu 
prostředí a environmentálního účetnictví. 

 

2. Konkurenceschopnost malých a středních podniků a potřeba environmentálního 
účetnictví 
Postoj podnikatelských subjektů k ochraně životního prostředí, vyjádřený prostřednictvím   
podnikatelských záměrů a strategií bude stále významnější pro zajištění konkurenční pozice 
podniku, a to zejména z těchto důvodů: 

•  Podniky budou nuceny  se stále důsledněji  zabývat ochranou životního prostředí jako 
strategickým konkurenčním problémem, bude na nich stále více požadováno, aby 
samostatně přispívaly k řešení problémů ochrany životního prostředí tak, aby byla 
chápána nejen jako činitel omezující růst, ale spíše jako předpoklad růstu. Podle Merfferta 
[1996, s.322]  lze za nejvýznamnější rozpory environmentálně orientovaného řízení 
podniků považovat rozpor mezi ochranou ŽP při zajišťování zdrojů a ochranou ŽP jako 
společenského požadavku. 

•  Omezení přírodních zdrojů bude vést k tomu, že podnikové aktivity budou muset 
vykazovat příslušnou environmentální účinnost pro zajištění stávajícího a k získávání 
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nového potencionálu zisku a profilování podniků. Nové tržní příležitosti budou mít 
inovativní podniky. 

•  Spotřebitelé budou stále více požadovat výrobky šetrné k životnímu prostředí,  budou 
stále častěji odhalovat zjednodušené nebo pseudo environmentálně orientované strategie. 

•  Aby bylo možno účinně etablovat ochranu životního prostředí jako ideu podnikového 
chování, musí být chápána jako cíl při všech rozhodnutích. Environmentální cíle proto 
musí být součástí strategických podnikových cílů. Zahrnutí cílů k ochraně životního 
prostředí  mezi podnikové cíle znamená přizpůsobení  veškerých podnikových aktivit 
environmentálnímu hledisku.  

Respektování environmentálního hlediska v podnikatelské strategii, může přispět k dosažení 
konkurenční výhody tehdy, jestliže: 

• je při ochraně životního prostředí chápána   integrovaně ve všech podnikových funkcích,  

• opatření orientovaná dovnitř podniku jsou spojena s opatřeními orientovanými na trh, 

• podnik získá časovou výhodu tím, že se ochranou životního prostředí zabývá včas, v 
předstihu před svými konkurenty.[ 6, 8] 

Rozhodnutí, kterou ze základních environmentálních strategických koncepcí realizovat, závisí 
na konkrétních podmínkách, ve kterých se podnik nachází. Obecně lze konstatovat, že 
strategie diferenciace (zajištěním environmentálně orientovaných konkurenčních výhod) 
může zlepšit konkurenční pozici podniku, protože zákazníci stále více oceňují výrobky  a 
služby s vlastnostmi příznivými pro životní prostředí.  Úspěšnost strategie cenového vůdce 
závisí na úrovni výrobkové a procesní optimalizace, která podniku umožňuje nabízet své 
produkty za nižší ceny než konkurence. Tato koncepce je vhodná pro podniky, jejichž 
produkty jsou určeny pro standardního spotřebitele, který neočekává od výrobku mimořádný 
užitek či kvalitu. Strategicky významné profilování v soutěži může nastat pouze tehdy, 
jestliže příznivější environmentální vlastnosti doprovázejí nižší náklady na  výrobek ve 
srovnání s tradičními výrobky (např. nahrazení drahých surovin škodlivých životnímu 
prostředí recyklovanými vstupy, což je  často je to úkor vyššího užitku a estetického vzhledu). 

Cestou k dosažení nákladové výhody je důsledná výrobková a procesní optimalizace, která 
podniku umožňuje  realizovat (ve srovnání s konkurencí) nižší náklady na výrobek (službu) a 
nabízet na trhu za nižší cenu, než konkurenti. Úspěch realizátora této strategie závisí na tom, 
zda se podniku podaří dosáhnout srovnatelného tržního podílu jako konkurence a tím využít 
degresního efektu nákladů.2 Podmínkou realizace této strategie je široká základna 
poptávajících, relativně úzký sortiment, očekávání standardního užitku spotřebitele, 
převládající cenové argumenty oproti očekávání zvláštního užitku. Obecně  lze říci, že 
substituční nákladové výhody výrobkových inovací lze očekávat pouze ve výjimečných 
případech. Ve většině případů jsou výrobkové inovace spojeny s růstem nákladů, což je v 
rozporu v požadavky strategie cenového vůdce. Není tedy možné vysledovat  žádnou 
významnější  "signifikantní souvislost mezi environmentálně orientovaným profilováním v 
rámci strategie nákladového vůdce a zlepšením konkurenční pozice". Naopak se  ukazuje 
"signifikantně  negativní vliv" na cílový ukazatel "zlepšení růstového potencionálu". 
Environmentálně orientované profilování v rámci strategie cenového vůdce je tedy možné 
sledovat  zřejmě jen v okrajových tržních segmentech, které mají obvykle méně slibné 
perspektivy růstu.  

Důvodem je zejména eliminace tržního rizika  a proto tuto formu preferují zejména defenzivně 
a selektivně orientované podniky. 
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Na druhé straně  je třeba upozornit na to, že v souvislosti s neustále tvrdšími zákony a 
zvyšujícími se výdaji na ochranu životního prostředí, může dojít ke zrušení nákladové výhody 
podniku, který dlouhodobě odmítá opatření k ochraně životního prostředí (jako např. 
ekologizaci výroby, zlepšení environmentálních vlastností výrobku, apod.) Proto podniky 
musí zvážit riziko (ve formě dočasného zvýšení  nákladů) při realizaci dobrovolných (tj. 
předčasných)  opatření na ochranu prostředí a zvýšením nákladů pod tlakem času a norem 
(pokud budou přistupovat k realizaci opatření teprve, když jsou donuceny legislativními 
předpisy).  Ukazuje se, že nákladový dopad se při zavádění opatření na ochranu životního 
prostředí s časem podstatně zhoršuje. Tuto problematiku řeší timing environmentálně 
orientovaných strategií. H. Meffert uvádí, že vliv timingu na zlepšení konkurenční pozice ve 
formě signifikantního lineárního korelačního vztahu nelze ve výzkumech prokázat. Úspěšnost 
pionýrské strategie závisí především na kooperaci s  obchodem  a růstu image 
environmentálně inovovaných výrobků u veřejnosti v důsledku časového náskoku při 
zavedení. Obecně lze říci, že "pionýrská pozice" s sebou nepřináší žádný významnější růst 
akceptace environmentálně orientovaných  výrobkových inovací u zákazníků, což zdůvodňuje 
především tím, že tyto výrobky mohou být postiženy  "image omezené spotřebitelské 
způsobilosti". Přesto není možno říci, že by byla v timingu environmentálně orientovaných 
strategií principiálně vhodnější strategie následovníka, naopak bylo zjištěno, že velmi úspěšné 
výrobkové inovace jsou uváděny v předstihu před výrobky konkurence. Neúspěšné 
environmentálně orientované výrobky byly uváděny s časovým posunem dvou let. Velmi 
účinnou se v souvislosti s uváděním environmentálně inovovaných výrobků jeví kooperační 
strategie. Bylo zjištěno, že nejméně  polovina  podniků operujících na trhu s environmentálně 
orientovanými výrobky spolupracuje s konkurencí.  

Některé podniky, které se v roli následovníků zaměřují na vybrané části trhu, mohou v 
určitých případech realizovat konkurenční výhodu. Obvykle  však nedosahují trvalejší výhody 
v souvislosti se „zeleným image“ jako jejich předchůdci. Určitá skupina „následovníků“ může 
realizovat konkurenční výhodu i s časovým odstupem vstupu na trh, pokud se orientuje na 
segmenty ekonomicky lukrativní, nebo se poučí z chyb svých předchůdců, resp. sníží své 
náklady na otevření trhu.  

Aby byly environmentální strategie dlouhodobě úspěšné, je třeba cíl ochrany životního 
prostředí promítnout do všech podnikových funkcí a výsledky environmentálně orientovaných 
opatření posuzovat na základě analýzy náklady-užitek.  Musí být zkoumány z hlediska účinku 
na faktory určující výši zisku (prodejní cena, náklady podle podnikových úseků, státní 
podpora apod.). Výhoda rozsáhlé analýzy hodnotového řetězce všech podnikových úseků 
činností je především v tom, že je možné přiřazovat jednotlivým opatřením redukci nákladů a 
zvýšení výnosu. Tato analýza je užitečná zejména tehdy, když podnikový management 
respektuje životní prostředí jako základ strategické aspektu konkurenční výhody.  

Podstatnou část environmentálních cílů tvoří v současné době heteronomní cíle, tj. cíle 
vycházející z vnějšího prostředí. Změny okolního prostředí (např. v legislativě, v  postojích 
veřejnosti, nárocích spotřebitelů, popř. odběratelů apod.) mohou vyvolat nutnost změn 
environmentálních cílů. Autonomní cíle  jsou odrazem postojů a hodnot, které preferují 
vlastníci a management.Zahrnutí cílů na ochranu životního prostředí  mezi podnikové cíle 
znamená podle  H. Mefferta přizpůsobit veškeré podnikové aktivity environmentálnímu 
hledisku tak, aby myšlenka ochrany životního prostředí byla respektována při všech 
rozhodnutích, tedy chápána jako "shared value"podnikání.  

Při výzkumu zaměřeném na pořadí podnikových cílů byl výsledek následující [Meffert, H., 
1996, s. 49-51]: zajištění konkurenční schopnosti, dlouhodobý zisk, produktivita, úspora 
nákladů, motivace pracovníků, image, otevření nových trhů, ochrana životního prostředí, 
udržení pracovních míst, tržní podíl, kooperace s obchodem, obrat, krátkodobý zisk. Z 
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přehledu je patrné, že cíl ochrany životního prostředí byl podřízen cíli zajištění konkurenční 
schopnosti a dlouhodobému zisku. Byla provedena analýza konfliktu cílů ochrany životního 
prostředí a ostatních "klasických ekonomických cílů", ve které se ukázalo, že ochrana 
životního prostředí jako faktor dlouhodobého ekonomického úspěchu, je v pozitivním vztahu 
k dlouhodobým cílům podniku (dlouhodobý zisk, otevření nových trhů, konkurenční 
schopnost, image,..).  Naopak v konfliktním vztahu je cíl ochrany životního prostředí s 
krátkodobými podnikovými cíli (krátkodobý zisk, úspora nákladů, krátkodobé zvýšení 
produktivity,..) Na základě výše uvedeného lze podle H. Mefferta vyvodit, že " konflikt 
ekonomie versus životní prostředí" je redukován na vztah krátkodobá ekonomická úspěšnost 
versus environmentální cíle. 

K dosažení strategických cílů podniku, jejichž nedílnou součástí by měly být při respektování 
strategie udržitelného rozvoje také environmentální cíle, je třeba přijmout a realizovat 
optimální strategickou koncepci. Tyto možnosti jsou v literatuře teoreticky popsány v řadě 
publikací. Uvedené způsoby chování podniků dokladují, že respektování environmentálního 
hlediska v podnikatelské strategii, může přispět k dosažení konkurenční výhody tehdy, 
jestliže:  

• je při ochraně životního prostředí chápána   integrovaně ve všech podnikových funkcích, 

• opatření orientovaná dovnitř podniku jsou spojena s opatřeními orientovanými na trh, 

• podnik získá časovou výhodu tím, že se ochranou životního prostředí zabývá včas, v 
předstihu před svými konkurenty. 

Přes nesporný posun v chování podniků z hlediska jejich vztahu k životnímu prostředí  v 
podmínkách naší ekonomiky bylo nutné doplnit poznatky z předchozích výzkumů konaných 
zejména u podniků s certifikací/validisací podle standardů environmentálních systémů řízení 
o stav v malých a středních podnicích.  

Jak vyplývá z výsledků výzkumů, provedených u podniků s EMS podle standardizovaného 
systému jak u nás, tak v zahraničí [např.1,3,4,5 a další ], převážná většina z nich hodnotí 
zavedení pozitivně, přínosy spatřuje zejména v těchto oblastech: 

• zlepšení vnitropodnikového pořádku, 

• snížení nákladů na suroviny, materiály, paliva a energie, snížení provozních nákladů, 

• snížení emisí do životního prostředí a tím i snížení poplatků za znečišťování životního 
prostředí,  

• ve zlepšení dodavatelsko-odběratelských vztahů a  získání konkurenční výhody na trhu ,  

• ve zlepšení komunikace se zainteresovanými stranami a další. 

Pro malé a střední podnikání nemusí však zavádění EMS být vždy pouze přínosem. 

 

Naším pracovištěm byl v květnu t.r. proveden výzkum, který měl ověřit vybrané otázky 
využívání strategie ochrany životního prostředí jako faktoru konkurenceschopnosti a dále 
možnosti podniků z hlediska potřebných informací zejména o nákladech na  ochranu ŽP. 
Šetření bylo provedeno v podnicích v ČR se zaměřením na podniky malé a střední. Byly 
vytipovány úvodní hypotézy, za spolupráce s Úřady práce vybrány podniky, zpracován 
dotazník a ověřen pilotním průzkumem. Prostřednictvím přímých tazatelů byl získán vzorek 
128  podniků reprezentujících vybraná odvětví podle OKEČ. Z tohoto počtu bylo jen 30 
podniků se zavedeným EMS podle standardu ISO. Dotazníky byly statisticky zpracovány a 
výsledky doplňují skutečnosti získané rešeršemi literárních pramenů  u nás a v zahraničí a 



 72

výsledky jiných empirických studií. Šetření se týkala zejména otázek vnímání 
konkurenceschopnosti v kontextu ochranu ŽP podle shora uvedených teoretických východisek 
a problémů s naplňováním informačních potřeb v oblasti environmentálních informací. 
Dotazníkové šetření se zaměřilo zejména  na vztah k potřebám podnikatelů a na zjišťování 
zátěže malého a středního podnikání vykazovacími povinnostmi a kontrolami.  Dotazník 
obsahoval baterie otázek: identifikace, vazba na konkurenceschopnost podniků a strategie, 
připravenost vnitropodnikových IS podniků na hodnocení udržitelnosti chování a možnosti 
úlev pro podniky s certifikací. Výsledky ukazují na obdobné závěry, ke kterým došly 
zahraniční výzkumy, s tím rozdílem, že naše podniky se jeví v tomto kontextu jako pasivnější. 
Strategické koncepce nemělo zpracováno 84 podniků. Z uváděných vnějších tlaků na ochranu 
životního prostředí jednoznačně převažuje vliv legislativních opatření. Téměř polovina 
podniků řadí ochranu ŽP v prioritách podniku na 4.-6. místo, obdobně je hodnocena ochrana 
ŽP jako faktor konkurenceschopnosti. Také obeznámenost se strategickými záměry 
konkurenčních podniků v oblasti ochrany ŽP  je u 2/3 podniků označena jako ne nebo nevím.  
S tím koresponduje i volba environmentální strategie – nejvíce je uváděna strategie 
následníka nebo nesledují vůbec. Výrobkové parametry s ohledem na environmentální 
požadavky  jsou posuzovány jen z hlediska souladu s legislativou. Zabudované postupy pro 
sledování vlivu podniku na ŽP má v informačních systémech pouze 43  podniků ze 
sledovaného počtu, kvantifikace materiálové a energetické spotřeby byla uvedena u 45 
podniků, ostatní odhadují nebo nesledují vůbec. Obdobně byla zjištěna i malá schopnost 
alokovat environmentální náklady  na výrobek (službu).  

 

3. Závěr 
Výsledky ukázaly na stále malou informovanost SME o výhodách kvalifikovaného sledování  
informací,  zahrnovaných environmentálním účetnictví i na  významné rozdíly zejména mezi 
typy podniků. Budování IS o environmentálním účetnictví není samozřejmě jednoduchou a 
levnou záležitostí a musí být přizpůsobeno konkrétním potřebám podniků. Malé a střední 
podnikání potřebuje  tomto ohledu specifickou podporu především v oblasti poradenství 
(metodiky) a  racionalizace vykazovací a kontrolní činnosti. 
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SMĚRNICE 2003/96/ES O ZDANĚNÍ PALIV A ENERGIE 

A JEJÍ DOPADY NA PODNIKY 

 

Ing. Jarmila Ottová 

 

1. Úvod  

Směrnice č. 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění 
energetických produktů a elektřiny, ukládá všem členským státům EU povinné minimální 
sazby spotřebních daní ze spotřeby jednotlivých druhů paliv a energie. Cílem této směrnice je 
harmonizovat v rámci Evropské unie výši spotřebních daní z paliv a energie. 

Jak je psáno v preambuli směrnice – řádné fungování vnitřního trhu Společenství a dosažení 
cílů ostatních politik Společenství vyžadují, aby byly uvaleny minimální úrovně zdanění na 
úrovni Společenství na většinu energetických výrobků včetně elektřiny, zemního plynu a uhlí. 
Směrnice stanoví minimální spotřební daň na benzín, naftu, těžké topné oleje, kerosin, 
propan-butan (LPG), zemní plyn, uhlí, koks a elektřinu. 

Směrnice vstoupila v platnost k 1. lednu 2004, pro Českou republiku ke dni vstupu do 
Evropské unie, tj. k 1. květnu 2004.  

Směrnice ukládá minimální úrovně zdanění podle účelu využití energie – rozdílné sazby 
spotřebních daní jsou stanoveny pro motorová paliva, topiva a elektřinu. 

Motorová paliva jsou dále rozčleněna na 2 kategorie a to motorová paliva a motorová paliva 
pro zvláštní účely. Motorovými palivy pro zvláštní účely jsou pro potřeby směrnice chápány 
motorová paliva využívaná v zemědělských, zahradnických nebo rybářských závodech, 
lesnictví, pro stacionární motory, zařízení a stroje používané ve výstavbě, stavebnictví nebo 
při veřejných pracích, vozidla určená k použití mimo veřejnou silniční síť, nebo taková, která 
nedostala oprávnění pro použití zejména na veřejných silnicích. Minimální úrovně zdanění 
platné pro tuto kategorii jsou mnohonásobně nižší než minimální úrovně zdanění pro ostatní 
účely. 

Minimální úrovně sazeb spotřebních daní pro topiva a elektřinu jsou rozlišeny na 
podnikatelské a nepodnikatelské využití, u podnikatelského využití jsou některé minimální 
sazby nižší. 

Směrnice umožňuje členským státům řadu výjimek, v závislosti na preferencích jednotlivých 
států. V zásadě jsou „nabízeny“ takové výjimky, které podporují využívání obnovitelných 
zdrojů energie a kogeneraci v energetice, v dopravě využívání biopaliv. Řečeno slovy 
směrnice – určité výjimky nebo snížení úrovně zdanění se mohou ukázat jako nezbytné, 
zejména z důvodu nedostatku silnější harmonizace na evropské úrovni, rizika ztráty 
mezinárodní konkurenceschopnosti, sociálních důvodů nebo důvodů péče o životní prostředí. 

 

2. Vztah směrnice 2003/96/ES k podnikům 
Směrnice 2003/96/ES o zdanění paliv a energie na jedné straně stanoví minimální sazby 
spotřebních daní z paliv a energie, na druhé straně umožňuje členským státům zavést řadu 
výjimek a osvobození. Ve vztahu k podnikům by tyto výjimky měly přestavovat jasný signál 
o tom, co vláda podporuje a jaké jsou její zájmy. 
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2.1 Článek 15 směrnice 2003/96/ES 
V článku 15 směrnice jsou vyjmenovány energetické produkty, na které je možno uplatnit 
plné nebo částečné osvobození od daně. Jedná se o následující energetické produkty: 

a) výrobky, které jsou předmětem daně, využívané pod finanční kontrolou v oblasti pilotních 
projektů technologického vývoje ekologicky příznivějších výrobků nebo v souvislosti 
s palivem nebo pohonnými hmotami z obnovitelných zdrojů; 

b) elektřinu: 

• pocházející ze sluneční energie, větrné energie, energie vln a přílivu nebo 
geotermální energie; 

• vyrobenou ve vodních elektrárnách; 

• vyrobenou z biomasy nebo produktů vyrobených z biomasy; 

• vyrobenou z emisí metanu z opuštěných uhelných dolů; 

• vyrobenou z palivových článků; 

c) energetické produkty a elektřinu, používané pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické 
energie; 

d) elektřinu vyrobenou kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie, pokud jsou 
kombinované generátory šetrné k životnímu prostředí. Členské státy mohou používat 
vnitrostátní definice kombinované výroby „šetrné k životnímu prostředí“ (nebo výroby 
s vysokou účinností), dokud Rada na základě zprávy a návrhu Komise jednomyslně 
nepřijme společnou definici; 

e) energetické produkty a elektřinu používané pro přepravu zboží a osob po železnici, 
metrem, tramvají a trolejbusem; 

f) energetické produkty dodávané jako pohonná hmota nebo palivo pro plavbu po 
vnitrozemských vodách (včetně rybolovu) na jiných než soukromých rekreačních 
plavidlech a elektřinu vyrobenou na palubě plavidla; 

g) zemní plyn v členských státech, ve kterých byl podíl zemního plynu na konečné spotřebě 
energie v roce 2000 nižší než 15 %. 

h) elektřinu, zemní plyn, uhlí a pevná paliva používané domácnostmi nebo organizacemi, 
které dotyčný členský stát považuje za dobročinné. V případě těchto dobročinných 
organizací mohou členské státy omezit osvobození od daně nebo její snížení na použití 
pro neobchodní činnosti. Pokud dochází ke smíšenému používání, uplatňuje se zdanění 
úměrně ke každému typu použití. Pokud je některý typ používání zanedbatelný, může se 
považovat za nulový; 

i) zemní plyn a zkapalnělý plyn (LPG) používané jako pohonné hmoty; 

j) pohonné hmoty používané při výrobě, vývoji, zkoušení a údržbě letadel a lodí; 

k) pohonné hmoty používané pro hloubící práce na splavných vodních cestách a v 
přístavech; 

l) výrobky kódu KN 2705 používané  jako paliva (patří sem svítiplyn, vodní plyn, 
generátorový plyn a podobné plyny, kromě ropných plynů a ostatních plynných 
uhlovodíků). 

Členské státy mohou uplatňovat až nulovou úroveň zdanění na energetické produkty a 
elektřinu používané pro zemědělské a zahradnické práce, při chovu ryb a v lesnictví. 
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2. 2 Článek 16 směrnice 2003/96/ES 
V článku 16 směrnice jsou vyjmenovány energetické produkty, na které je možno osvobození 
od daně nebo sníženou daňovou sazbu. Členské státy mohou uplatňovat osvobození od daně 
nebo sníženou daňovou sazbu na výrobky, pokud jsou tyto složeny z jednoho nebo více 
následujících výrobků nebo tyto výrobky jeden nebo více z následujících výrobků obsahují: 

Výrobky kódů KN 1507 až 1518: 

• KN 1507 Sójový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený 

• KN 1508 Podzemnicový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky 
neupravený 

• KN 1509 Olivový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený 

• KN 1510 Ostatní oleje a jejich frakce, získané výhradně z oliv, též rafinované, 
avšak chemicky neupravené, a směsi těchto olejů nebo frakcí s oleji nebo 
frakcemi popsanými v předcházejícím bodě 

• KN 1511 Palmový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený 

• KN 1512 Slunečnicový olej, světnicový olej nebo bavlníkový olej a jejich 
frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené 

• KN 1513 Kokosový olej (kopra), olej z palmových jader, babassuový olej a 
jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené 

• KN 1514 Řepkový nebo hořčičný olej a jejich frakce, též rafinované, ale 
chemicky neupravené 

• KN 1515 Ostatní pevné rostlinné tuky a oleje (včetně jojobového oleje) a 
jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené 

• KN 1516 Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo 
zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo 
elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené 

• KN 1517 Margarín, jedlé směsi nebo přípravky živočišných nebo rostlinných 
tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly 

• KN 1518 Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, 
oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu 
nebo inertním plynu nebo jinak chemicky upravené 

Všechny tyto výrobky lze přidávat jako biosložku do BENZÍNU. 

Výrobky kódů KN 3824 90 55 a 3824 90 80 až 3824 90 99 v souvislosti s jejich součástmi 
vyráběnými z biomasy: 

• KN 3824 90 55 Směsi mono-, di- a triesterů mastných kyselin glycerolu 
(emulgátory tuků) 

• KN 3824 90 80 Směsi aminů pocházející z dimerisovaných mastných kyselin 
o průměrné molekulové hmotnosti 520 nebo vyšší, avšak nepřesahující 550 

• KN 3824 90 85 3-(Ethyl-1-methylpropyl)-5-isoxazolylamin) ve formě roztoku 
v toluenu 
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• KN 3824 90 99 Ostatní 

Všechny tyto výrobky lze přidávat jako biosložku do NAFTY. 

Výrobky kódů KN 2207 20 00 a 2905 11 00, které nejsou syntetického původu 

• KN 2207 20 00 Ethylalkohol a destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem 
alkoholu 

• KN 2905 11 00 Methanol (methylalkohol) 

Výrobky z biomasy včetně kódů KN 4401 a 4402 

• KN 4401 Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo 
v podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky, piliny a dřevěné zbytky a 
dřevěný odpad, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných 
tvarů 

• KN 4402 Dřevěné uhlí (včetně uhlí ze skořápek nebo z ořechů), též 
aglomerované 

 

2. 3 Článek 17 směrnice 2003/96/ES 
Článek 17 směrnice umožňuje uplatnit snížení spotřebních daní pro podniky na spotřebu 
energetických produktů použitých k:  

• topení 

• pro stacionární motory 

• pro zařízení a stroje používané při stavbách, stavebně inženýrských pracích a veřejných 
pracích 

• elektřinu 

u 

• energeticky náročného podniku 

• pokud jsou uzavřeny dohody s podniky nebo sdruženými podniků nebo pokud se 
uplatňuje režim obchodovatelných povolení nebo podobná opatření, jestliže vedou 
k dosažení cílů ochrany životního prostředí nebo zlepšení energetické účinnosti 

Energeticky náročné podniky mohou mít až nulovou úroveň zdanění. 

Pro účely obchodního použití může být sazba daně snížena až na 50 % u podniků, které 
nejsou považovány za energeticky náročné podniky. 

Sníženou nebo nulovou sazbu mohou využít pouze ty podniky, které jsou registrovány v 
systému obchodovatelných povolení nebo mají uzavřenou dohodu s vládou o snižování 
znečištění. 

Směrnice umožňuje poskytnout specifická snížení pro podnikatele, v některých případech 
dokonce až na nulu. Toto snížení je však podmíněno. 

 

3. Implementace směrnice v ČR 
Česká republika si v souvislosti s implementací směrnice vyjednala přechodné období do 
konce roku 2007.  
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Spotřební daně z benzínu, nafty, zemního plynu, LPG a topných olejů jsou již zakotveny 
v zákoně č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Spotřební daně 
z elektřiny a pevných paliv nejsou v České republice v současnosti zavedeny.  

V souvislosti s implementací směrnice 2003/96/ES o zdanění paliv a energie do legislativy 
České republiky se připravují dva nové zákony o spotřebních daních, konkrétně zákon o 
spotřebních daních z pevných paliv a zákon o spotřebních daních z elektřiny. Na přípravě 
obou zákonů se podílí Ministerstvo financí, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu a Ministerstvo dopravy. 

 

4. Směrnice 2003/96/ES a environmentální náklady podniků 

Pokud budeme uvažovat podnik a jeho možnosti snížení negativního vlivu na kvalitu 
životního prostředí, musíme se nejprve zamyslet nad způsobem rozhodování podnikatele. 
Rozhodující je vždy ekonomická stránka věci, konkrétně náklady, výnosy a zisk. Nebo spíše 
porovnání nákladů na environmentální opatření a investice s „výnosy“, které z toho 
podnikatel vytěží. 

V rámci environmentálních nákladů lze rozlišit dvě hlavní kategorie: 

• náklady, které přímo dopadají na podnik – tzv. podnikové environmentální náklady; 

• náklady, za které podnik nenese odpovědnost, nehradí je, ale které dopadají na 
jednotlivce, společnost a životní prostředí tzv. negativní externality. 

Uvedený pohled může být aplikován na proces, výrobek, systém, zařízení nebo na celý 
podnik. 

Pod pojmem podnikové environmentální náklady je třeba si představit environmentální 
náklady, vznikající podniku v souvislosti s podnikáním, které mu jsou přiřčeny na vrub, to 
znamená takové, za které nese odpovědnost. Výše těchto nákladů ovlivňuje výsledek 
hospodaření podniku. 

Negativní externality představují z pohledu podniku náklady, které souvisejí s dopady 
podnikových činností, výrobků a služeb na prostředí a společnost, za které však podnik 
nenese odpovědnost, tzn. externality mu nejsou přičteny na vrub.  

Environmentální náklady tvoří náklady na ochranu životního prostředí a náklady, související 
s poškozováním životního prostředí. Environmentální náklady je účelné pro potřeby řízení 
dále rozdělit do těchto kategorií: 

• náklady související s nakládáním s odpady, odpadními vodami a emisemi do ovzduší. 
Patří sem veškeré náklady na úpravu, zachycování a čištění vznikajících odpadů, 
odpadních vod a emisí do ovzduší a náklady na jejich odstranění; 

• náklady na péči o životní prostředí a na prevenci znečištění. Patří sem náklady na 
prevenci vzniku odpadů, odpadních vod a emisí do ovzduší; 

• cena vyplýtvaného materiálu, tj. cena materiálu, který opustil podnik jako nevýrobkový 
výstup; 

• náklady na zpracování nevýrobkového výstupu. Zahrnují náklady na práci, opotřebení 
strojního zařízení, spotřebu provozovacích látek a náklady financování, které jsou 
vyplýtvány na nevýrobkový výstup. 

Směrnice 2003/96/ES o zdanění paliv a energií zavádí do českého daňového systému dvě 
nové položky, spotřební daně z pevných paliv a spotřební daně z energií. Z pohledu podniku 
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lze tyto nové spotřební daně zařadit do environmentálních nákladů jako součást ceny vstupů. 
Dojde k částečné internalizaci externalit, tj. negativní externality způsobené výrobou a 
spotřebou pevných paliv a elektřiny budou částečně zahrnuty do jejich ceny. 

Z pohledu environmentálního účetnictví představují nové spotřební daně na pevná paliva a 
elektřinu navýšení environmentálních nákladů podniku. 

 

5. Závěr 
Směrnice 2003/96/ES stanoví minimální sazby spotřebních daní na paliva a elektřinu, které 
platí nerozdílně pro všechny členské státy Evropské unie. V důsledku implementace této 
směrnice musí Česká republika zavést nově od 1.1.2008 spotřební daně na pevná paliva a 
elektřinu.  

Pro podniky znamená zavedení nových spotřebních daní navýšení jejich environmentálních 
nákladů. 

Jak velké toto navýšení ve skutečnosti bude, zůstává otevřenou otázkou. Směrnice 
2003/96/ES totiž umožňuje zavést řadu výjimek ze zdanění, které se dotknou i podnikové 
sféry. 

Výsledné navýšení podnikových environmentálních nákladů bude nakonec výsledkem 
dlouhodobého vyjednávání, provázejícího přípravu nových zákonů o spotřebních daních 
z pevných paliv a elektřiny. 
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SYSTÉM EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNÍCH A ENVIRONMENTÁLNÍCH 
UKAZATELŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ 

 

Panagiotis Vlaxos 
 

 

ÚVOD  
Jedním z hlavních výsledků rozvoje průmyslu, který začal před nějakými 150 lety a je 
všeobecně znám pod pojmem “průmyslová revoluce”, je jasné zvýšení prosperity a kvality 
lidského života.  

Naši moderní průmyslovou společnost v podstatě tvoří komplexní a různorodý okruh činností, 
známý jako “průmyslový sociálně-ekonomický systém”. Tento systém poskytuje účastníkům, 
ať už jednotlivě nebo kolektivně, ekonomický a sociální užitek; ovšem na druhé straně se 
tento systém spoléhá na získávání velkého množství nejrůznějších neobnovitelných zdrojů 
z přírodního prostředí, zatímco zároveň vypouští širokou paletu odpadových materiálů, které 
působí škody v různé míře, od mírných negativních vlivů na přírodní rovnováhu až po její 
totální destrukci.  

Návrhem, jak se s tímto problémem vyrovnat, je vyvinout nový typ sociálního rozvoje, který 
by zaručoval ekonomický růst a sociální blahobyt a zároveň by zamezoval výše zmíněným 
ekologickým zpětným odrazům. Tento typ rozvoje je známý jakožto “udržitelný rozvoj”. 

 

 

DEFINICE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 

Pojem “udržitelný rozvoj” se vztahuje k takovému typu rozvoje, který si klade za cíl 
zajišťovat neustále rostoucí lidský blahobyt a zároveň zamezovat jakémukoliv zhoršování či 
znehodnocování podmínek životního prostředí a pokud možno je zlepšovat.  

Za účelem podpory tohoto typu rozvoje v rámci zcela nového sociálně-ekonomického 
systému by člověk měl zvažovat možnost vyvolání strukturálních změn tohoto systému.  

Člověk by měl mít na paměti, že dvě koncepce ekonomického rozvoje a ochrany životního 
prostředí jsou prostě vzájemně neslučitelné; tato neslučitelnost je dána základní strukturou 
strategie rozvoje, která charakterizuje sociálně-ekonomický systém. 

Za určitých podmínek se ekonomický rozvoj a ochrana přírodních zdrojů mohou stát 
vzájemně slučitelnými. To je hlavním cílem strategie udržitelného rozvoje v rámci systému 
rozvoje.  

To znamená, že by měla být navržena vhodná opatření a výrobní postupy k zajištění 
slučitelnosti mezi dvěma výše uvedenými cíli. Taková strategie, bude-li plně 
implementována, může vést k ekonomickému rozvoji, který bude rovněž šetrný k životnímu 
prostředí.  
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POUŽÍVÁNÍ UKAZATELŮ PRO MĚŘENÍ UDRŽITELNOSTI 
Měření environmentálních, sociálních, ekonomických a administrativních parametrů patří 
mezi první kroky při studiu námětu udržitelného rozvoje. 

Cílem této kvantifikace je stanovit v číselném vyjádření řadu různých faktorů, které mohou 
určovat environmentální chování a všeobecný způsob života lidí jako jednotlivců a jako celku. 

Obsahem těchto ukazatelů jsou zhuštěná data ve snadno srozumitelném formátu.  

Ukazatele udržitelného rozvoje tvoří řada faktorů, které poskytují užitečné informace týkající 
se stavu sociálně-ekonomického, environmentálního či institucionálního systému. 

Tento stav se obvykle vztahuje k číselnému vyjádření, které je odvozeno z celkového 
procenta údajů nebo z odchylky od nominální hodnoty.  

Hlavním charakteristickým rysem těchto ukazatelů je jejich schopnost kombinovat 
metodologický přístup se sběrem aritmetických dat způsobem umožňujícím porovnávání 
výsledků, které pocházejí z různých oborů studia.  

Ukazatele hromadí širokou paletu informací z různých, ale příbuzných jevů (ekonomických, 
institucionálních, environmentálních, atd.). Někteří výzkumníci rovněž vedou diskuse o 
vytváření sdružených ukazatelů. To je poměrně komplikovaný úkol, neboť vyžaduje 
slučování údajů ze studia různých oborů, s různými jednotkami měření.  

Abychom překonali tuto překážku, měli bychom stanovit vhodný systém založený na řadě 
kritérií s následujícími charakteristikami: 

a) Přesný popis veličin. 

b) Pružnost v odchylkách dat. 

c) Schopnost porovnávat jednu s druhou a vztahovat jednu k druhé nebo s jinými jednotkami 
měření. 

d) Schopnost výpočtu aritmetických funkcí. 

e) Schopnost konstrukce matematických modelů. 

 

 

POUŽÍVÁNÍ MATIC 

Používání matic jakožto matematických nástrojů k zaznamenávání vývoje nejrůznějších 
hodnot poskytuje několik výhod, které umožňují vytváření matematických modelů. 

Různé hodnoty z různých sfér působnosti (životní prostředí, ekonomika, společnost, apod.) 
jsou zaznamenávány do jejich příslušných matic, které jsou pro toto zaznamenávání vhodným 
způsobem navrženy. 
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Vývoj těchto hodnot či podmínek je popsán jakožto chronologická řada matic následovně: 

[   ]m*n  t1 ,  [   ]m*n  t2 ,  [   ]m*n t3…….. ……… [   ]t*n 

a sumárně 

[   ](m* n)t 

kde  m = řádky 

 n = sloupce 

 t = čas 

Pro čtyři hlavní oblasti zájmu, které vyžadují sestrojení vhodných ukazatelů, máme: 

 

A) Charakteristiky v oblasti životního prostředí jsou popisovány environmentálními 
maticemi, které tvoří kontinuální/spojitý index/ukazatel 
 E1, E2, E3 ……En = Ei 
kde Ei je řada matic, které popisují vývoj charakteristik v oblasti životního prostředí. 

 

B) Sociální charakteristiky jsou rovněž popisovány jakožto řada matic, které tvoří 
kontinuální/spojitý index/ukazatel 

 S1, S2, S3 ……Sn = Si 
kde Si je řada matic, které popisují vývoj sociálních parametrů. 

 

C) Ekonomické charakteristiky jsou popisovány jakožto řada matic, které tvoří 
kontinuální/spojitý index/ukazatel 

 EC1, EC2, EC3 …… ECn = ECi 
kde ECi je řada matic, které popisují vývoj ekonomických parametrů. 

 

D) Institucionální charakteristiky jsou popisovány jakožto řada matic, které tvoří 
kontinuální/spojitý index/ukazatel 

I1, I2, I3 …… In = Ii 

za časové období t 

kde Ii je řada matic, které popisují institucionální stav společnosti v rámci časového období  t. 

 

 

SLUČOVÁNÍ MATIC 
Následující graf ukazuje postup pro slučování jednotlivých matic, za účelem dojít k návrhu 
všeobecného ukazatele udržitelnosti, jinak známého jako všeobecný ukazatel udržitelného 
rozvoje pro danou zemi.  
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SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNĚNÍ SLUČOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FAKTORŬ 
V UDRŽITELNÉM ROZVOJI  
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA MIKRO- A NA MAKROSKOPICKÉ ÚROVNI 

Většina statistických ukazatelů, které se dnes používají, není schopna plně popsat skutečný a 
přesný stav jevů, ke kterým se vztahují. Konkrétně ekonomické ukazatele dnes používané 
nemohou popsat aktuální ekonomické parametry nebo vztahy mezi těmito hodnotami a 
příslušnými environmentálními či sociálními dimenzemi.  

Na druhé straně, ukazatele v oblasti životního prostředí mohou zaznamenávat evoluční vývoj 
ekologických faktorů, ale rovněž nejsou schopny přesně popsat příčiny, které takové jevy 
způsobují, anebo spojit tento vývoj s dalšími faktory (ekonomickými, kulturními, sociálními, 
atd.). 

Další slabou stránkou, kterou statistické ukazatele vykazují, je problém při formování 
odpovídajících teritoriálních vztahů mezi různými faktory, neboť tyto se vytvářejí v rámci 
určitých teritoriálních úrovní. 

Všeobecně, používání ukazatelů jakožto statistických nástrojů pro popisování a kvantifikaci 
různých jevů je již ve své podstatě obtížným a komplikovaným úkolem s několika slabými 
stránkami, jak popsáno výše. Za účelem vyřešení těchto problémů byla zformulována teorie 
integrovaného teritoriálního řízení jakožto základní metodologický nástroj pro studování 
změn v životním prostředí.  

 

TEORIE INTEGROVANÉHO TERITORIÁLNÍHO ŘÍZENÍ 

Praktická aplikace teorie integrovaného teritoriálního řízení začíná systematickým 
pořizováním záznamů o národním teritoriu, nad kterým země-národy mají svrchovaná práva.  

Termín “národní teritorium” zahrnuje zemi, moře a podmořská území a vzdušný prostor nad 
nimi. Veškeré stávající ostrovy nebo další území (přirozená či umělá), která patří do výlučné 
svrchovanosti jedné země, jsou rovněž zahrnuta do jejího národního teritoria.  

Několik zemí používá různé systémy administrativního členění, které jsou rovněž používány 
při sběru příslušných statistických údajů. Všechny členské státy Evropské unie přijaly systém 
NUTS – nomenklaturu územních statistických jednotek. 

Podle tohoto systému je národní teritorium rozčleněno na různé územní úrovně (NUTS-I, 
NUTS-II, NUTS-III, atd.) V případě Řecka to jsou: 

1) NUTS-I Geografické provincie/oblasti 

2) NUTS-II Oblasti/okresy 

3) NUTS-III Správní obvody 

4) NUTS-IV Obce 

Veškeré lidské činnosti, které zvyšují či snižují udržitelnost, se odehrávají v různých 
oblastech národního teritoria, které je rozčleněno na příslušné územní jednotky systému 
NUTS. To umožňuje systému územních jednotek NUTS poskytovat přesný nástroj pro tvorbu 
ukazatelů udržitelného rozvoje na mikro- i na makroskopické úrovni.  
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MODEL DEFINICE UDRŽITELNOSTI 

Model pro tvorbu série matic, které budou tvořit vyvíjející se ukazatel pro udržitelný rozvoj, 
je založen na následujících dvou hlavních zásadách: 

• Číselné vyjádření jednotlivých prvků udržitelnosti 

• Schopnost přidávat a syntetizovat jednotlivá data 

To umožňuje, aby veškeré jednotlivé údaje, které definují udržitelnost, byly kvantifikovány 
podle typu složky, seskupeny a sečteny, výsledkem čehož je sdružený ukazatel/index 
udržitelného rozvoje. Udržitelnost sama o sobě je sdružený pojem a je výsledkem veškerých 
komplexních lidských činností.  

V posledních několika letech jsou na mezinárodní úrovni vyvíjeny snahy za účelem vytvoření 
vhodných modelů pro hodnocení udržitelného rozvoje. Na konferenci v Johannesburgu 
konané v roce 2002 byl představen model “Dashboard of Sustainability/ovládací panel 
udržitelnosti”. Tento model je založen na řadě vzájemných vztahů, které se týkají 
ekonomických činností a z nich odvozených ekonomických výsledků vyjádřených 
v peněžních jednotkách a stejně tak environmentálních zpětných odrazů vyjádřených 
v příslušných jednotkách, jako jsou tuny, apod.  

Podle tohoto modelu je vybrána řada základních faktorů, které se používají ke stanovení 
příslušných ukazatelů. Tyto faktory jsou: 

• Životní prostředí 

• Ekonomika 

• Sociální systém 

• Institucionální systém 

Tento model se dnes považuje za poměrně spolehlivý, vzhledem k tomu, že byl vytvořen ve 
spolupráci European Environment Committee, the United Nations and the Secretariat General 
of the European Commission/Evropského výboru pro životní prostředí, Organizace spojených 
národů a generálního sekretariátu Evropské komise. 

 

 

PRAKTICKÁ APLIKACE MODELU DEFINICE 
V předchozí kapitole jsme viděli, že národní teritorium je rozčleněno podle systému NUTS – 
nomenklatury územních statistických jednotek. S použitím tohoto systému jsme začali 
stanovovat základní faktory udržitelného rozvoje na úrovni územních statistických jednotek 
NUTS-III (správní obvody). 

 

SCHÉMA UKAZATELŬ 

Všechny jednotlivé ukazatele jsou seskupeny do následujících čtyř kategorií: 

A) Ukazatele v oblasti životního prostředí 

1. Emise CO2 z používání paliv 

2. Emise ostatních skleníkových plynů 

3. Plochy pokryté lesy 
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4. Činnosti v oblasti těžby dřeva 

5. Plochy obdělávatelné půdy vyjádřené procentuálním podílem na celkové rozloze půdy 

6. Používání pesticidů 

7. Používání hnojiv 

8. Kvalita zásobování vodou 

B) Ekonomické ukazatele 

1. Hrubý domácí produkt na osobu podle jednotlivých správních obvodů (NUTS-III) 

2. Investice na osobu podle jednotlivých správních obvodů 

C) Sociální ukazatele 

1. Městské obyvatelstvo podle jednotlivých správních obvodů (NUTS-III) 

2. Úrovně gramotnosti 

3. Míra růstu obyvatelstva podle jednotlivých správních obvodů (NUTS-III) 

4. Nezaměstnanost podle jednotlivých správních obvodů (NUTS-III) 

D) Administrativní a institucionální ukazatele 

1. Počet telefonních linek podle jednotlivých správních obvodů (NUTS-III) 

2. Výdaje na výzkum a vývoj podle jednotlivých správních obvodů (NUTS-III) 

3. Počet uživatelů Internetu podle jednotlivých správních obvodů (NUTS-III) 

4. Počet státních zaměstnanců podle jednotlivých správních obvodů (NUTS-III) 

5. Počet lékařů podle jednotlivých správních obvodů (NUTS-III) 

S použitím výše uvedených ukazatelů pro jednotlivé správní obvody a předměty se 
vypočítává sdružený ukazatel pro udržitelný rozvoj na úrovni správního obvodu. Tento 
ukazatel popisuje stupeň udržitelnosti pro každý jednotlivý správní obvod, a sečtením 
ukazatelů ze všech správních obvodů můžeme dospět k celkovému ukazateli za každou 
provincii/oblast a nakonec za celou zemi.  

Tímto sčítáním funkcí jednotlivých územních dat lze stanovovat vývoj sdružených ukazatelů 
udržitelnosti z mikro- směrem k makroskopické úrovni.  

 

Panagiotis Vlaxos 

Řecký statistický úřad 
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EFEKTIVNOST POPLATKOVÝCH NÁSTROJŮ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOSTI 

 

Ing. Jan Pavel, Ph.D. 

 

Používání poplatkových nástrojů ochrany životního prostředí přináší dodatečné náklady jak 
veřejnému tak i soukromému sektoru. Vzhledem k malé fiskální významnosti řady poplatků se 
nabízí otázka, do jaké míry jsou tyto nástroje efektivní z hlediska administrativních nákladů, 
tedy z hlediska nákladů nesených veřejným sektorem. Příspěvek analyzuje hodnotu těchto 
nákladů pro vybrané poplatky v České republice a identifikuje faktory, které mohou jejich 
velikost ovlivňovat. Základní metodou pro analýzu velikosti administrativních nákladů je 
metoda tzv. přepočteného pracovníka, jejíž aplikace v rámci celého daňového systému 
umožňuje provést komparaci s ostatními „daňovými“ nástroji, které nejsou zaměřeny na 
ochranu životního prostředí.  

 
Klíčová slova: administrativní náklady, poplatky na ochranu životního prostředí, veřejný 
sektor 

 

 

ÚVOD 
Ochrana životního prostředí je zajišťována řadou nástrojů, které lze rozdělit do dvou 
základních skupin: administrativní a tržní. Mezi tržní nástroje, které v posledních desetiletích 
získávají nad administrativními převahu, patří i poplatky na ochranu životního prostředí. Tyto 
poplatky jsou také označovány jako poplatky za znečišťování nebo též „emisní“. Ukládají se 
za povolené vypouštění znečištění do prostředí (ovzduší, vody nebo půdy). Jejich velikost je 
odvozována a propočítávána podle množství a vlastností vypouštěných znečišťujících látek. 
Cílem jejich uvalení je zvýšení soukromých mezních nákladů a tak alespoň částečná 
eliminace negativní externality plynoucí ze znečišťování životního prostředí (Jílková 2004). 

Odlišným typem tržního nástroje poplatkového resp. daňového typu jsou tzv. ekologické 
daně. Ty se od poplatků odlišují především tím, že účel jejich zavedení je primárně fiskální a 
většinou se jedná o selektivní spotřební daně ze spotřeby. Často jsou uvalovány na spotřebu 
produktů, u kterých lze identifikovat nízkou elasticitu poptávky (např. energie, uhlovodíková 
paliva apod.). Jejich určitou nevýhodou je zvýšení zdanění základních životních potřeb (v 
rámci energií), což má negativní distribuční dopady především na chudší domácnosti. Z 
tohoto důvodu se v případě zavádění těchto daní (tzv. ekologických daňových reforem) 
používá často kompenzační princip, kdy zvýšení nepřímého zdanění by mělo být 
kompenzováno snížením přímého zdanění, především práce. 

Efektivnost ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí je možné hodnotit z několika 
úhlů pohledu. OECD (1997) definuje následujících pět oblastí: 

• ekonomická efektivnost, 

• environmentální efektivnost, 

• administrativní a vyvolené náklady, 

• schopnost generovat veřejné příjmy, 
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• širší ekonomické efekty. 

Cílem tohoto příspěvku je analyzovat efektivnost poplatků na ochranu životního prostředí 
v ČR z hlediska administrativních nákladů. 

 

POPLATKY ZA ZNEČIŠTĚNÍ VE FISKÁLNÍ SOUSTAVĚ ČESKÉ REPUBLIKY 
Poplatky na ochranu životního prostředí nepředstavují s výjimkou některých spotřebních daní 
výraznější zdroj příjmové strany veřejných rozpočtů. Při nezohlednění poplatků za odvoz 
komunálního odpadu vybíraného na úrovni obcí a příspěvků na tzv. Jaderný účet, bylo na 
těchto poplatcích v roce 20026 vybráno pouze 2,5 mld. Kč. Z celkové hodnoty veřejných 
příjmů, která v roce 2002 činila 903 mld. Kč, to bylo 0,3 %. Ani v následujících letech se 
tento poměr příliš neměnil.  

Významnost poplatků pro příjmovou stranu veřejných rozpočtů však nelze podceňovat, neboť 
ve své většině zajišťují fungování Státního fondu životního prostředí. Zde tvoří většinu jeho 
příjmů a případné změny v jejich sazbách a struktuře tak mají výrazný dopad na jeho 
rozpočtovou rovnováhu. 

 

METODIKA MĚŘENÍ ADMINISTRATIVNÍCH NÁKLADŮ 
Výběr většiny poplatků na ochranu životního prostředí je svěřen územním finančním orgánům 
(ÚFO), které následně jejich výnos převádí zákonnému příjemci (Státnímu fondu životního 
prostředí, obcím a krajům). Náklady spojené s výběrem těchto poplatků jsou tak alokovány 
především na úrovni těchto úřadů. Jejich velikost lze odhadnout na základě metody tzv. 
„přepočteného pracovníka“, která byla použita při kvantifikaci administrativních nákladů 
daňového systému České republiky (viz Pudil a kol. 2004).  

Výše zmíněná metoda „přepočteného pracovníka“ je založena na rozdělení pracovníků ÚFO 
podle náplně jejich činnosti a následné konstrukco přepočtového koeficientu pro rozdělení 
celkových nákladů organizace na související s výběrem poplatků a zbylé.  

Finanční úřady a finanční ředitelství využívají „Číselník činností (agend)“, který rozděluje 
pracovní zatížení zaměstnanců ÚFO do více než 100 skupin. Pomocí tohoto číselníku se tedy 
dají klasifikovat veškeré činnosti, které jsou v rámci ÚFO vykonávány. Územní finanční 
orgány využívají program personálního managementu VEMA. V tomto programu jsou pro 
zaměstnance jednotlivých oddělení příslušného úřadu odhadovány podíly objemu prací, který 
je jednotlivými pracovníky věnován agendám. Jak kapitálové tak běžné nemzdové výdaje 
nelze přiřadit k jednotlivým daním jiným způsobem než pomocí koeficientů pracovního 
zatížení pro jednotlivé daně resp. poplatky. 

Na základě údajů ze systému VEMA je možné provést rozdělení pracovníků ÚFO do tří 
skupin: související s výběrem poplatků, nesouvisející s výběrem poplatků a režijní. Na 
základě poměru těchto tří skupin je možné zkonstruovat přepočtové koeficienty, jejichž 
aplikací na hodnotu ročních nákladů ÚFO získáme absolutní hodnotu administrativních 
nákladů. Jejich poměřením s výnosem poplatků získáme ukazatel relativních 
administrativních nákladů, přičemž tento ukazatel lze již využít ke komparaci s údaji 
naměřenými u ostatních daní. 

 

                                                           
6 Rok 2002 byl zvolen vzhledem k dostupnosti dat z personálního systému ÚFO. Předběžné výsledky výpočtů za 
roky 2003 a 2004 však naznačují, že se hodnota administrativních nákladů výrazněji nemění. 
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VÝSLEDKY MĚŘENÍ  
Na základě údajů zjištěných v rámci programu VEMA lze konstatovat, že se přímo výběrem 
poplatků k ochraně životního prostředí a souvisejících pokut zabývalo v letech 2001-2003 
průměrně 135 přepočtených pracovníků ÚFO. Po provedení příslušného výpočtu dojdeme 
k závěru, že náklady vynaložené na jejich výběr se tak pohybují kolem 2,8 % jejich výnosu. 

 

ZÁVĚR 
Výše uvedené číslo jako takové však ještě nedává odpověď na otázku, zda-li jsou poplatky na 
ochranu životního prostředí z hlediska administrativních nákladů efektivní či nikoliv. 
Odpověď lze získat komparací hodnoty relativních administrativních nákladů s hodnotami 
této veličiny u jiných daní. Přehled hodnot administrativních nákladů českých daní podle 
Pudila a kol 2004 v roce 2002 udává následující tabulka. 

Tabulka 1: Podíl administrativních nákladů výběru daní v ČR k daňovému výnosu v roce 
2002 

Daň Organizace pověřené výběrem 
Administrativní 
náklady/inkaso 
za rok 2002 (%) 

Daň z příjmů fyzických osob finanční úřady 1,15

Daň z příjmů právnických osob finanční úřady 0,66

Daň z přidané hodnoty finanční úřady + celní úřady 2,21

Spotřební daně finanční úřady + celní úřady 0,64

Daň silniční finanční úřady 6,47

Daň z nemovitostí finanční úřady 17,37

Daň dědická finanční úřady 203,06

Daň darovací finanční úřady 36,47

Daň z převodu nemovitostí finanční úřady 6,01

Clo celní úřady 0,91

Pojistní na všeobecné zdravotní 
pojištění 

zdravotní pojišťovny 2,24

Pojistné na sociální zabezpečení Česká správa sociálního 
zabezpečení 0,42

Celkem relativní administrativní náklady  1,37

Pramen: Pudil a kol. 2004 

Z tabulky vyplývá, že poplatky na ochranu životního prostředí jsou méně efektivní než 
daňový systém České republiky jako celek (2,8 % x 1,37 %). Na druhou stranu je ale hodnota 
jejich administrativních nákladů nižší než v případě většiny majetkových daní a blíží se 
hodnotě naměřené u zdravotního pojištění. 

Vyšší hodnotu administrativních nákladů v případě poplatků na ochranu životního prostředí 
lze objasnit především odkazem na jejich nízký výnos. Administrativa spojená s jejich 
výběrem je totiž tvořena především fixním počtem úkonů, z čehož vyplývá, že nelze 
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předpokládat výraznější korelaci mezi zvolenými sazbami a hodnotou administrativních 
nákladů. Jinak řečeno, zvýšením sazeb těchto poplatků by se ceteris paribus snížily relativní 
administrativní náklady a zvýšila by se tak i jejich efektivnost. 

Z hlediska současného stavu v oblasti administrativních nákladů výběru poplatků na ochranu 
životního prostředí lze konstatovat, že po porovnání s hodnotami administrativních nákladů 
ostatních daní se jejich hodnoty nejeví jako příliš vysoké. Naopak z hlediska nízko-
výnosových daní se poplatky jeví jako jedny z nejefektivnějších. 
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JEDNOTNÁ KATEGORIZACE NÁSTROJŮ ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKY 

 

Ing. Květoslava Remtová, CSc. 
 

Úvod 
Se snahou  o realizaci udržitelného rozvoje v praxi dochází zákonitě   k intenzivnímu rozvoji 
environmentální politiky a k velkému nárůstu sortimentu  jejích nástrojů. Vzhledem k tomu, 
že neexistuje žádná jednotná kategorizace těchto nástrojů a zveřejňované přehledy se vždy 
zabývají jen velmi úzkou dílčí skupinou nástrojů, je pro zájemce stále těžší rychle a dobře se 
orientovat v neustále  rostoucím množství těchto nástrojů, pochopit jejich princip, účel a 
možnosti použití.  

Situace je ztížena i tím, že pro pojem nástroj environmentální politiky neexistuje oficiální  
definice, takže tento pojem je  často používán ve velmi širokém významu, někdy i zcela 
nevhodně pro označení takových prostředků environmentální politiky, jako jsou například 
strategie, plány, koncepce. Tato nedůslednost nemusí možná vadit odborníkům, jež v dané 
oblasti dlouhodobě pracují a jsou schopni pochopit z kontextu o co se ve skutečnosti jedná, 
nicméně  v každém případě nesmírně brání  všem ostatním zájemcům rychle a dobře se 
orientovat v dané problematice, čímž se aplikace nástrojů environmentální politiky v praxi 
značně zpomaluje. 

Rychlému získání potřebné orientace  v rozsáhlém sortimentu nástrojů environmentální 
politiky by měla napomoci jejich jednotná kategorizace uvedená v předloženém článku spolu 
s vymezením nejdůležitějších relevantních  pojmů. 

 

Stručné vymezení základních pojmů 
Environmentální politiku lze velice stručně definovat jako politiku, jejímž úkolem je ochrana 
a péče o životní prostředí. Z hlediska rozsahu působení existuje environmentální politika 
mezinárodní, nadnárodní, státní, regionální a lokální, (tam patří např. často zmiňovaná 
podniková environmentální politika).  

V každé environmentální  politice jsou stanovovány určité dílčí cíle, jejichž splnění se 
dosahuje pomocí nejrůznějších prostředků environmentální politiky jako jsou   koncepce, 
strategie, plány, nástroje a instituce zřízené  v rámci environmentální  politiky.  

Velmi stručně lze říci, že koncepce vytyčuje cíl dané environmentální politiky,  strategie pak 
určuje základní způsob, který bude k dosažení cíle použit a plány podrobně popisují a zahrnují 
veškeré potřebné aktivity v určitém časovém harmonogramu. 

Nástroje environmentální politiky lze definovat jako formalizované prostředky 
environmentální politiky (metody, postupy, detailně propracované programy a pod.), jejichž 
úkolem je působit  na znehodnocovatele životního prostředí a  ovlivňovat jeho/jejich 
environmentální chování tak, aby bylo dosaženo vytýčených cílů v oblasti ochrany životního 
prostředí. 

Z definice vyplývá, že mezi  nástroje environmentální politiky nepatří technická zařízení, jako 
jsou např. odlučovače popílku nebo čistírny odpadních vod, protože jejich působení 
neovlivňuje subjekty, ale  materiálové a energetické toky negativně působící na životní 
prostředí.  
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Mezi nástroje environmentální politiky není vhodné, jak se někdy děje, řadit také instituce 
environmentální politiky, tj. kontrolní, koncepční, řídící a jiné  orgány, které realizaci 
environmentální politiky různým způsobem zajišťují, např. kontrolují, hodnotí nebo  
zprostředkovávají působení existujících nástrojů či vhodné nástroje přímo vytvářejí. Podobně 
jako koncepce, strategie,  plány či nástroje samotné, tvoří i instituce jen jeden  z mnoha  
prostředků environmentální politiky.   

Pod pojmem nástroje environmentální politiky se původně rozuměly jen nástroje státní 
environmentální politiky, tj. příkazy, zákazy  a jiná opatření vyplývající z legislativních 
předpisů, jejichž účelem bylo ovlivňovat environmentální chování příslušných  subjektů. 
S určitou  decentralizací environmentální politiky a také se zvyšující se environmentální 
uvědomělostí subjektů rostl  však i   počet nástrojů, jejichž používání nebylo přikázáno 
legislativními předpisy. Na začátku 90-tých let se v návaznosti na různá prohlášení či soubory 
zásad týkajícící se ochrany životního prostředí, začala  formovat skupina  tzv. dobrovolných 
nástrojů.  

Dobrovolné nástroje environmentální politiky  lze  obecně definovat jako takové nástroje 
environmentální politiky, které znehodnocovatelé životního prostředí vědomně používají, aby 
snížili svůj negativní vliv na životní prostředí, přičemž k jejich používání nejsou nuceny 
žádnými legislativními předpisy. 

Z hlediska praktického používání se dobrovolné nástroje dělí do dvou skupin, a to na   
nástroje vyžadující určitou vnější součinnost a na nástroje, které žádnou vnější součinnost 
nevyžadují. 

Dobrovolné nástroje vyžadující určitou vnější součinnost jsou nástroje, které může subjekt 
používat až tehdy, když jsou pro jejichž používání  vytvořené určité vnější, na subjektu  
nezávislé, základní   podmínky.  Většinou se jedná o existenci nezávislých orgánů, které jsou 
podle povahy nástroje pověřeny určitými funkcemi, jež potřebné základní podmínky zajišťují. 
Nejčastěji (např. u zavádění environmentálních manažerských systémů) se jedná o kontrolní 
funkce jako jsou certifikace, audit, případně registrace, ale může jít  i o stanovení základních 
požadavků jako např. o výběr výrobkových kategorií a jejich ekologických kritérií ( u 
označování ekologicky šetrného výrobku ) a pod. 

Dobrovolné nástroje nevyžadující určitou vnější součinnost jsou nástroje, jejichž realizace 
nevyžaduje vytvoření žádných zvláštních podmínek a  podnik je může kdykoli a kdekoliv 
okamžitě aplikovat jen na základě  vlastního rozhodnutí. Patří sem  např. ekodesign (návrh a 
konstrukce výrobku s ohledem na životní prostředí), hodnocení možností čistší produkce 
anebo metoda LCA  (posuzování životního cyklu produktu z hlediska jeho vlivu na životní 
prostředí) a pod. 

Jednoduché a složité nástroje, nástrojový mix 

Podobně jako existují v technické praxi jednoduché a složitější nástroje, existují i 
v environmentální politice jednoduché nástroje (např. různé zákazy a příkazy) a nástroje 
složité, k jejichž realizaci je zapotřebí používat  některých  nástrojů jednoduchých (např. při 
realizaci ekodesignu se využívá metoda LCA). Tento případ, kdy se vlastně jedná o „nástroj 
v nástroji“ se ale nesmí zaměňovat s  případem,  kdy   jedna  a táž  koncepce, strategie či plán 
environmentální politiky mohou být v praxi realizovány několika různými nástroji, jejichž 
výběr přitom  může značně ovlivnit úspěšnost dané koncepce, strategie či plánu. Tento případ, 
kdy  se  buď použitím jednoho nástroje zvyšuje účinnost druhého nástroje anebo lze použít 
více nástrojů současně, abychom daného cíle dosáhli rychleji, účinněji, efektivněji, se 
označuje jako  “nástrojový mix“ a nejedná se o složitý nástroj, neboť zde neexistuje pevná 
vazba mezi nástroji, nýbrž naopak je tu možnost volby. 
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Jednotná kategorizace  nástrojů environmentální politiky 
Předložená jednotná kategorizace nástrojů je založena na rozdílu v účelu, kterého má  použití 
příslušného nástroje dosáhnout. Z tohoto hlediska lze všechny nástroje environmentální 
politiky,  včetně nástrojů dobrovolných, rozdělit do tří skupin na: 

• nástroje regulační  

• nástroje informační. 

• nástroje edukační, tj. vzdělávající či osvětové. 

 

a)  Nástroje regulační 
Úkolem  regulačních nástrojů je přimět subjekt k akci, jejíž realizace povede ke snížení 
negativního dopadu na životní prostředí. Podle stupně volnosti, který subjektu při tomto 
působení nástroj ponechává, lze regulační nástroje rozdělit na: nástroje direktivní, nástroje 
ekonomické, nástroje kooperační. 

Direktivní nástroje (používal se také pojem nástroje přímého řízení) jsou takové nástroje 
environmentální politiky, které neponechávají subjektu při rozhodování o jeho chování 
k životnímu prostředí žádnou možnost volby. Subjekt  musí příkazy direktivních nástrojů 
akceptovat, jinak by byl za jejich neplnění sankciován. Jedná se většinou o  příkazy, zákazy,  
nařízení a některá analogická opatření vyplývající z legislativních předpisů..  

Pomocí direktivních nástrojů je možné poměrně spolehlivě a relativně rychle dosáhnout 
požadovaného ekologicky šetrného jednání. Na druhé straně jde však o regulaci statickou, 
náročnou na informace a na kontrolu. U většiny direktivních zákonů je také třeba stanovit 
sankce za jejich neplnění a zabezpečit jejich aplikaci v praxi. Z ekonomického hlediska 
nejsou direktivní nástroje považovány za nejvhodnější, neboť požadovaných cílů nedosahují s 
největší možnou hospodárností.  

Nicméně direktivní nástroje jsou např. v zemích Evropské unie velmi rozšířeny a spadá pod 
ně největší část opatření na ochranu životního prostředí. Nejčastěji používanou formou je 
povolování činností, které specifikuje požadavky na průmyslová zařízení vzhledem k 
jednotlivým složkám životního prostředí. 

Ekonomické nástroje (používal se též pojem nástroje nepřímého řízení) využívají hmotné 
zainteresovanosti zúčastněného subjektu a snaží se jej ovlivňováním jeho ekonomické pozice, 
přimět  k požadované akci vedoucí ke snížení jeho negativního dopadu na životní prostředí. 

Subjekty, které životní prostředí znehodnocují (do určité zákonem povolené výše), musí za 
toto znehodnocování platit, ať přímo nebo zprostředkovaně (např. ztrátou trhů). Na druhé 
straně objekty, které jsou ochotné znehodnocování životního prostředí snížit, budou 
odměňovány, opět buď určitým finančním příspěvkem nebo zprostředkovaně, zlepšením své 
pozice na trhu. 

Podle způsobu ovlivňování subjektu lze ekonomické nástroje rozdělit na nástroje finanční, 
které mohou být z hlediska subjektu buď negativní (různé druhy poplatků a plateb) nebo 
pozitivní (různé dotace,  subvence, zvýhodněné půjčky apod.) a nástroje tržně orientované, tj. 
nástroje, které vytvářejí různé druhy zástupních trhů, (např. trhů s ekologicky šetrnými 
výrobky nebo trhů s obchodovatelnými emisními povoleními či  trhů se zálohami apod.). 

Zvláštní postavení mezi nástroji tržně orientovanými bude mít environmentální pojištění 
nebo-li pojištění odpovědnosti za škody na životním prostředí. Toto pojištění se teprve začíná 
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rozvíjet, nicméně se předpokládá, že výše pojistného, které bude součástí provozních nákladů 
znečišťovatele, bude stimulovat podniky k realizaci opatření ke zvýšení bezpečnosti a tím i ke 
snížení používání škodlivých a nebezpečných látek. 

Úhrnně mají ekonomické nástroje plnit tři základní funkce: 

• stimulovat subjekty ke snižování jejich negativního dopadu  na životní prostředí, 

• vytvářet tlak na zavádění a rozvoj ekologicky šetrných  ekonomicky výhodnějších 
technologií, 

• vytvářet zdroje finančních prostředků na ochranu životního  prostředí. 

Zkušenosti z praxe ukazují že za posledních 15 let splňovaly ekonomické nástroje nejlépe třetí 
funkci. V prvních dvou byly méně úspěšné, zřejmě proto, že sazby za negativní působení na 
životní prostředí byly stanoveny příliš nízké. 

Na rozdíl od nástrojů direktivních, které subjektu přikazují jak se má chovat a neponechávají 
mu žádnou možnost volby, nástroje ekonomické určitou možnost volby nabízejí. Subjekt se 
může rozhodnout, zda bude životní prostředí znehodnocovat a platit za toto znehodnocování 
(např. poplatky za emise do ovzduší) anebo zda investuje do potřebných opatření (zařízení 
zmodernizuje a zamezí vzniku emisí) a pak za znehodnocování životního prostředí nebude 
muset platit. 

Ekonomické nástroje jsou v některých případech považovány za lepší než nástroje přímého 
řízení. Jsou vhodnější tam, kde je kladen důraz na zavádění preventivních opatření a v 
oblastech, kde přímá regulace není proveditelná (např. u rozptýlených zdrojů znečištění). 
Obecným kladem ekonomických nástrojů ve srovnání s nástroji direktivními je jejich vyšší 
ekonomická efektivnost 

Kooperační nástroje jsou nástroje, jejichž působení je založeno na kooperaci subjektu, tj. na 
jeho  dobrovolném aktivním zapojení do akcí nebo programů vedoucích ke snižování 
negativních vlivů na životní prostředí. 

Nástrojů kooperačních je v současné době velmi mnoho a jejich systematické dělení je značně 
obtížné. Určitou hranici lze vytýčit mezi kooperací do níž jsou zapojeny řídící orgány a 
kooperací víceméně jednostrannou, která se týká dobrovolného zapojení podniků do určitých 
programů nebo dobrovolného vytvoření určitého systému. 

V prvním případě, při kooperaci s řídícími orgány, jsou podmínky kooperace případ od 
případu přesně stanoveny smlouvou a ve většině případů jsou určeny i sankce za její neplnění. 
Příkladem nástrojů této skupiny jsou mezinárodní smlouvy a  environmentální dobrovolné 
dohody. 

V druhém případě, kdy jde o dobrovolné zapojení podniků do určitých akcí na snížení 
negativního dopadu na životní prostředí, nejsou do kooperace řídící orgány přímo zapojeny. 
Jejich případné zásahy se mohou omezovat jen na vytvoření určitého předpisu, kterým daný 
systém či program podporují nebo vymezují jeho rozsah. Do této skupiny patří nejrůznější 
programy průmyslových asociací, např. program odpovědné péče v chemickém průmyslu 
(Responsible care) nebo dobrovolně vytvářené systémy environmentáního řízení podniku. 

Pro nástroje kooperační je charakteristické, že jejich použití není vždy universální. Pro 
smlouvy je logické, že se vztahují jen na signatáře, ale universálně použitelné nebývají ani 
programy a systémy. 

Některé z programů a systémů mají dokonce velmi omezený rozsah použití, např. Program 
odpovědné péče v chemickém průmyslu, který jak název ukazuje je vytvořen jen pro 
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chemické podniky. Jiné nástroje, (např. EMAS I), měly rozsah použití širší, ale opět ne 
universální (EMAS I platil jen pro určitá vybraná odvětví a nově zavedený EMAS II, který 
má z hlediska subjektu již univerzální použití,  je v podstatě omezen jen na členské státy). 
Poměrně malé procento kooperačních nástrojů má univerzální použití. Patří sem např. 
zavádění EMS podle ISO 14000. 

Obecně lze však konstatovat, že nástroje kooperační se velice  rozvíjejí a jejich počet se 
neustále zvyšuje. Zmapováním a analýzou použití kooperačních nástrojů se v poslední době 
poměrně intenzivně zabývá OECD. 

 

b)  Nástroje informační 

Úkolem informačních nástrojů je poskytování  nejrůznějších environmentálních  informací, a 
to jak subjektu, tak subjektem. Jedná se o data, údaje, informace, a to jak o stavu životního 
prostředí, tak i o velikostech vlivů, které na životní prostředí působí a ovlivňují jej, ať jsou 
původu přírodního nebo antropogenního. 

I když informační nástroje samy o sobě nemohou změnit stav životního prostředí nebo 
velikost vlivů, jež na životní prostředí působí, jsou velmi důležité a 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 produktů, tj. výrobků nebo služeb a pod. 

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

Informační nástroje dokumentační jsou nejrůznější databáze, které poskytují konkretní data 
získaná výpočty nebo zpracováním údajů z monitorovacích zařízení. Mají různý charakter a 
závisejí na kvalitě výchozích údajů, tj. na přesnosti výpočtů, 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, jakož i postupy výpočtů byly shodné. 

Dokumentační nástroje lze rozdělit podle objektu, o němž informují na: 

1) nástroje informující o stavu životního prostředí a jeho složek (např. imisní mapy, 
údaje o čistotě řek, stav lesů, ekostabilita území) 

2) nástroje informující o konkretních vlivech nějakého stávajícího systému (podniku, 
výrobního procesu, zařízení apod.) na životní prostředí. Můžeme sem zařadit například 
všechny druhy environmentálního reportingu, vlastní environmentální tvrzení, 
environmentální prohlášení. 

Informační nástroje analytické (posuzovací) jsou metody nebo systematické postupy, které se 
používají ke zjištění vlivů, jimiž nějaká akce nebo aktivita subjektu působí nebo bude působit 
na životní prostředí a také ke zjištění příčin vzniku těchto vlivů, jakož i jejich dopadů na 
životní prostředí čili k určení změn, jež v životním prostředí mohou vyvolat. 
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Mezi nejznámější analytické informační nástroje patří: 

• hodnocení možností čistší produkce 

• posuzování životního cyklu 

• ekodesign 

 

c)  Nástroje edukační 

Úkolem edukačních (vzdělávajících, osvětových) nástrojů je vzdělávání a výchova subjektů 
k ochraně a péči o životní prostředí. Od informačních nástrojů, s kterými bývají někdy 
nesprávně zaměňovány, se liší tím, že  jejich úkolem není jen poskytnout informace, nýbrž  
vytvořit v subjektu vědomí vlastní zodpovědnosti za stav životního prostředí Tato 
odpovědnost je přitom založena na poznání a na vnitřním přesvědčení z něho vyplývajícím, tj. 
na  přesvědčení o nutnosti snižovat a především zamezovat vzniku vlivů působících negativně 
na životní prostředí. 

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

Mezi edukační nástroje patří všechny vzdělávací kursy, výchovné programy, knihy, 
publikace, demonstrační projekty a pod. Nástroje edukační 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 účinnější než nástroje direktivní. 

 

Závěr 

V předloženém článku je vymezen pojem nástroje environmentální politiky a jsou zde 
uvedeny jejich hlavní druhy. Zároveň je  zde navržen systém  jednotné kategorizace nástrojů 
environmentální politiky. Systém  vychází  z účelu,  který má nástroj  při praktickém 
používání plnit a  dovoluje rychlou orientaci ve  značně rozsáhlém sortimentu nástrojů 
environmentální politiky z hlediska jejich praktického použití. 
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METODOLOGICKÉ PROBLÉMY SPOJENÉ S IDENTIFIKACÍ  
„EKO-PRŮMYSLU“ 

 

Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc. – Ing. Eva Tošovská 

 

The accent that society puts on environmental protection finds its expression in the continuous 
elaboration of a stronger system of environmental tools (economic and normative) that 
contribute to the development of production of environmental goods and services. The eco-
industry is a rapidly growing sector, and this has important consequences for the social and 
economic development of society, with implicit impacts for economic growth, as well as for 
labour markets. The aim of the paper is to characterise the development of the general 
methodological approach of the EU and OECD to the identification eco-industry. This is 
followed by a description of the basic methodological problems that are related to the 
identification and quantification of this specific sector. Last, but not least, the problems 
related to the quantification of variables that express – at least approximately – the 
contribution of this industry to the economic growth of society are mentioned. 

 
Keywords: Environmental industry, eco-industry, statistics, methodology, sustainable 
development. 

Klíčová slova: Environmentálně orientovaný průmysl, eko-průmysl, statistika, metodologie, 
udržitelný rozvoj. 

 

Úvod 
Důraz kladený na ochranu životního prostředí, který nachází odezvu ve stále se rozvíjející a 
zpřísňující se soustavě nástrojů (ekonomických i legislativních) na ochranu životního 
prostředí vede k poměrně dynamickému rozvoji služeb a produktů na ochranu životního 
prostředí. Environmentálně orientovaný průmysl, označovaný jako „eko-průmysl“, se stává 
rychle expandujícím průmyslovým „odvětvím“, které má zcela jistě určitý vliv na sociálně-
ekonomický vývoj společnosti.  

Toto je i jeden z důvodů, proč vzrůstá i  politický zájem o tuto problematiku. Primárně je 
zájem zaměřen  na zjišťování vlivu eko-průmyslu na dynamiku vývoje trhu práce, tzn. jeho 
vlivu na tvorbu pracovních míst, na sledování zahraničního obchodu apod. Při hodnocení 
tohoto vlivu však hned na počátku narážíme na zásadní metodologický problém, který se týká 
statistického vymezení daného „odvětví“.  

V daném příspěvku je stručně charakterizován vývoj aktivit EU a OECD zaměřených na 
problematiku eko-průmyslu. Dále  jsou charakterizovány základní metodologické problémy 
spojené s identifikací a kvantifikací tohoto specifického „odvětví“ a problémy spojené s 
kvantifikací proměnných, které vyjadřují – alespoň aproximativně – jeho příspěvek k 
ekonomickému růstu. 

 

1. Vývoj přístupu k problematice eko-průmyslu v EU a OECD 
Současný zájem o problematiku eko-průmyslu není zájmem novým. Již v roce 1986 se 
v materiálu Evropské komise (EK) „Industrial Competitiveness and Protection of the 
Environment“ zdůrazňoval význam průmyslu na ochranu životního prostředí jako průmyslu, 
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jehož význam není možné podceňovat. Je zřejmé, že tento postoj souvisel se vzrůstajícím 
zájmem o problematiku životního prostředí. Politický zájem byl soustředěn zejména na 
takové aspekty eko-průmyslu, jakými byly např. potenciál jeho růstu, tvorba nových 
pracovních míst, možnosti exportu environmentálně orientovaných technologií, rozsah a 
úspěchy v oblasti environmentálně orientovaného výzkumu a vývoje atp.  

Vedle EK začala projevovat zvyšující zájem o danou problematiku i OECD.  V letech 1992 a 
1996 byly publikovány dvě zprávy OECD7, jejichž cílem bylo prezentovat širší veřejnosti 
environmentálně orientované služby a produkty. Obecně by se dalo říci, že OECD pokračuje 
v monitoringu eko-průmyslu i na úrovni jednotlivých členských zemí, prostřednictvím tzv. 
„Environmental Performance Review - EPR“.  

V roce 1999 vyústila několikaletá společná iniciativa OECD a Evropského statistického úřadu 
(Eurostatu) ve společný manuál pro sběr a analýzu dat o eko-průmyslu: The environmental 
goods and services industry – manual for data collection and analysis.  

Důležitým momentem spojeným s tímto manuálem byla skutečnost, že bylo dosaženo 
konsensu a byla vytvořena společně akceptovaná definice eko-průmyslu: 

Průmysl environmentálního zboží a služeb (eko-průmysl) zahrnuje aktivity produkující 
zboží a služby, jejichž cílem je měřit, zabránit, limitovat, minimalizovat nebo napravovat 
škody na životním prostředí v oblasti vody, ovzduší a půdy, stejně jako problémy, které se 
týkají odpadů, hluku a eko-systémů. Zahrnuty jsou i čistší technologie, produkty a služby, 
které redukují environmentální riziko a minimalizují znečištění a užití zdrojů.   

Krátce po zveřejnění manuálu byla pro DG Environment (DG XI) zpracována studie: The EU 
eco-industry’s export potential8, jejímž cílem bylo zmapovat situaci v oblasti exportních 
aktivit eko-průmyslu. Studie byla kromě jiného zaměřena i na to, zda exportní aktivity v dané 
oblasti mohou přispět ke zvýšení zaměstnanosti. Provedené analýzy pak vyústily v politická 
doporučení podporující eko-průmysl v EU a s ním spojenou zaměstnanost.  

O tři roky později – v roce 2002 – byla opět na základě požadavku DG Environment 
zveřejněna zpráva: Analysis of the EU Eco-Industries, their Employment and Export 
Potential, která popisuje ekonomický význam daného odvětví, a to kromě jiného opět 
v souvislosti se zaměstnaností.  

Obě výše uvedené studie byly postaveny na přístupu ze strany poptávky, tzn. pro popis 
daného odvětví byly používány údaje o výdajích na ochranu životního prostředí (viz dále).  

Ze současných aktivit patří k nejdůležitějším příprava nejrozsáhlejší analýzy eko-průmyslu, 
která kdy byla na mezinárodní úrovni v realizována. Počátkem letošního roku – v únoru 2005 
–  uspořádal DG Environment první schůzku konzultantů, jejichž úkolem je připravit v pořadí 
již třetí studii o eko-průmyslu, která nese pracovní název: Eko-průmysl, jeho velikost, 
zaměstnanost, perspektivy a bariéry růstu v rozšířené Evropě (Eco-industry, its size, 
employment, perspectives and barriers to growth in an enlarged EU in Environmental 
Industry, Eurostat, 2005).  

 

                                                           
7 OECD (1992), The OECD Environment Industry: Situation, Prospects and Government Policy, Paris. 
OECD(1996), The Global Environmental Goods and Services Industry, Paris.  
8 The EU eco-industry’s export potential. European Commission, 1999. 
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2. Metodologický přístup k identifikaci a deskripci eko-průmyslu 
Dostupné analýzy eko-průmyslu vychází v rozhodující míře z výše uvedené společné základní 
definice a klasifikace eko-průmyslu vypracované OECD-Eurostat (viz výše).  

Jde o poměrně širokou definici, ze které je zřejmé, že eko-průmysl není jasně vymezené 
odvětví či sektor, ale spíše soubor poskytovatelů mnoha druhů zboží, služeb a technologií, z 
nichž jsou navíc mnohé integrovány do výrobního procesu a je často obtížné (příp. nereálné) 
tyto separovat a sledovat je odděleně. Přitom je evidentní, že pokud bychom chtěli podchytit a 
charakterizovat eko-průmysl v celé jeho šíři, bylo by nutné identifikovat všechny aktivity a 
všechno zboží spojené s ochranou životního prostředí. To by znamenalo nejen identifikovat 
aktivity specializovaných výrobců (producentů), ale také nespecializovaných výrobců 
(producentů) v jiných průmyslových odvětvích a dále aktivity výrobců, kteří produkují dané 
aktivity pro vlastní potřebu. Dalším významným problémem je skutečnost, že mnohé 
produkty určené k ochraně životního prostředí mají víceúčelové využití, z nichž ne všechna je 
možno označit za environmentální. 

Současné práce na klasifikaci eko-průmyslu, probíhající v rámci OECD a Eurostatu, usilují o 
dosažení harmonizace a srovnatelnosti výstupů analýz vývoje eko-průmyslu v jednotlivých 
členských zemí. Cílem je mimo jiné vytvoření flexibilního klasifikačního systému, který by 
bylo možné pružně adaptovat v návaznosti na očekávaný budoucí rozvoj eko-průmyslu.  

Eko-průmysl prošel v posledních letech výraznými strukturálními změnami, zahrnujícími jak 
integrační procesy, privatizaci i odklon od výroby koncových technologií ve prospěch nových 
integrovaných a čistších technologií, tak i posun ke zcela novým aktivitám.  

V současné době identifikuje a klasifikuje OECD/Eurostat eko-průmysl pomocí matice 
uvedené v následující tabulce č. 1. Tato matice vytváří flexibilní rámec pro mapování eko-
průmyslu tím, že kombinuje různé typy podnikatelských aktivit (sloupce) a s nimi související 
typy environmentálního zboží a služeb (řádky). 

Tabulka č. 1: Zmapování environmentálních aktivit9  

Environmentální zboží a služby 
Podnikatelské aktivity  

Výroba zařízení 
a specifických 

materiálů 

Poskytování 
služeb 

Výstavba a 
instalace 
zařízení 

Management znečištění    
Kontrola znečištění ovzduší    
Hospodaření s odpadními vodami    
Nakládání s tuhým odpadem    
Sanace a čištění půdy a vody    
Snížení hluku a vibrací    
Env. monitoring, analýzy, 
hodnocení 

   

Čistší technologie a produkty     
Management zdrojů    

Z tabulky je zřejmé, že aktivity zahrnované do eko-průmyslu jsou uspořádány do třech 
hlavních skupin podnikatelských aktivit: 

Management v oblasti znečištění zahrnuje zboží a služby, které jsou dodávány pouze pro 
environmentální účely, mají významný dopad na snížení emisí a lze je snadno statisticky 

                                                           
9 Viz “The Environmental Goods and Services Industry – manual for data collection and analysis”, OECD, 
Eurostat, 1999. 
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identifikovat. V praxi sem patří služby na ochranu životního prostředí a ty produkty, které se 
užívají specificky k environmentálním účelům, např. tvorba fixního kapitálu pro 
poskytovatele služeb ochrany životního prostředí.  

Druhá skupina, skupina čistších technologií a produkt, by měla zahrnovat produkci toho 
zboží (resp. služeb), kdy jsou v porovnání s produkcí původního srovnatelného sortimentu   
snižovány nebo zcela eliminovány negativní dopady na životní prostředí. Statistické vymezení 
a vyhodnocení této skupiny je však problematické, obtížné či nákladné. Tlak na vyšší využití 
surovin (- a tím snížení odpadu) je motivován obvykle snižováním nákladů a produkce tohoto 
zboží (služeb) nemusí být deklarována jako  environmentální. Navíc čistší (maloodpadové) 
technologie jsou často energeticky náročnější. Komplexní hmotnostní  bilance pak mnohdy 
ukáže, že z titulu realizace takovéto výroby dochází k nárůstu  odpadů v palivoenergetických 
odvětvích. 

Třetí skupina management zdrojů zahrnuje zboží a služby, které procházejí trhem jako tzv. 
smíšená zboží, jehož spotřeba nemá prestižní charakter (není rivalitní), subjekty nelze 
vyloučit ze spotřeby a kdy cena (platba) spotřebitele kryje náklady jen částečně a na jejich 
financování se podílí veřejné rozpočty. Management  takto orientované produkce je součástí 
širší definice aktivit na ochranu životního prostředí, neboť jde o produkty, které s ochranou 
životního prostředí nesouvisejí přímo a tato ochrana není jejich prvotním účelem. Jedná se 
např. o zboží a služby, které se používají pro management a úspory v oblasti energií, 
obnovitelných zdrojů energie apod. Sběr dat pro tuto skupinu je dosud velmi málo 
rozpracován. 

Pokud tedy máme identifikován/definován „eko-průmysl“ je třeba zvolit metodický přístup, 
kterým nám umožní statistickou deskripci daného souboru. Výběr metodického přístupu se 
odvíjí jednak od toho, jaké výstupy jsou očekávány resp. požadovány, ale samozřejmě i od 
dostupnosti základních dat.  

V manuálu OECD/Eurostat10 jsou doporučovány čtyři typy alternativních přístupů ke 
statistické deskripci eko-průmyslu:  

I. přístup ze strany nabídky,  

II. přístup ze strany poptávky,  

III. integrovaný nabídkově-poptávkový přístup,  

IV. ostatní metody. 

 
I. Přístup ze strany nabídky, který využívá většina národních statistických úřadů, je založen 
na informacích o nabídce zboží a služeb na ochranu životního prostředí. Pro tento účel jsou 
využívána zejména výběrová šetření o jejich producentech. Na základě získaných zkušeností 
se doporučuje, aby dotazníky nevyžadovaly velký počet údajů (minimem jsou údaje o obratu, 
zaměstnanosti a exportu). Požadavky na jakékoliv další informace je nutno zvažovat s 
ohledem na náklady výběrového šetření a na pravděpodobnost snížení míry návratnosti. Takto 
získané údaje je možné doplnit daty z registru ekonomických subjektů (RES), seznamů 
specializovaných průmyslových asociací, různými katalogy firem aj.  

Pokud speciální výběrová šetření nejsou proveditelná, ať již z časových důvodů nebo pro 
rozpočtová omezení, je možné získat užitečné (i když limitované) informace o eko-průmyslu  
z existujících šetření, využívajících základní klasifikace. Problémem však je, že stávající 
                                                           
10 Viz např. The Environmental Goods and Services Industry – manual for data collection and analysis, OECD, 
Eurostat, 1999. 
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statistické klasifikace neumožňují separátní identifikaci všech položek charakterizujících eko-
průmysl.  

Ze základních statistických klasifikací je možno využít pro identifikaci určité části eko-
průmyslu především Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ), která je 
vytvořena podle pravidel pro tvorbu odvětvových klasifikací činností v zemích EU na bázi 
NACE rev.1.1. Třídění je prakticky převzato až do úrovně 4 míst z klasifikace NACE rev. 1.1, 
pouze na 5. místě byly vytvořeny upřesňující položky vyjadřující některá národní specifika. 

Dlouhodobě největší zkušenosti s využitím NACE klasifikace pro identifikaci eko-průmyslu 
má pravděpodobně Nizozemí. Při zavádění NACE rev. 1.1. na národní úroveň musel 
statistický úřad řešit řadu definičních a klasifikačních problémů a přesně specifikovat kódy 
nejdůležitějších aktivit, prováděných specializovanými environmentálními výrobci.11 Tento 
široký metodologický výklad je inspirujícím zdrojem pro stanovení hranic environmentálních 
aktivit. 

Některé dostupné analýzy eko-průmyslu nepracují s jeho širokou verzí, ale zaměřují se pouze 
na tzv. „core industries“. Toto „jádro“ eko-průmyslu je možno definovat těmi NACE  
skupinami, které je možné podřadit jako celek pod definici eko-průmyslu. Do této skupiny 
jsou obvykle zahrnovány : 

K tomuto výběru stěžejních odvětví je samozřejmě možné mít připomínky. Nejčastěji bývá 
diskutováno zahrnutí výroby a rozvodu vody do eko-průmyslu. 

Další obecnou statistickou klasifikací, kterou lze částečně využít pro identifikaci eko-
průmyslu je SKP - Standardní klasifikace produkce. Tento klasifikační systém byl v České 
republice inovován do podoby odpovídající potřebám tržního hospodářství a jeho 
mezinárodní srovnatelnost byla zajištěna tím, že klasifikace byla vypracována na bázi 
evropského standardu CPA (Classification of Product by Activities). Pro odhad exportu a 
importu eko-průmyslu je podstatné, že klasifikace CPA byla vytvořena z oddílů 
harmonizovaného systému12, využívaného v zahraničním obchodě pro celní účely. Klasifikace 
CPA však obsahuje i zboží a služby, které nejsou předmětem dovozu a vývozu.  

Výstupy uvedeného přístupu ze strany nabídky zahrnují především ukazatele typu: počet 
podniků a jejich struktura; produkce, hrubý obrat, přidaná hodnota; obchodní bilance; 
zaměstnanost; geografické rozložení firem atp. 

 

II. Přístup ze strany poptávky 
Jedním z hlavních rozdílů mezi odhady založenými na nabídkovém a poptávkovém  přístupu 
je způsob, jakým berou v úvahu hlavní, vedlejší a doplňkové produkty. Přístup ze strany 
nabídky zahrnuje pouze tu produkci environmentálního zboží a služeb, která je hlavním 

                                                           
11 podrobněji viz The Environmental Goods and Services industry, manual for data collection and analysis, 
OECD, Eurostat, 1999 - annex 4. 
12 resp. kombinované nomenklatury - HS/CN 

OKEČ  
2512 Protektorování pneumatik 
3700 Recyklace druhotných surovin 
4100 Shromažďování, úprava a rozvod vody 
5157 Velkoobchod s odpadem a šrotem 
9000 Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační a 

podobné činnosti 
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produktem podniku. Při tomto postupu bude jen výjimečně pokryto všechno zboží a služby 
pro ochranu životního prostředí a téměř vždy bude existovat určité zboží a služby, které tento 
přístup nezachytí. Mimo to je zde velké riziko, že údaje zahrnou i výrobu zboží a služeb pro 
jiné než environmentální účely. Zejména v případě víceúčelového zboží bude přesné rozlišení 
velmi obtížné.  

Na druhé straně přístup ze strany poptávky zahrnuje výdaje na veškeré zboží a služby na 
ochranu životního prostředí bez ohledu na jejich zdroj a nebere v úvahu výrobu zboží a služeb 
pro ne-environmentální účely, i když pocházejí od hlavních producentů environmentálního 
zboží a služeb. Tento způsob dovoluje kvantifikovat i vedlejší a doplňkové aktivity, předchází 
problémům, spojeným s odhadem podílu environmentálního produktu, s víceúčelovým užitím 
a eliminuje problém dvojího započítávání. 

Přístup ze strany poptávky je charakterizován sběrem informací o poptávce po 
environmentálním zboží a službách a využívá především údaje o výdajích na ochranu 
životního prostředí. Eko-průmysl je tedy zachycen prostřednictvím údajů o výdajích na 
ochranu životního prostředí, tzn. výdajů na preventivní opatření, výdajů na snížení znečištění 
a jeho kontrolu atd. Cílem kvantifikace výdajů na ochranu životního prostředí je identifikovat 
a měřit odezvu společnosti na environmentální problémy formou nabídky a užití služeb a 
zboží na ochranu životního prostředí. 

Pro tento účel je využíván jeden ze satelitních účtů životního prostředí – Účet výdajů na 
ochranu životního prostředí (EPEA Environmental Protection Expenditures Account). 

EPEA je využíván k výpočtu národních výdajů na ochranu životního prostředí a k analýze 
struktury financování. Využívaná metodologie se liší podle sektorů, které jsou předmětem 
analýzy (nefinanční podniky, ústřední vládní instituce, místní vládní instituce, neziskové 
instituce sloužící domácnostem) 

Z údajů o výdajích na ochranu životního prostředí jsou odvozovány proměnné jako např. 
zaměstnanost v eko-průmyslu (některé studie využívají údaje o počtu pracovních míst na 
jednotku výdajů apod.),  obrat aj.  

 
III. Integrovaný nabídkově-poptávkový přístup kombinuje dostupné informace ze strany 
poptávky i nabídky a pokouší se je včlenit do konzistentního účetnického rámce. V daném 
kontextu je významnou nástrojem systém integrovaného ekonomického a environmentálního 
účetnictví (Integrated Environmental and Economic Accounting (SEEA)), resp. jeho část, 
zabývající se bilancováním strany nabídky a užití v environmentální oblasti. Tzn. 
rozpracováním tabulek nabídky a užití pro zboží a služby na ochranu životního prostředí.  

Pro sestavování tabulky nabídky a užití produktů (zboží a služeb) na ochranu životního 
prostředí je používán následující postup:  

Prvním krokem při kompilaci nabídkové části tabulky je určit, jaké produkty kdo produkuje. 
Teprve po sestavení této tabulky je zřejmé, jakou úlohu v eko-průmyslu sehrává vedlejší 
produkce a jaký je rozsah poskytovaných služeb a zboží, které jsou vedlejšími produkty 
jiných odvětví. 

Služby a zboží na ochranu životního prostředí jsou obvykle nabízeny domácími jednotkami, 
ale i zahraniční obchod tzn. import a export některých produktů environmentálního průmyslu, 
např. zařízení pro ochranu životního prostředí, může sehrávat významnou úlohu. Hodnota 
produkce tržních služeb je vyjadřována v základních cenách a hodnota netržní produkce je 
měřena výrobními náklady.  
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Pro kvantifikaci celkové nabídky je tedy nezbytné připočítat k domácí produkci import a 
započítat i zdanění, obchodní rozpětí a dopravní přirážky. Součet těchto položek dává 
hodnotu celkové nabídky v tržních cenách.  

Pokud se týká části užití, pak u každého typu produktu uvedeného v části nabídky je nutné 
stanovit, pro jaký druh použití je určen, tzn. zda se jedná o mezispotřebu (např. výrobní 
jednotky nakupující služby na zpracování odpadů), tvorbu kapitálu nebo konečnou spotřebu 
domácností nebo vlády.  

Netržní služby poskytované vládou (státem) je možno klasifikovat buď pro kolektivní nebo 
individuální spotřebu. Individuální spotřeba se týká těch služeb, které jsou prospěšné pro 
jednotlivé domácnosti na úkor jiných a v zásadě přináší prospěch daným domácnostem. 
Kolektivní spotřeba přináší užitek celé komunitě, přičemž rozsah, v jakém určitá domácnost 
takovou službu čerpá nijak neovlivňuje množství této služby, které je k dispozici ostatním. 
Typickými službami typu individuální spotřeby je sběr domovního odpadu a odvádění a 
úprava odpadních vod. Čištění veřejných prostranství, ulic je zase typickým příkladem výdajů 
na kolektivní spotřebu. Pokud se stane, že u některých individuálních výdajů jsou celkové 
objemy velmi malé nebo neexistuje uspokojivá báze pro přiřazení jednotlivým domácnostem, 
pak zůstávají takové služby pod hlavičkou obecné „ochrany životního prostředí“ a nakládá se 
s nimi jako s jinými netržními službami ochrany životního prostředí.  

Velmi často je odhad výdajů spojených s použitím čistších technologií a produktů založen na 
fyzických informacích o velikosti trhu (např. množství odsířeného paliva, počet nově 
registrovaných automobilů vybavených katalyzátorem, počet nově postavených domů 
vybavených septikem, apod.). Tyto odhady jsou pak oceněny buď tržní cenou nebo 
dodatečnými náklady spojenými s použitím takových produktů oproti klasickým produktům.   

Integrací informací z nabídkové strany s výdaji/poptávkou po environmentálním zboží a 
službách je možné získat obecnější a agregovaný obraz eko-průmyslu. Jeho slabostí je to, že 
neumožňuje jít do větších detailů, resp. že při implementaci příliš detailních informací se celý 
systém stává příliš těžkopádný.  

 

IV. Ostatní metody  

V případě, že nejsou k dispozici ekonomické údaje vztahující se k eko-průmyslu, je nutno 
hledat jiné cesty. Např. obrat eko-průmyslu může být odhadnut na základě kombinace údajů o 
fyzickém výstupu podniku (např. tuny odpadu nebo m3 odpadních vod) s průměrnou cenou. 
Tento přístup je možno aplikovat pouze v případě poskytování služeb a výsledky jsou vždy 
pouze aproximativní.  

Za další informační zdroj, který může poskytnout informace o eko-průmyslu, jsou pokládány  
informace z oblasti vědy a výzkumu, jako jsou např. udělené domácí či mezinárodní patenty v 
této oblasti. Svou roli sehrávají i údaje o státní pomoci na podporu průmyslu a exportu a údaje 
o fúzích a akvizicích. Jiným potenciálním zdrojem statistických informací jsou údaje 
organizací, které v rámci svých kompetencí pravidelně shromažďují určitý typ 
environmentálních informací. Jde např. o agentury na ochranu životního prostředí, které 
shromažďují údaje v rámci vlastního monitoringu či regulačních programů nebo o vládní 
organizace odpovědné za zaměstnanost a výcvikové programy, které mohou disponovat údaji 
z programů na vytváření pracovních míst v ochraně životního prostředí aj. Vlastní databází, 
která však obvykle pokrývá jen část průmyslu, disponují  i různé obchodní asociace nebo 
specializované podnikatelské asociace. 
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Výběr nejvhodnější metody je doporučeno založit na kriteriích jako jsou:  

• rozměr podnikatelských aktivit, které jsou základem eko-průmyslu,  

• dostupnost a efektivnost sběru dat pro jednotlivé podnikatelské aktivity,  

• zvolené ekonomické proměnné a kvalita informací o nich.  

 

Závěr 

Je zřejmé, že zájem o eko-průmysl bude v následujících letech nadále vzrůstat. Důvodů, proč 
národní i mezinárodní organizace vyžadují údaje o eko-průmyslu, o jeho struktuře, 
zahraničním obchodu, inovační kapacitě, je celá řada. Nicméně k těm nejdůležitějším zcela 
jistě patří potřeba vyhodnotit konkurenceschopnost daného odvětví a jeho ekonomickou 
„akceschopnost“ ve střednědobém horizontu a na tomto základě pak formulovat závěry a 
politická doporučení pro podporu a další rozvoj tohoto „průmyslu“.  

Proto i v České republice by měla být dané problematice věnována do budoucna větší 
pozornost jak ze strany ústředních vládních institucí (Ministerstva životního prostředí, 
Ministerstva průmyslu, …), tak i ze strany svazů (např. Svazu průmyslu…). V neposlední 
řadě je samozřejmě velmi důležitá aktivní participace i Českého statistického úřadu.  
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METODY OCEŇOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH NÁKLADŮ A JEJICH POUŽITÍ 
PŘI HODNOCENÍ PROJEKTŮ 

 

Ing. Mgr. Jana Soukopová 

 

Efektivnost, jeden z ústředních pojmů ekonomie, znamená „absenci plýtvání, tj. co 
nejefektivnější využití zdrojů k uspokojení potřeb a přání lidí“. Samuelson a Nordhaus 
(1995). Měření efektivnosti je jednou z nejsložitějších otázek veřejného sektoru. Je to dáno 
tím, že všeobecný ukazatel používaný pro měření efektivnosti v soukromém sektoru – zisk, 
není v podmínkách veřejného sektoru použitelný. 

Metody analýzy veřejných projektů narážejí zvláště v oblasti hodnocení projektů z oblasti 
ochrany životního prostředí na problém ocenění environmentálních nákladů a přínosů. 
V oblasti oceňování ekologických škod a ekologických přínosů a užitků ekonomové a 
ekologové nacházeli po dlouhé období snad nejobtížněji společný jazyk při věcné diskusi o 
ochraně životního prostředí. Ekonomům bylo vyčítáno, že “vidí svět jako zboží” a snaží se 
“připevnit cenovku na všechno včetně přírodních statků”. Tento přístup, negující vstup 
ekonomie jako vědní discipliny, resp. její základní kategorie ceny – do sféry ochrany 
životního prostředí je do velké míry překonán. 

Ocenění zboží a služeb týkajících se životního prostředí vyžaduje speciální techniky, hlavně z 
důvodu obtížného určení jejich tržní ceny. Zatímco pro vyjádření přímých užitných hodnot 
fungují metody tržního oceňování, pro vyjádření dalších hodnot je třeba použít techniky 
mimotržního oceňování. Tyto techniky zaměřené na  oceňování netržních zdrojů a 
jednotlivých aspektů životního prostředí se ve vyspělých tržních ekonomikách se začaly 
postupně rozvíjet teprve pod vlivem narůstajících ekologických problémů zhruba od 60., resp. 
70. let dvacátého století.  

 

 

1 KLASIFIKACE METOD MIMOTRŽNÍHO OCEŇOVÁNÍ 
Pod vlivem neoklasické ekonomie se k určování ekonomických hodnot environmentálních 
statků a služeb začalo v zásadě přistupovat dvojím způsobem: 

1. prostřednictvím zjišťování ochoty jednotlivých lidí platit za udržení či zlepšení kvality 
prostředí či prostřednictvím ochoty přijímat kompenzaci při zhoršení podmínek životního 
prostředí. Jde tedy o metody založené na preferencích jednotlivců neboli preferenční 
metody. Někdy se tento přístup také nazývá přístupem prostřednictvím poptávkové 
křivky čili prostřednictvím měření užitku. Tento přístup vychází z utilitarismu 
neoklasické ekonomie, podle něhož je ekonomická hodnota určována subjektivně 
preferencemi jednotlivce a společnost není víc než suma jednotlivců. Patří mezi ně: 

• metody vyjádřených preferencí (např. metoda kontingentního oceňování) 

• metody odhalených preferencí (např. metoda cestovních nákladů, Hedonické 
oceňování, metoda obranných výdajů) 

2. prostřednictvím expertních (nepreferenčních) přístupů (metody ekosystémové, metody 
založené na zjišťování nákladů a rizik), které primárně vycházejí z expertního určování 
ekologických hodnot různých částí životního prostředí (biotopů), nákladů a rizik 
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spojených s externalitami (zahrnují metody nákladů obnovy, nákladů příležitosti, nákladů 
odvrácení a metodu funkce škod).  

 

 

2 METODY ZALOŽENÉ NA PREFERENČNÍM PŘÍSTUPU 
V souladu s postuláty neoklasické ekonomie zaujímají mezi mimotržními oceňovacími 
metodami významné místo metody, které měření užitku zakládají na subjektivním chápání 
peněžní hodnoty vyjádřeném v kategoriích jako jsou spotřebitelské preference a individuální 
užitek. 

  

2.1 Metody projevených preferencí 

 

Kontingentní oceňovací metoda 
Kontingentní oceňovací metoda (dále CVM) reaguje na absenci tržních informací o 
spotřebitelských preferencích ve sféře ochrany životního prostředí tím, že na základě analýzy 
ochoty platit a ochoty přijmout kompenzaci konstruuje hypotetické preference. Spotřebitelé 
vyjadřují své hodnocení přínosů (užitků) nebo nákladů přímo, ale již ne v reálné situaci. 
V odpovědi na dotazy v dotazníku13 vyjadřují velikost své ochoty platit za konkrétně 
specifikované zvýšení ekologického užitku (přínosu) anebo se vyjadřuje jak velkou 
kompenzaci by požadovali za utrpěnou ztrátu ekologického užitku (náklad). Tím je vytvořen 
simulovaný trh, kde reakce spotřebitelů na hypotetickou situaci substituuje jejich chování na 
skutečném trhu. Jde o subjektivní ocenění, které má přímou vazbu na rozpočtové omezení 
jednotlivce či domácnosti. 

Podle teoretických předpokladů by kvantifikace užitků na základě WTP a WTA měla být 
srovnatelná. V praxi jsou však mezi oběma způsoby značně rozdíly, o jejichž příčinách se 
vedou diskuze14. V současné době se zaměřuje nemalé úsilí na systematickou eliminaci již 
dostatečně známých typů zkreslení výsledného ocenění. 

Její velkou výhodou je, že umožňuje kvantifikovat nejen ztrátu stávajícího užitku, ale vyjádřit 
i sumu, kterou by byl jednotlivec ochoten platit na zachováni vymezeného ekologického 
užitku pro budoucí generace, což je obzvlášť významné v kontextu trvale udržitelného 
rozvoje. Z teoreticko-metodologického hlediska je nutno zdůraznit, že CVM je využitelná pro 
ocenění širokého rejstříku užitků přírodních statků15, nikoliv však pro ocenění přírodních 
statků jako meziproduktu. Pro rozhodovací proces je  také významná otázka, jakým způsobem 
jsou údaje o WTP zpracovány do podoby, která umožňuje rozhodování o výběru alternativ.  

 

                                                           
13 Poskytnuté písemně nebo na základě osobního interview 
14 Odpovědí na tento problém pak může být následující: 

• existuje asymetrické hodnocení zisků a ztrát,  
• v ochotě přijímat kompenzace je zahrnuto i nepeněžní ocenění 
• nedostatek informací aj. (více např. Tošovská 1997, Seják 2001) 

15 Dle závěrů mnoha studií přináší aplikace kontingenční metoda nejdůvěryhodnější výsledky ve vztahu 
k veřejným lokálním statkům (Tošovská 1997). 
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2.2 Metody vyjádřených preferencí 

 

Metoda hedonického ocenění 
Metoda hedonického ocenění již není založená na hypotetických preferencích, ale vychází ze 
skutečného chování spotřebitelů. Využití hedonického ocenění v ochraně životního prostředí 
předpokládá nalézt trh s nějakým jiným zbožím (náhražkový trh), který je však ovlivněn 
netržním ekologickým statkem.  

U environmentálních veřejných statků přichází v úvahu v souvislosti s dvěma trhy: 

1. s trhem nemovitostí, kde kvalita životního prostředí jako veřejného statku, ovlivňuje cenu 
statku soukromého, 

2. s trhem práce, kde se předpokládá, že zdravotní riziko, spojené s nízkou kvalitou 
životního prostředí je zahrnuto ve mzdě. 

Nejklasičtějším příkladem je trh s nemovitostmi, kde jako jeden z faktorů, které ovlivňují 
cenu nemovitosti, vystupuje specifický ekologický užitek (např. vysoká čistota ovzduší). 
Cenu nemovitosti je třeba vyjádřit jako funkci co největšího počtu jejich charakteristik a 
následně zjistit ochotu respondenta platit za přínos získaný zlepšením některé z charakteristik. 
Na základě regresní analýzy se zjišťuje vztah ochoty platit k charakteristickým znakům, který 
umožní výpočet cenového rozdílu vyvolaného změnou kvality životního prostředí. 

 

Metoda cestovních nákladů 
Metoda cestovních nákladů, která vychází ze skutečného chování spotřebitelů, umožňuje 
především kvantifikaci ztrát ekologických užitků spojených s devastací rekreačních oblastí, 
jezer či dalších přírodně atraktivních lokalit. Odvozuje se z individuálních cestovních 
nákladů, vycházejících z analýzy skutečného chování spotřebitelů. Na základě kvantifikace 
nákladů, vypovídajících o finanční a časové náročnosti návštěvy analyzovaných míst, se 
stanoví skutečná agregátní funkce poptávky po dané lokalitě.16  

Metody odhalených preferencí mají vzhledem k jejich využití v podmínkách ČR více 
nedostatků než výhod: 

• Ocenění environmentálních nákladů a přínosů metodou hedonických cen je v ČR 
velmi obtížné, protože mimo jiné předpokládá efektivně fungující trh s nemovitostmi, 
náležitou informovanost jednotlivců o kvalitě prostředí a relativně volný výběr 
lokalit, v nichž chce respondent bydlet, přičemž tyto předpoklady nejsou v ČR dosud 
splněny.  

• Nedostatkem metody cestovních nákladů je to, že umožňuje vyjádřit pouze ztrátu 
užitné hodnoty rekreační lokality, nikoliv její vlastní existenční hodnotu anebo 
potenciální hodnotu ve vztahu k zájmům budoucích generací. Aplikace metody 
cestovních nákladů naráží v podmínkách ČR jak na velmi malou rozlohu ČR, tak na 
obecné metodologické těžkosti spojené především s vyjádřením kategorie časových 
nákladů. 

 
                                                           
16 Byly vyvinuty modely, které braly zřetel i na substituční (nebo komplementární) vztahy mezi jednotlivými 
lokalitami a umožnily kvantifikovat ekologické užitky, které jsou přiřazovány změně kvality několika lokalit. Na 
základě takovéhoto modelu byly hodnoceny např. škody spojené se ztrátou rekreační využitelnosti lokalit, 
znečištěných havárií Exxon-Valdez na Aljašce (Tošovská 1997) 
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3 METODY ZALOŽENÉ NA NEPREFERENČNÍM PŘÍSTUPU 

 

3.1 Metody založené na nákladových přístupech 
Pro následující popis je těchto metod je důležité říci, že pojmy jsou vztaženy k 
environmentálnímu účetnictví na mikro-úrovni (Hřebíček, Soukopová 2003).  

 

Total Cost Assessment (TCA) 
Je obecný rámec pro hodnocení enviromnentálních projektů. Základní myšlenkou je 
porovnání investičních alternativ. TCA může být vymezeno jako souhrnná finanční analýza 
interních nákladů a úspor spojených s investicí. Ve své podstatě jde o tradiční přístup k 
hodnocení investic, který zpracovává přímé a viditelné náklady. Metoda přímo vybízí k 
zohlednění  environmentálních aspektů (především nákladů). Inventarizované náklady mohou 
být rozšířeny o nepřímé náklady (poplatky, školení, snížení kvality materiálů apod.) 
potenciální závazky (poplatky, daně) a konečně také nehmotné náklady, jako je např. změna 
podnikové image. Klíčovým prvkem je posouzení ziskovosti investice po zohlednění 
environmentálních aspektů17. 

 

Opční hodnota 

Koncept opční hodnoty je založen na čisté současné hodnotě (NPV) rozšířené o strategickou 
hodnotu investic. Jestliže jsou podstupovány projekty, které nesplňují kritérium NPV ≥ 0, 
rozhodujícím faktorem je strategická hodnota investice.  

Reálné opce jsou obchodované tradičně na kapitálových trzích. Strategické investiční 
rozhodování založené na reálných opcích spočívá v posouzení možnosti získat určité výnosy 
v pozdějším období. Např. environmentální opatření, které nyní není ekonomicky výhodné, 
může mít opční hodnotu vycházející z toho, že zanedbání či opomenutí takového opatření v 
současnosti může v dalších obdobích vytvářet dodatečné náklady nebo vést k ukončení 
procesu vytváření užitné hodnoty. Opční hodnota pak umožňuje managementu posoudit 
příslušné strategické souvislosti, které jsou vždy shodné s očekávanými finančními výnosy 
opatření.  

 

Metoda Full Cost Accounting (FCA) 
FCA je podnikatelskou organizací GEMI (1994) popsán jako nástroj k identifikaci, 
kvantifikaci a alokaci přímých a nepřímých environmentálních nákladů probíhajících aktivit 
podniku nebo investic. IFAC18 považuje FCA a environmentální účetnictví za synonyma 
(IFAC 1998). FCA identifikuje a vyčísluje následující typy nákladů výrobku, procesu či 
projektu: 

• přímé náklady (např. kapitál, suroviny apod.), 

• skryté náklady (např. monitoring, podávání zpráv), 

                                                           
17  ČSN EN ISO 14001:2004: Prvek činností nebo výrobků nebo služeb organizace, který může ovlivňovat 
životní prostředí. 
18  IFAC – International Federation of Accountants (Mezinárodní federace účetních) 
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• podmíněné náklady spojené s odpovědností (např. odpovědnost za škodu a náklady na 
nápravu škody), 

• náklady mající nehmotný charakter (tj. public relations, goodwill). 

 

Life Cycle Costing (LCC) 
Metoda LCC je založena na metodě analýzy životního cyklu (Life Cycle Analysis - LCA), 
což je systémově orientovaný přístup, při němž jsou posuzovány environmentální aspekty 
spojené s výrobkem, procesy a provozem souvisejícími s tímto výrobkem19. Environmentální 
aspekty jsou vyvolávány v průběhu celého životního cyklu výrobku či procesu, a tak zahrnují 
jak tvorbu odpadů nebo vypouštění emisí přímo při výrobě, tak i spotřebu energie a surovin 
včetně jejich zpracování a vytváření odpadů a emisí. Metodou LCC manažeři připisují 
náklady ke každému dopadu, který je metodou LCA identifikován. Součet těchto nákladů pak 
představuje odhad čistých environmentálncích nákladů výrobku, procesu či investičního 
projektu. Rozdíl oproti metodě TCA spočívá v zahrnutí nejen soukomých – interních nákladů, 
ale také společenských – externích nákladů a výnosů investičního projektu. 

 

Roční kapitálové platby  
Roční kapitálové platby (angl. Annualised Capital Charges - ACC) je metodický nástroj 
navržený organizací CONCAWE AQ4 pro určení ročních (či určitým periodám vztaženým) 
nákladů environmentální investice. Kapitálová platba (angl. Capital Charge) je definována 
jako roční provozní příjem před zdaněním, jenž je generován určitým projektem právě při 
dosažení požadované míry návratnosti. Dosažení tohoto provozního příjmu a určení diskontní 
míry na požadované úrovní udává pro investiční projekt NPV rovnu nule. Kapitálová platba je 
obvykle vypočítávána jako procento z kapitálových výdajů. Environmentální investice jsou 
pak kapitálovými výdaji, u nichž se obvykle neočekává  generování příjmů či důchodů. Z 
tohoto důvodu by měla být NPV environmentální investice použitá pro hodnocení projetku 
určitým způsobem modifikována. Návrh spočívá ve vyjádření fiktivního vyrovnávacího 
ročního příjmu z environmentální investice a z následného odvození ročních nákladů investice 
z této hodnoty. Takové roční náklady potom mohou být vztaženy na tunu emisí apod.. 
Předpokladem takového postupu je platná alokace investičních výdajů. Metoda ACC může 
sloužit např. k určení ceny jednotky odvrácených emisí znečišťujících látek. Jiná modifikace 
postupu metody ACC je založena na interpretaci fiktivního vyrovnávacího ročního příjmu z 
investice jako limitní hodnoty odvrácených nákladů.  

 

3.2 Metody založené na expertním přístupu 
Ekonomické hodnocení environmentálních nákladů a přínosů je často konfúzní. Někteří autoři 
mluví o oceňování životního prostředí, jiní o hodnocení přírody atd. Podle současné 
neoklasické ekonomie hlavního proudu však není skutečně hodnocena sama příroda, nýbrž 
preference lidí ve vztahu ke změnám stavu životního prostředí.  

Jak upozorňuje Seják (1999) „vyvozovat ekonomickou hodnotu jen z preferencí jednotlivců je 
jednostranným pohledem pouze z poptávkové stránky hodnoceného problému, který opomíjí 
nabídkový (nákladový) aspekt a pro praktická ocenění lze přístup pomocí individuálně 
                                                           
19 ČSN EN ISO 14041:1999 (01 0941) Environmentální management - Posuzování životního cyklu – Stanovení 
cíle a rozsahu a inventarizační analýza. 
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založené kvantifikace množství a hodnoty služeb životního prostředí (používaný v metodách 
CVM, hedonické, cestovních nákladů)  považovat za nevhodný a neproveditelný z několika 
důvodů:  

• je nemožné podat úplný seznam služeb přírody pro člověka, protože lidé znají zatím 
jen nepatrný zlomek vztahů a zákonitostí ve fungování,  

• stejně neomezená je celková ekonomická hodnota ekosystémů, které tvoří nezbytné 
existenční podmínky pro život,  

• oceňování služeb přírody pro člověka je v zásadě omezující, protože mnohem 
důležitější než služby pro člověka jsou vzájemné služby v ekosystémech,  

• jsou-li služby přírody nenahraditelné a hodnotově neomezené, pak nemá smysl se 
pokoušet o jejich kvantifikaci.“   

Doporučuje pak přístup, který ekonomické ocenění životního prostředí váže na území, protože 
biosféra je spjata se zemským povrchem. Pro ocenění životního prostředí pak doporučuje tzv. 
„hesenskou metodu“, která umožňuje rozšířit pojetí ekonomické hodnoty i o aspekt vnitřní 
hodnoty ŽP, což je umožněno oceňováním nikoli prostřednictvím spotřebitelů, nýbrž 
prostřednictvím ekologů (expertů), kteří mají relativně nejlepší poznatky o vnitřní hodnotě 
(životodárných funkcích) životního prostředí. Mezi další speciální expertní metody patří 
Metoda hodnocení funkcí lesů vyvinutá Prof. Ing. I. Vyskotem, CSc. (2003) z Mendelovy 
zemědělské a lesnické university v Brně, která je zaměřena výlučně na lesní pozemky s 
lesními porosty. Kvantifikace pomocí těchto metod samozřejmě mohou být následně 
doplňovány či srovnávány s výsledky preferenčních metod. 

 

Hesenská metoda 
Hesenská metoda vychází ze základní představy, že na soustavné poškozování funkcí 
přírodních statků musí společnost vynakládat prostředky na obnovu a revitalizaci těch 
přírodních funkcí, které byly lidmi vážně poškozeny a jejichž poškození lze s vynaložením 
prostředků napravit. Náklady na obnovu a revitalizaci funkcí přírodních statků jsou 
konfrontovány s ekologickým užitkem oceňovaného přirozeného ekosystému a srovnány s 
preferencemi lidí pro tento ekosystém. Oceňování ekologických funkcí přírody vychází tedy 
jak z míry jejich ekologického užitku, tak z míry nákladů na jejich revitalizaci.  

Zvolený přístup pro ekonomické oceňování přírodního kapitálu byl uplatněn ve spolkové 
zemi Hesensko20 v SRN. Bere v úvahu kvalitu přírodního kapitálu (hodnotu ekologických 
funkcí území) v kombinaci se zjištěnými náklady na skutečně vykonanou revitalizaci a 
skutečně vykonaná kompenzační opatření. Bodová hodnota pro každý z biotopů21, 
vyskytujících se na zemském povrchu v podmínkách mírného pásma a v souvisejícím 
biosférickém okolí (uvažovány jsou přírodní podmínky Hesenska, jež jsou srovnatelné s 
podmínkami v České republice), byla získána z hodnocení osmi ekologických charakteristik 
každého z biotopů (zralost, přirozenost, diverzita struktur, diverzita druhu, vzácnost biotopů, 
vzácnost druhů těchto biotopů, citlivost biotopů, ohrožení množství a kvality biotopů). Každé 

                                                           
20 V Hesensku je tato metoda rozvíjena již téměř 20 let a  je dovedena do podoby konkrétních poplatků za ztrátu 
(a dotací za zlepšení) ekologických funkcí území. Od roku 1998 se uplatňuje na federální úrovni v celé SRN ve 
stavebním zákoně a umožňuje hodnotit změny ekologických funkcí území, ke kterým dochází vlivem lidských 
činností. Nejnověji je hesenská metoda doporučena rovněž Bílou knihou Komise ES o environmentální 
odpovědnosti k hodnocení škod na biodiversitě (více viz Seják 2001). 
21 Biotopy, území typická pro existenci určitých rostlinných a živočišných druhů. Biotop je tedy prostředím pro 
fungování ekosystémů. 
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charakteristice byl pak přiděleno ohodnocení (1-6). Souhrnný počet bodů pro každý biotop 
byl převeden do peněžní podoby násobením bodu průměrnými náklady obnovení přírodních 
zdrojů.  

Za účelem propojení hesenské metodiky a GISového přístupu land cover (LC) byly hesenské 
biotopy agregovány do položek land cover (Seják, 1999). Tato metoda tedy umožňuje 
propočíst ekonomické hodnoty ekologických funkcí celého území ČR.  

Metoda peněžního hodnocení biotopů byla v roce 2000 v EU doporučena k aplikaci Bílou 
knihou o environmentální odpovědnosti. 

 

Metoda hodnocení funkcí lesů 
Tato metoda vyvinutá Vyskotem (2003) je zaměřena výlučně na lesní pozemky s lesními 
porosty. V současné době je to i nejobsáhlejší metoda oceňování funkcí lesa. Lze ji zařadit 
mezi srovnávací vícekriteriální expertní postup v oceňování environmentálních služeb - 
mimoprodukčních funkcí lesa. Metoda nabízí hodnotové vyjádření potenciálů funkcí lesů pro 
Českou republiku podle hospodářských souborů a jejich reálných porostních typů. Základem 
metody je ekosystémové pojetí, které vychází se z vzájemného poměřování významu různých 
funkcích lesa. Je uvedeno šest funkcí: bioprodukční, ekologicko-stabilizační, hydricko-
vodohospodářská, edafická-protierozní, sociálně-rekreační, zdravotně-hygienická.  

Autor připouští možnost přiřazení peněžních jednotek jednotlivým celospolečenským 
funkcím podle ceny funkce, u níž lze cenu vyjádřit (cena dřeva na pni). Ukazatele jsou 
obodovány, v jednotlivých funkcích zjištěna průměrná bodová hodnota (hodnoty reálných 
potenciálů) a počet bodů vztažen v podstatě k aktuální ceně zásoby dřeva na pni na dané 
lokalitě. Základními výstupy pro ocenění celospolečenských funkcí lesa jsou hodnoty 
reálných potenciálů funkcí lesních porostů podle hospodářských souborů a porostních typů 
(funkční schopnosti porostů v optimálně možných podmínkách) a hodnoty reálných efektů 
funkcí determinovaných lesních porostů (funkční schopnosti porostů v aktuálních 
podmínkách v závislosti na věku, zakmenění a zdravotním stavu). Vzhledem k potřebě 
vyjádřit mimoprodukční funkce peněžními ukazateli, navrhuje autor tzv. faktor společenské 
naléhavosti (intenzity společenské potřeby) stanovující váhu mimoprodukčních funkcí lesa 
vzhledem k současným společenským požadavkům. Jakým koeficientem (subjektivním 
kritériem) budou funkční schopnosti porostu plnit mimoprodukční funkce oceněny, autor 
pokládá za společenskou uzanci.  

Touto problematikou se zabývá dále Šišák (1997, 2002), který vycházel z rozdílu mezi 
oceňováním obnovitelných a neobnovitelných zdrojů. Vyskotovu (2003) metodiku však 
používá od 1. 8. 2003 Ministerstvo životního prostředí a výtah z ní přijal „Environment 
Directorate OECD – Environment Policy Commitee“ pro „Handbook on Market Creation of 
Biodiversity“ (2003).  

 

 

4 ZÁVĚR 

Pro hodnocení veřejných projektů z oblasti ochrany životního prostředí (environmentálních 
projektů) je možné použít řadu metod.Tyto metody však narážejí na řadu problémů. U 
jednokriteriálních metod (zastoupených v případě hodnocení environmentálních projektů 
metodou analýzy nákladů a přínosů) je to hlavně vyjádření environmentálních nákladů a 
přínosů v peněžních jednotkách. V obecné rovině je shoda, že neexistující tržní ocenění ve 
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sféře ochrany životního prostředí a že je racionální je substituovat vhodnými mimotržními 
oceňovacími metodami a že ekonomické ocenění ekologických přínosů (užitků) je 
významným krokem k dosažení ekonomické efektivnosti, protože umožňuje jejich vstup do 
analýzy nákladů a přínosů a tím podstatně zkvalitňuje výběr mezi alternativními projekty. 
V akceptaci jednotlivých mimotržních oceňovacích metod výše uvedený konsensus končí. 
Přičemž diskuse se vedou jak k teoretickým východiskům jednotlivých metod, tak 
k předpokladům jejich praktické aplikace a k důvěryhodnosti jejich výsledků.Proto se řada 
autorů věnuje problematice mimotržních oceňovacích metod a v ČR byly vyvinuty i nové 
mimotržní techniky oceňování, viz Vyskotem (2003).  
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UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ENVIRONMENTÁLNÍ ÚČETNICTVÍ 
 

Ing. Ladislav Špaček, CSc. 
 

1. Prostor pro podnikání 
Pro minulé tisíciletí byl charakteristický pro vztah průmyslu a ochrany životního prostředí 
(úředníků, kteří se touto problematikou zabývali) bipolární vztah, kdy byly jednoznačné 
stanovovány (nejlépe prostřednictvím zákonů) přípustné emise. Jejich vypouštění bylo 
kontrolováno a překračování trestáno. Širokým uplatňováním strategie kontroly a řízení pod 
heslem „poruč a trestej“ došlo koncem tisíciletí k výraznému snížení znečišťování životního 
prostředí v Evropě. Strategie kontroly a řízení přinutila znečišťovatele v evropských státech 
investovat do nákladných koncových zařízení (and-of-pipe technology) a to mnohdy bez 
přihlédnutí k nákladům na realizovaná opatření. Stát pak jen kontroloval dodržování jím 
stanovených emisních limitů a jejich nedodržování trestal. Uplatňováním této strategie byly 
realizovány nápravná opatření, která výrazně omezila akutní emise škodlivin z výrobních 
zařízení bez zásadních zásahů do výrobních technologií. 

Mnohem závažnější a dlouhodobější dopad má však environmentální legislativa, jejíž 
propojení s touto přežilou strategií přetrvává. Právní stav je upravován v evropské 
environmentální legislativě více než 590 právními předpisy, které představují přes 100 000 
stránek textu. S tím souvisí její nepřehlednost a složitá orientace i v národní legislativě. Proto 
je hlavním úkolem Evropské komise, ale i všech členských zemí Evropské unie zjednodušit a 
zpřehlednit podmínky pro podnikání, které z environmentální legislativy vyplývají, a opustit 
staré vzorce chování. Od nesnášenlivosti a vzájemného napadání přejít k mnohem efektivnější 
spolupráci při společném řešení udržitelného rozvoje jednotlivých regionů a celé společnosti. 

Za nové perspektivní přístupy lze označit v oblasti výroby integrovanou prevenci (IPPC) a 
v oblasti výrobků integrovanou výrobkovou politiku, založenou na hodnocení životního cyklu 
výrobku. 

Strategie integrované prevence znečišťování je výrazem nové strategie ochrany životního 
prostředí, spočívající v předcházení vzniku znečištění u jejich zdrojů zejména efektivnějším 
využíváním výrobních materiálových a energetických vstupů. Vedle snížení negativního vlivu 
výrobních zařízení na životní prostředí s sebou přináší vyšší ekonomickou efektivnost výroby. 
Tato strategie nahlíží dovnitř výrobního systému, orientuje se na jeho vstupní a výstupní 
proudy, hledá příčiny znečištění u zdroje a navrhuje opatření k jejich snížení.  

Svou podstatou vytváří tedy základní změnu podmínek pro komunikaci mezi provozovatelem, 
úřadem a veřejností, které by měly nahradit přežitý složkový přístup založený na strategii 
kontroly a řízení, charakterizovaný heslem „poruč a trestej“. 

V oblasti chemického průmyslu, jako průmyslu svým způsobem nejrizikovějšího, začly 
vznikat  již v 80. letech minulého století vstřícné akce pro zvýšení jeho bezpečnosti a 
současně zvýšení důvěry veřejnosti v rámci dobrovolného programu Responsible Care – 
Odpovědné podnikání v chemii. Díky této dobrovolné iniciativě se dařilo a daří připravit 
podniky chemického průmyslu na přípravu a realizaci opatření, která se pro ně postupně 
stávají povinná. 
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2. Integrovaná prevence 
Směrnice 96/61/ES o IPPC byla do českého práva transponována zákonem č. 76/2002 Sb., 
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a 
o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., 
zákona č. 437/2004 Sb. a zákona č. 695/2004 Sb. 

Zákon vstoupil v platnost 1. 3. 2002 a účinnost nabyl k 1. 1. 2003. Od tohoto dne bylo možné 
podávat i žádosti o integrované povolení. Bohužel vyhláška MŽP č. 554/2002, kterou se 
stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění, byla 
zveřejněna až v prosinci 2002. 

Dalšími prováděcími předpisy jsou Nařízení vlády č. 63/2003 Sb., o způsobu a rozsahu 
zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách, Nařízení vlády 
č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování, a vyhláška MŽP č. 572/2004 Sb., 
kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování 
do integrovaného registru znečišťování. 

Transpozice Směrnice do právního řádu České republiky probíhala za součinnosti profesních 
svazů. Od roku 2000 byl připravován seznam zařízení a podniků spadajících pod IPPC, který 
zahrnuje 739 podniků provozujících 1334 zařízení. Hned v počátcích byla provozovatelům 
nabídnuta možnost požádat o individuální přechodné období. Vzhledem k tomu, že žádné 
podniyk o přechodné období nepožádaly, platí pro provozovatele na území České republiky 
povinnost vyplývající ze Směrnice, tj. získat integrované povolení do 30. října 2007, stejně 
jako pro provozovatele ve starých členských zemích. Na získání tohoto povolení mají však 
pouze poloviční dobu. 

Vstřícnost podniků chemického průmyslu může charakterizovat i skutečnost, že 1. žádost 
o integrované povolení byla podána již 9. ledna 2003. 

Chemické výroby, které provozuje v ČR cca 79 podniků, patří pod účinnost směrnice bez 
omezení kapacit. Do 30. červan 2005 konkrétní zkušenosti s podáním a projednáváním 
žádosti nemělo jen 28 podniků, z toho 14 členů SCHP ČR. 

Zejména pro tyto organizace připravil Svaz chemického průmyslu společně s poradenskou 
firmou TECHEM CZ Praha příručku „IPPC a chemický průmysl“, kterou chceme přispět 
k tomu, aby všechny podniky, které svoji činnost chtějí provozovat i po 30. říjnu 2007 měly 
podány žádosti o integrované povolení nejpozději do konce roku 2006. Členským 
společnostem SCHP ČR pak nabízíme i bezplatné poradenství. 

 

3. Systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách 

V České republice je založen Systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách, 
který má obdobnou strukturu jako informační systém EU a zabezpečuje dostatek informací, 
aby vyjednávání o integrovaných povoleních na úrovni jednotlivých krajů. Za jeho provoz 
zodpovídá Ministerstvo průmyslu a obchodu v součinnosti s Ministerstvem životního 
prostředí a Ministerstvem zemědělství. 

Základem systému jsou technické pracovní skupiny, doména www.IPPC.cz a Fórum pro 
výměnu informací o nejlepších dostupných technikách. 

Technické pracovní skupiny (TPS) v souladu s kompetencemi v zákoně zřizují MPO (20), 
MŽP (7) a MZe (3) a pokrývají všechny obory i průřezové problematiky související 
s integrovanou prevencí. Všechny TPS mají svůj pracovní prostor na www.IPPC.cz, ve 
kterém může probíhat průběžná výměna názorů mezi členy jednotlivých skupin. 17 zástupců 
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České republiky bylo nominováno do technických pracovních skupin při Evropské kanceláři 
IPPC v Seville (TWG), kde se podílejí na přípravě referenčních dokumentů o nejlepších 
dostupných technikách. 

Doména www.IPPC.cz nabízí vedle základních informacích o nejlepších dostupných 
technikách v českém a anglickém jazyce i aktuální informace o procesu IPPC a jeho podpoře. 
Díky vstřícnému přístupů MŽP a krajů zde může být i aktuální přehled o stavu projednávání 
jednotlivých žádostí. Aktuality jsou bezplatně rozesílány více než 2500 zaregistrovaným 
zájemcům. Registrace i rozesílání zpráv je bezplatné. 

Fórum pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách je poradním orgánem 
ministra průmyslu a obchodu, ve kterém pracují zástupci státních orgánů a technických 
pracovních skupin, s tím že každá skupina má právo na svého zástupce. Jednání Fóra se na 
vyzvání mohou zúčastnit i zástupci profesních svazů a nevládních organizací (NGO).  

 

4. Chemická legislativa 
Obdobná situace je v oblasti chemických výrobků, která je v současné době řízena 60 
individuálními předpisy. Výrazné zjednodušení a zpřehlednění této oblasti očekávají 
chemické podniky o připravovaného nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady 
REACH (Registration Evalution Autorization Restriction Chemicals), známého jako nová 
chemická legislativa. 

Dlouhodobé využívání dobrovolných nástrojů, spojené s výraznou snahou ovlivnit nově 
přijímaných opatření vyústilo v zapojení jednotlivých podniků, SCHP ČR i evropské federace 
(Cefic). 

Díky dlouhodobé přípravě i využití prvků environmentálníhi učetnictví tak bylo možné 
připravit i společné stanovisko SCHP ČR, které má za cíl přispět k racionalizaci a efektivnosti 
připravovaného nařízeni. 

Od zveřejnění  návrhu Nařízení REACH 29. října 2003 zastává SCHP ČR stanovisko, že ač  
tento návrh zaznamenal pozitivní změny oproti původnímu textu, je stále vlastní provedení 
návrhu příliš byrokratické, nepraktické a neprovozuschopné. Je nezbytné aby návrh 
respektoval především tyto zásady: 

1. REACH, musí být funkční a nesmí významně podkopávat konkurenceschopnost 
hospodářské sféry, zvláště malých a středních podniků, zvláště oblasti speciální 
(kvalifikovanější ) chemie  

2. Registrace chemikálií by se zlevnila a zjednodušila zavedením systému "jedna látka - 
jedna registrace" –„ One substance – one registration“ – „OSOR“, který vylučuje 
opakovanou nákladnou registraci toho, co již bylo přihlášeno, umožnit dobrovolnou účast 
v konsorciu  (podpora britsko-maďarského návrhu). 

3. Priority registrace musí být stanoveny na základě rizik tak, aby nejdříve byly registrovány 
nejrizikovější látky. Registrace na základě vyráběných množství není kritériem pro rozsah 
povinně poskytovaných dat pro hodnocení potenciálních dopadů látky na lidské zdraví a 
životní prostředí. Prioritizace na základě rizik však vyžaduje , aby byla k dispozici ke 
všem látkám v době stanovené pro předregistraci potřebná data  

4. Zásadně je nutno přehodnotit požadavky na látky v předmětech, protože současný návrh 
úpravy není v praxi proveditelný, překrývá se s existujícími předpisy a vede k nekalé 
konkurenci od výrobců mimo EU 
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5. Rozsah Nařízení REACH je nutno omezit na skutečné chemikálie (látky) vyloučením 
surovin (látek nacházejících se v přírodě) a odpadů (zvláště recyklovaných). 

6. Vybudovat registraci na jasných, širokých, jednoduchých a standardizovaných 
kategoriích použití a expozice, pokrývajících celé dodavatelské řetězce. 

7. Zajistit, že sdílení dat bude na úrovni core date jediného souboru povinné a od zbývající 
části dossier oddělené a že bezpečnostní zprávu může každy registrant předložit buď 
samostatně nebo v konzorciu (sdílení dat na bázi dobrovolných konsorcií a v souladu 
s principy a pravidly konkurenčního prostředí). 

8. Ustanovit Bezpečnostní listy výlučným dokumentem pro komunikaci dat v celém 
dodavatelském řetězci,  

9. Uplatnit restrikce a nikoliv autorizaci jako přednostní přístup k managementu rizik pro 
látky, jejichž užití musí být omezeno. 

10. Prodloužit lhůty implementace z 11 let na 18 let, ostatní přiměřeně. 

 

5. Snižování rizik chemických výrob a výrobků 
Náš každodenní život si již nedovedem dobře představit bez chemických výrobků. Expanzi 
chemického průmyslu lze dokladovat například růstem výroby mezi roky 1930a 2000 z 1 
mil.tun  na 400 mil. tun. 

O rizicích spojených s výrobou a výrobky jsem se již zmínil. A značná pozornost je jim 
věnována v návaznosti na plnění úkolů vyplývajících ze zákona o předcházení havárií. 

Chci zde však uvést i další dobrovolnou iniciativu podniků, která se týká bezpečnosti 
dopravy. Transportní informační a nehodový systém (TRINS) byl založen v roce 1996 jako 
dohoda mezi SCHP ČR a Ministerstvem vnitra – GŘ HZS ČR s cílem poskytovat v rámci 
možností chemických podniků pomoc při mimořádných situacích spojených s přepravou nebo 
skladováním nebezpečných látek na území ČRDo systému, který zakládalo 9 společností je v 
současné době zapojeno již 27 společností a 34 středisek celém území České republiky. 
Pomoc TRINS je poskytována jednotlivými společnostmi výhradně na žádost operačních a 
informačních středisek HZS nebo Integrovaného záchranného systému ČR , a to ve třech 
stupních : 

1.stupeň – podání informace telefonicky nebo faxem 

2.stupeň – vyslání specialisty do místa zásahu (nehody) 

3.stupeň – vyslání sil a prostředků do místa zásahu (nehody). 

 

6. Spoluprácí k udržitelnosti 

Chceme-li přispět k přechodu společnosti na udržitelný způsob života, jak to předpokládá i 
strategie udržitelného rozvoje České republiky schválená v minulém roce, musíme v celé 
společnosti přejít od konfrontací ke spolupráci. Hledat to, co nás spojuje. Jen tak lze 
s maximálním využitím lidského potenciálu efektivně zabezpečit dlouhodobý udržitelný 
rozvoj (nebo spíš vývoj) společnosti. 

Využívání principů environmentálního účetnictví, které chápu jako hybrid mezi klasickým 
účetnictvím a materiálovými bilancemi, považuji za jeden ze základních prvků, které nás 
mohou přivést ke změně našeho chování. Ke společnému hledání cest k optimalizaci našeho 
chování. 
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Výstupy z environmentálního  účetnictví by mohly být hlavním pomocníkem i při 
stanovování dopadů jednotlivých připravovaných právních norem na hospodaření podniků. 

 

Ing. Ladislav Špaček, CSc. 

Svaz chemického průmyslu České republiky 
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ENVIRONMENTÁLNÍ DANĚ A POPLATKY V SYSTÉMU INTEGROVANÉHO 
ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ 

 

Ing. Jaroslav Klusák 
 

V účtu výdajů na ochranu životního prostředí, jsou vyčleněné (earmarked) daně ty, které 
přispívají k financování ochrany životního prostředí (v některých starších pramenech bývají 
tyto daně označovány také jako specifické). Tyto daně jsou brány v úvahu při analýzách 
financování ochrany životního prostředí (tabulky C a C1). V rámci řešení projektu VaV-
1C/4/13/04 „Aplikace environmentálního účetnictví na mikroekonomické a makroekonomické 
úrovni v podmínkách ČR“ je v makroekonomické části pozornost zaměřena na 
environmentální daně a poplatky v ČR s prioritním cílem porovnání konzistentnosti 
s mezinárodní metodikou. [EC (2001); SEEA (2003)]. Dalším cílem je blíže specifikovat 
zdroje informací pro tuto databázi, které by byly nápomocny při sestavování vybraných 
tabulek účtu výdajů na ochranu životního prostředí (EPEA). Cílem tohoto článku, je 
metodicky uchopit environmentální daně a poplatky a seznámit s provedenými a 
předpokládanými aktivitami ve výše zmiňovaném projektu VaV.  

 

Metodika environmentálních daní a poplatků 
Metodická příručka Eurostatu (EC 2001)22 se u identifikace environmentálních daní zaměřuje 
především na daňový základ. Děje se tak samozřejmě především z důvodů mezinárodního 
srovnání. Jakékoliv jiné kritérium, jako je např. název daně, účel s jakým byla daň zavedena 
je těžké užít v praxi pro identifikaci a jakékoliv porovnání. Mnoho daní je zavedeno 
s rozdílným účelem, přesto prioritním účelem je změna chování subjektu vyvolané zdražením 
produktu či služby a fiskální efekt v podobě generování dodatečného příjmu. Vzhledem 
k tomu, že environmentální dopad daně je způsoben především změnou relativních cen, je 
toto pojetí logické. Spotřební daň na benzín (prvotně uvalena z fiskálních důvodů) bude mít 
principiálně stejný environmentální efekt jako daň uvalena za účelem redukce emisí. Proto se 
pro statistické účely dle (EC 2001) používá následující definice: 

 „Daň, jejímž daňovým základem je fyzická jednotka, která má prokazatelný, specifický 
negativní vliv na životní prostředí“ 

Z výše uvedené definice tedy plyne, že mezi environmentální daně se řadí i daně související 
s dopravou a energetikou, na druhé straně daň z přidané hodnoty (DPH) je ze skupiny 
environmentálních daní vyčleněna.  

DPH je ze skupiny environmentálních daní vyčleněna především z toho důvodu, že je uvalena 
na všechny produkty a služby a je odečitatelná pro širokou skupinu výrobců, nikoliv však pro 
domácnosti a tudíž neovlivňuje relativní ceny v takové míře a takovým způsobem jako ostatní 
daně uvalené na daňové základy související s poškozováním životního prostředí. Dalším 
důvodem pro vyčlenění DPH ze systému environmentálních daní může být ta skutečnost, že 
statistická data o DPH nejsou většinou dostupná za jednotlivý produkt či službu a data za 
„environmentální složku“ příjmu z DPH by musela být dohledávána složitě na základě 
odhadů, beroucích v potaz osvobození od daně a odpočet. Posledním a aktuálním důvodem 
pro nezahrnování do systému environmentálních daní je např. daňová harmonizace související 
se členstvím v EU.  

                                                           
22 EC 2001: Environmental taxes — A statistical guide 
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Obecná definicí daní je ta, která je používána v systému národních účtů: Daní se zde myslí 
povinná platba vládě, přičemž užitky či přínosy plynoucí z placené daně nejsou přímo spojeny 
s platbou. Další skupinou povinných plateb plynoucích do příjmů sektoru vlády jsou platby, 
jejichž uskutečnění je již blíže spojeno s přínosem daní pro plátce a těmi jsou poplatky. 
V systému národních účtů je na ně nazíráno jako na platby za služby.  

Pro bližší specifikaci environmentálních daní je dále uveden seznam daňových základů, které 
se více či méně vztahují k poškozování životního prostředí dle (OECD 1997). 

Tabulka 1 Daňové základy vztahující se k environmentálním daním 

Emise do 
ovzduší 

Emise NOx; Obsah SO2 ve fosilních palivech; Ostatní emise do ovzduší; 
látky poškozující ozónovou vrstvu země   

Odpadní vody Odtok oxidačních látek (BOD, COD); Ostatní odtoky do vody, Odvod a 
čištění odpadních vod 

Nebodové zdroje 
znečištění vody 

Hnojiva na chemické bázi, Průmyslová hnojiva na bázi fosforu a dusíku; 
Mrva  

Odpadové 
hospodářství 

Odpadové hospodářství celkově (daně související se sběrem a nakládáním 
s odpady); Individuální produkty (obaly, nápojové kartóny, atd.) 

Hluk Např. související s leteckou dopravou 

Energetické 
produkty 

Energetické produkty využívané v dopravě (benzín, nafta, ostatní 
produkty –LPG, atd.); Energetické produkty pro stacionární účely (topné 
oleje, plyn, uhlí, ropa, atd.); Ostatní paliva pro stacionární účely (spotřeba 
a produkce elektřiny, spotřeba a produkce centrálního tepla) 

Doprava Dopravní prostředky (dovozní či prodejní daně); Registrace či užití 
vozidel (platby opakující se ročně) 

Přírodní zdroje Odvádění vody, Těžba surovin, Ostatní zdroje (lesy, atd.) 
Zdroj: OECD (1997) 

 

Hlavní kategorie environmentálních daní 
Pro další účely je využito metodické příručky (EC 2001), která dále dělí environmentální daně 
do čtyř hlavních skupin (kategorií), jsou jimi: 

• energetické daně; 

• daně z dopravy; 

• daně související se znečištěním; 

• daně za získávání přírodních zdrojů (kromě daní z těžby ropy a zemního plynu). 

Energetické daně zahrnují daně z energetických produktů, které jsou užívány jak pro dopravu, 
tak pro stacionární účely. Nejdůležitějšími produkty vztahujícími se k dopravě jsou především 
motorový benzín a nafta. Energetickými stacionárními produkty jsou především topné oleje, 
zemní plyn, uhlí a elektřina. Zároveň je v této skupině začleněna zvláštní energetická daň na 
CO2.  

Daně z dopravy zahrnují daně, které jsou spojeny především s vlastnictvím a užíváním 
motorových vozidel. Daně související s ostatními druhy dopravy (letecká, atd.) a související 
služby jsou také zahrnuty v této kategorii, pokud se shodují s obecnou definicí 
environmentálních daní.  
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Daně související se znečištěním zahrnují daně na měřené či odhadované emise do vody 
a ovzduší, na odpadové hospodářství a na hluk. Jak již bylo zmíněno výše, emise do ovzduší 
v této kategorii neobsahují emise CO2, které jsou zahrnuty v kategorii energetických daní.  

Daně za získávaní přírodních zdrojů jsou spojeny s několika problémy. Zásadním problémem 
je neshoda v tom, zda dobývání přírodních zdrojů je škodlivé samo o sobě, nicméně panuje 
shoda, že tato činnost může vést k problémům, jakými jsou především půdní eroze a 
znečištění. Dále je zde ten problém, že daně související s dobýváním ropy a nerostných 
surovin jsou často stanoveny tak, aby zdanili rentu zdroje23 a neovlivňují tak relativní ceny 
způsobem, jak se to děje u ostatních daní (např. u spotřebních daní). Tak se může tržní cena 
zdroje změnit pouze tehdy, pokud se změní nabídka zdroje či poptávka po zdroji a nikoliv 
jako přímý důsledek daně z dobývání přírodních zdrojů. Efekt této daně je tak v době, kdy se 
ceny mění v závislosti na mezinárodních trzích a politické stabilitě velmi malý. Daně spojené 
s těžbou ropy a zemního plynu tak nejsou uvažovány jako environmentální.  

Environmentální daně mohou být také charakterizovány s ohledem na klasifikaci aktivit 
ochrany životního prostředí (CEPA 2000). Struktura CEPA je rozdělena dle 3 úrovní. První 
obecná úroveň (číslice 1-9, viz. tabulka níže) určuje 7 oblastí dle složek životního prostředí a 
zbylými 2 oblastmi jsou položky výzkumu a vývoje (8. oblast) a ostatní aktivity ochrany 
životního prostředí (9. oblast). Druhá a třetí úroveň členění se využívá při podrobnějším sběru 
dat a pro publikační účely. 

Tabulka 2 Klasifikace aktivit ochrany životního prostředí CEPA 2000 

1 Ochrana ovzduší a klimatu 
2 Nakládání s odpadními vodami 
3 Nakládání s odpady 
4 Ochrana a péče o půdu, podzemní a povrchové vody 
5 Redukce hluku a vibrací 
6 Ochrana biodiversity a krajiny 
7 Ochrana proti radioaktivitě 
8 Věda a výzkum 
9 Ostatní aktivity ochrany životního prostředí 

            Zdroj: SEEA 2003 

Daně související se znečištěním budou celkem logicky patřit do skupiny CEPA 1. 
Environmentální daně související s dopravou a energetikou budou začleněny do stejné 
skupiny. Daně související s vodní energií mohou být také zařazeny do skupiny CEPA 6 
a daně související s jadernou energetikou do skupiny CEPA 7. Daně za získávaní přírodních 
zdrojů mohou pravděpodobně být začleněny do skupiny CEPA 4 nebo CEPA 6.  

 

Definice daní a poplatků 

Právní definice (závazné z legislativy dané země) se často mohou lišit od definic, které jsou 
užívány v národních účtech. Obě skupiny definic jsou však využitelné pro statistiku 
environmentálních daní. Právní definice mohou být využitelné např. jako nástroj pro ochranu 
životního prostředí. Definice plynoucí z národních účtů zase umožňují mezinárodní 
srovnávání a umožňují propojení s daty plynoucích s národních účtů v systému integrovaného 
environmentálního a ekonomického účetnictví (SEEA). Pro další přiblížení pojmů daň 
a poplatek vyjdeme z následujících definic (OECD 1999). 
                                                           
23 Renta zdroje je chápána jako rozdíl mezi hodnotou vytěženého zdroje a náklady na vydobytí zahrnující běžnou 
návratnost fixního kapitálu. 
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„Daně jsou povinné, nevázané platby, centrální vládě, nevázané jsou v tom smyslu že přínosy 
(protislužby) poskytnuté centrální vládou daňovým poplatníkům nejsou obyčejně adekvátní 
jejich platbám“. 

„Poplatky jsou povinné, vázané platby centrální vládě, či institucím mimo centrální vládu 
(např. environmentální fond)“. 

Jako obecné pravidlo pro jasnou klasifikaci daní a poplatků lze použít kritérium vázanosti. 
Platba tak může být klasifikována jako daň, pokud není nalezena přímá vazba platbou 
a službou plynoucí z této platby. Toto je příklad široce používaných daní ze znečištění 
(pollution tax). Pokud přímá vazba mezi platbou a službou existuje, můžeme tuto transakci 
klasifikovat jako prodej služby a klasifikujeme ji jako poplatek. V některých případech, 
pokud výnos z povinné platby (i když je vázána) je mnohem vyšší než náklady na poskytnutí 
služby, může být transakce klasifikována jako daň.  

Pro naše další účely je nezbytné a přínosné podrobněji se věnovat postavení 
environmentálních daní v systému národních účtů. Národní účty, jak již bylo zmíněno výše, 
mají svou vlastní klasifikaci daní a rozlišují tři základní kategorie, jimiž jsou: 

• daně z výroby a dovozů (D 2), které zahrnují i) daně z produktů (D 21), které se 
platí pokud jsou zboží či služby vyrobeny nebo dovezeny a ii) ostatní daně 
z produkce(D 29), které jsou uvalovány na vlastnictví nebo užívání aktiv 
použitých při výrobě a na využívanou pracovní sílu; 

• běžné daně z příjmu nebo majetku, které platí domácnosti za každé zdaňovací 
období, dále se člení na daně z příjmů (D 51) a na ostatní běžné daně (D 59). 

• daně z kapitálu (D 91), které jsou uvalovány nepravidelně na hodnotu aktiv 
a kapitálové transfery. 

Pouze daně z výroby a dovozů se objevují v národních účtech v tabulkách nabídky a užití. 
První pokus o kategorizaci environmentálních daní je uveden v následující tabulce.  

Tabulka 3 Klasifikace environmentálních daní 

Typ daně  Klasifikace dle národních účtů 
Energetické produkty 
Dovoz či prodej vozidel 
Zemědělské vstupy (hnojiva, pesticidy) 
Individuální produkty (obaly, baterie, pneumatiky, 
mazací oleje, atd.)  

Daně z výrobků (produktů) D 21 

Měřené či odhadované emise do ovzduší, vod, 
vypouštěné odpadní vody, odpad 
Roční daně z vozidel 
Hluk  

Ostatní daně z produkce (jsou-li 
placeny výrobci) D 29 
Jiné běžné daně z příjmu nebo 
majetku (jsou-li placeny 
domácnostmi jako spotřebiteli) 
D 59 

Zdroj: SEEA 2003 

V účtu výdajů na ochranu životního prostředí (EPEA) je používán výraz „specifické daně“, 
který se vztahuje na podskupinu daní, které se podílejí na financování ochrany životního 
prostředí. Na výnosy z těchto daní je nahlíženo jako na vyčleněné na ochranu životního 
prostředí. Tyto specifické daně jsou užity k dotacím produkce služeb na ochranu životního 
prostředí, k financování netržních aktivit, investičních grantů, hrubé tvorby kapitálu netržních 
specializovaných výrobců, či k platbě ostatních běžných, či kapitálových transferů pro výdaje 
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na ochranu životního prostředí. Specifické daně jsou brány v úvahu v případě analýz 
financování ochrany životního prostředí s výjimkou daní, které jsou již obsaženy v národních 
výdajích, např. výnosy z daní za znečišťování vod, které jsou součástí nákladů na produkci 
aktivit na ochranu životního prostředí. Environmentální daně a poplatky jsou zmiňovány 
a začleňovány do tabulek C a C1 jako zdroje financování výdajů na ochranu životního 
prostředí. 

 

Závěr 
Z výše uvedených metodických východisek a zkušeností ze zahraničí vyplývá, že v rámci ČR 
jsou uplatňovány poplatky či úplaty týkající se ochrany životního prostředí, z nichž některé 
mají charakter environmentálních daní (např. poplatky za znečišťování ovzduší). Pro další či 
probíhající práce v makroekonomické části projektu VaV-1C/4/13/04 „Aplikace 
environmentálního účetnictví na mikroekonomické a makroekonomické úrovni v podmínkách 
ČR“ se předpokládá, že bude prioritně analyzován celý systém stávajících environmentálních 
poplatků. U těchto poplatků bude podrobně prozkoumán systém sběru dat, výkaznictví 
a podrobnosti získaných dat (s ohledem členění dle OKEČ) na všech úrovních jejich 
vykazování a archivování dat. V současné době probíhá tato analýza pro environmentální 
domény ovzduší a odpady.  
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INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO  SLEDOVÁNÍ REPORTINGOVÝCH POVINNOSTÍ 
V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. 
 

ÚVOD 
V roce 2003 byl na Ministerstvu životního prostředí ČR zahájen projekt VaV 250-3-03 
„Analýza a návrh prototypů environmentálních datových modelů a vnějšího rozhraní JISŽP 
kompatibilních s EU“, jehož řešitelem je Masarykova univerzita v Brně (MU). Cílem projektu 
je vyvinutí centrálního výstupního datového modelu pro MŽP, který bude reflektovat potřeby 
strategického plánování, nadoborové informační podpory státní správy, informování 
veřejnosti, spolupráce s komerční sférou a mezinárodní reporting dle aktuálních požadavků na 
integrovaný reporting. Řešení projektu bylo rozděleno do čtyř základních etap (Analýza, 
Standardizace, Harmonizace a Integrace) naplánovaných na dobu 27 měsíců od října 2003 do 
prosince 2005. Jedním z výstupů projektu je i prototyp informačního systému pro sledování 
environmentálních repotringových povinností ČR vůči Evropské environmentální agentuře a 
dalším mezinárodním institucím. 

 

NÁVRH SYSTÉMU 
Na základě výsledků analýzy reportingových povinností, která v rámci projektu proběhla, se 
řešitelský tým rozhodl navrhnout reportingový systém formou procesního skladu, který 
uchovává definice reportingových procesů a ve stanovený čas automaticky vytváří konkrétní 
instance reportů a jejich výkon automatizuje. Data reportů jsou přitom čerpána přímo ze 
současných signifikantních datových zdrojů pomocí konverzních můstků, které procesní 
portál nabízí pro konkrétní reportingové procesy. V centrálním systému se uchovávají 
definice reportingových procesů včetně konverzních můstků, pomocí nichž jsou reporty 
sestavovány, a data již vykonaných reportů. Primární data, z nichž se tyto reporty vytvářejí, 
systém neuchovává. Z tohoto pohledu lze říci, že se jedná o procesně orientovaný 
metainformační systém. 

Výhodou tohoto řešení je, že v případě budoucích změn reportingu nebude třeba modifikovat 
vlastní systém a začlenit do jeho datového modelu nové datové položky reportů, které v něm 
doposud chyběly. Nedochází ani k duplicitě dat, která by se uchovávala v primárních 
datových zdrojích a zároveň by byla uložena (byť v odvozené formě) i v centrální 
reportingové databázi. Definice reportingových procesů, tj. způsoby plnění jednotlivých 
reportingových povinností, jsou uloženy v centrálním procesním skladu. Jejich součástí jsou 
informace o termínech reportů, datových formátech reportů, příjemcích, zodpovědných 
osobách, dostupných datových zdrojích, legislativě, konverzních můstcích a dalších 
aplikacích, které jsou pro tvorbu reportu v systému k dispozici. Logický datový model 
systému na uveden na obrázku č.1. 
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Obrázek 1: Logický datový model systému pro sledování reportingových povinností 

Na základě těchto údajů jsou automaticky inicializovány instance reportingových procesů, 
které pomocí konverzních můstků čerpají zdrojová data z příslušných datových zdrojů. Z 
těchto dat jsou osobami, které systém automaticky vyzve, sestavovány reporty  
v požadovaných datových formátech. Ty jsou následně odesílány příjemci a zároveň 
archivovány v databázi vykonaných reportů. Řešení na bázi procesního skladu je schopné na 
budoucí změny reagovat zrušením platnosti stávající a přidáním nové definice reportingového 
procesu, která obsahuje konverzní můstky a definici (datový model) konkrétního reportu. 
Popisy datových modelů jednotlivých reportů jsou součástí definicí příslušných 
reportingových procesů, které systém uchovává ve formě metadat. Systém pak umožňuje 
dynamicky generovat aktuálního datový model celého reportingu nebo pouze zvolené 
podmnožiny reportů, např. pro požadované časové období, osobu nebo signifikantní datový 
zdroj. Princip navrhovaného systému je znázorněn na obrázku č.2. 
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Obrázek 2: Základní architektura navrženého systému pro sledování reportingových 
povinností.  

 

PROVOZ PROTOTYPU 
Počátkem roku 2004 byl zahájen provoz prototypu tohoto systému. Systém je v současnosti 
provozován na serveru Centra biostatistiky a analýz, což je společné pracoviště Lékařské a 
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V současnosti mají k systému přístup 
jeho vývojáři z MU a dále vybraní odborníci z resortu MŽP, kteří systém testují a 
připomínkují. Na základě jejich připomínek je systém nadále rozšiřován a modifikován. 

Vytvořený prototyp je rovněž konzultován a koordinován s oficiálními zahraničními partnery, 
jako jsou EEA, OECD, UNEP, EUROSTAT, SAŽP, UBA Rakousko a Německo a s řešiteli 
Twinningového projektu CENIA. Návrh prototypu je dále posuzován z pohledu potřeb 
dalších aktivit, jimiž jsou například INSPIRE a realizované projekty 5. a 6. rámcového 
programu EU či další mezinárodní vědeckovýzkumné programy.  

Navržený systém reflektuje požadavky i ve směru informování veřejnosti podle nových 
evropských legislativních požadavků. Přitom musí poskytovat informační základnu i pro 
strategické plánování ve spolupráci s komerční sférou. Integrovaný reporting a požadavky na 
něj kladené však zůstávají klíčovou oblastí. Prototyp rovněž respektuje informační pyramidu 
MDIAR definovanou EEA i národní a mezinárodní standardy.  

Postupně dochází i k dalším fázím vývoje systému, které mají vztah k technickým a 
technologickým vlastnostem výsledné implementace. Jde zejména o definici optimálních 
nástrojů vhodných pro implementaci tak, aby vyhovovala aktuálním požadavkům na 
interoperabilitu, použití otevřených technologií, nástrojů validace a sledování kvality dat.  

Současně je formalizována komunikační stránka s využitím odpovídajících nástrojů (XML, 
ODBC) a připraven rámec pro zabezpečení celého systému včetně návrhu skupin uživatelů a 
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administrátorských nástrojů. Celý systém přitom směřuje k plné integraci s nejnovějšími 
komunikačními nástroji a je navržen s dostatečnou modularitou umožňující další vývoj.  
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Úvodní stránka portálu www.enviweb.cz 

INTERNETOVÝ PORTÁL PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Miroslav Kubásek 
  

Abstrakt 
Environmental Web-portal (EnviWeb) je jediný portál na českém Internetu, který se 
komplexně věnuje problematice životního prostředí. Byl zprovozněn v říjnu 2001 na adrese 
www.enviweb.cz. 

EnviWeb není pouze portál přinášející informace z domova i zahraničí, ale je to také 
komplexní adresář firem, oprávněných osob, institucí, orgánů státní správy… Obsahuje archiv 
dokumentů, které nejsou v elektronické podobě běžně dostupné, či seznam norem a platných 
právních předpisů a resortu Ministerstva životního prostředí. Dále sdružuje komunitu 
odborníků na životní prostředí a nabízí jim různé služby. 

 

Historie 
V srpnu roku 1998 byla vyřčena myšlenka vytvořit odpadový server, který by umožňoval 
firmám dle litery zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech (kde se mimo jiné píše že: „Původce 
odpadu je povinen odpady, které sám nemůže využít, trvale nabízet k využití jiné právnické 
nebo fyzické osobě, a to buď přímo nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby") 
nabízet svoje odpady k dalšímu využití a také firmám, které zpracovávají odpady umožnit 
tyto odpady na serveru poptávat. 

Dne 1.5.1999 jsme zprovoznili odpadový server SKLÁDKA, který kromě nabídky a poptávky 
odpadů nabízel kompletní servis v oblasti odpadového hospodářství, jako je adresář firem, 
platná legislativa, odborné články, 
odpadový software, literatura, 
inzerce a další užitečné informace. 

Vzhledem k velmi omezenému 
okruhu uživatelů serveru 
SKLÁDKA jsme se rozhodli a na 
základě svých zkušeností 
vybudovali nový odborný portál, 
který jsme nazvali EnviWeb a 
zprovoznili ho 1.10.2001 na 
internetové adrese 
http://www.enviweb.cz.  

Cílovou skupinou návštěvníků 
serveru EnviWeb jsou odborníci na 
životní prostředí a jeho jednotlivé 
složky. Ekologové podniků, 
pracovníci firem poskytující služby 
v oboru a vyrábějících či 
prodávajících výrobky a 
technologie pro ochranu životního 
prostředí a bezpečnosti práce, 
zástupci a studenti vysokých škol 
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se zaměřením na ŽP, zástupci a členové odborných svazů, pracovníci státní správy a 
samosprávy, pořadatelé a účastníci odborných akcí, vydavatelé a čtenáři odborných 
publikací... Server není primárně zaměřen na ekologické aktivisty, spolupráci s pozitivně 
naladěnými organizacemi a jednotlivci se však nebráníme, naopak ji vítáme jako vhodný 
doplněk. 

  

Struktura portálu 
Z pohledu uživatelů tvoří EnviWeb jedno vstupní místo se strukturovanou nabídkou 
informací, z kterého se uživatel podle svých potřeb dostane k vlastním informacím.  

Portál je rozdělen do následujících sekcí, které obsahují informace o jednotlivých složkách 
životního prostředí. Jsou to: Voda – sekce věnovaná vodnímu hospodářství a jeho aspektům z 
odborného hlediska; Ovzduší – sekce věnovaná problematice ochrany ovzduší, monitorování 
zdrojů znečištění a omezování jejich vlivů; Odpady – sekce se zaměřením na odpadové 
hospodářství, snižování produkce a recyklaci odpadů; Chemické látky – sekce zaměřená na 
ekologické aspekty nakládání s chemickými látkami a jejich vlivy na životní prostředí; 
Havárie – sekce věnovaná problematice prevence závažných průmyslových havárií, reakce na 
havárie a odstraňování jejich následků; Hluk – sekce věnovaná problematice hluku, jeho 
měření, snižování, modelování a ochraně před nadměrným hlukem; Ochrana přírody a krajiny 
- sekce věnovaná problematice ochrany přírody a krajiny z odborného hlediska; Půda – sekce 
věnovaná ochraně zemědělského půdního fondu a ekologickému zemědělství.; Les – sekce 
zaměřená na lesní hospodářství a ochranu lesů; Geologie – sekce zaměřená na 
environmentální aspekty průzkumu, ochrany, těžby a rekultivace ložisek nerostných surovin a 
geologii obecně; EIA – sekce věnovaná hodnocení vlivů na životní prostředí a aspektům 
investiční výstavby v souvislosti s ochranou životního prostředí; EMS – sekce zaměřená na 
systémy environmentálního managementu, poradenství při jejich zavádění a certifikaci; IPPC 
– sekce věnovaná integrované prevenci a omezování znečišťování; Obecné – v této sekci jsou 
zařazeny články, odkazy, firmy... které nelze jednoznačně zařadit do jednotlivých sekcí 
serveru, nebo které mají všeobecný charakter (např. z oblastí energetiky, dopravy a dalších 
průřezových oborů).  

Informace které jsou nabízeny 
v těchto sekcích lze rozdělit do 
těchto základních skupin: 
Adresář firem – včetně 
kontaktů, služeb a výrobků 
které firmy nabízí, s možností 
prolinkování na další služby 
nápomocné v dohledávání 
údajů o firmách jako jsou PSČ, 
telefony, obchodní rejstřík 
apod.; Adresář institucí – 
s kontaktními údaji. Dělen je 
dále na inspekce, ministerstva, 
okresní a krajské úřady, 
profesní sdružení, hygienické 
stanice a další.; Legislativa – 
kompletní znění zákonů, 
vyhlášek, nařízení a dalších 
právních předpisů; Normy – 
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seznam platných norem ČSN.; Literatura – seznam literatury s uvedením dalších 
podrobnějších informací; Inzerce – inzertní rubrika umožňuje zadávat nabídky a poptávky 
zaměstnání v oboru, vzdělávání apod.; Akce – kompletní archív pořádaných akcí. Možnost 
zobrazení chystaných akcí a archív již proběhlých akcí.; Články – velký archív článků, které 
jsou rozděleny na „články z tisku“, „odborné články“ a „business články“; WWW odkazy – 
odkazy na další internetové zdroje.  

Součástí webového portálu jsou i několik služeb, které ocení hlavně ekologové firem. První 
z nich je EnviParagraf – software s legislativou životního prostředí, který obsahuje kompletní 
legislativu životního prostředí v aktuálním znění s možností prohledávání a on-line aktualizací 
nových předpisů přímo z internetu. Další zajímavou službou je pak on-line Burz@ odpadů, 
která firmám umožňuje přímo na internetu nabízet a poptávat odpady. 

 

Závěr 
Během čtyř let portál navštívilo 550 000 uživatelů, kteří shlédli přes 3 000 000 webových 
stránek. EnviWeb se tak stal druhým nejvíce navštěvovaným webovým portálem z oblasti 
životního prostředí (přes 850 uživatelů denně). Celý portál EnviWeb se neustále vylepšuje a 
doplňuje novými informacemi a službami. Případné zájemce bych rád odkázal přímo na 
adresu http://www.enviweb.cz kde je tento portál umístěn a kde mohou lépe pochopit jeho 
celkovou koncepci a udělat si představu o jeho obsahu. 

 

 

Miroslav Kubásek  

Katedra informačních technologií, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita v Brně, 
Botanická 68a, 602 00 Brno, Česká republika, xkubasek@fi.muni.cz 
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