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ZAVÁDZANIE INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA 
S SLOVENSKEJ AGENTÚRE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

 

Ing. Emília Boďová 

 

 

Úvod 
Riadenie organizácie akéhokoľvek typu a veľkosti vyžaduje v súčasnosti od jej vrcholového 
manažmentu používanie takých manažérskych prvkov, metód a zručností, ktoré smerujú 
k zvyšovaniu výkonnosti, konkurencieschopnosti a dôveryhodnosti organizácie za 
nepretržitého a citlivého prístupu k zainteresovaným subjektom a neustáleho zlepšovania 
všetkých činností. 

V súvislosti s požiadavkami trvalo udržateľného rozvoja, ktoré zastrešujú otázky 
ekonomického rozvoja, životného prostredia a sociálnej oblasti je žiadúce, aby organizácie 
dobrovoľne pristupovali k využívaniu nástrojov a metód, ktoré zabezpečujú pri zavedení 
a dodržiavaní požiadaviek v nich stanovených, dosahovanie troch dimenzií udržateľného 
rozvoja organizácie v praxi a približovanie sa k plneniu princípov spoločenskej 
zodpovednosti firiem. 

V súvislosti s prijatím Lisabonskej stratégie sa formuloval význam znalostného potenciálu, 
ktorý môže vyrovnávať úroveň základných pilierov trvalo udržateľného rozvoja a na úrovni 
organizácie sa môže prejaviť najmä vo zvyšovaní konkurencieschopnosti, to znamená, 
zaistenie perspektívy organizácie a schopnosti, ako dokáže vytvoriť a využívať svoj vnútorný 
potenciál. 

Tieto princípy platia tak pre organizácie podnikateľského charakteru ako aj pre organizácie, 
ktoré vo väzbe na svoju pôsobnosť, štruktúru a ekonomické usporiadanie plnia 
celospoločenské funkcie na národnej, regionálnej alebo lokálnej úrovni. 

 

 

Zavedenie integrovaného systému manažérstva v SAŽP 
Slovenská agentúra životného prostredia ako odborná organizácia ministerstva životného 
prostredia SR pôsobí v oblasti starostlivosti o životné prostredie na národnej a medzinárodnej 
úrovni už takmer 13 rokov. 

V súvislosti s narastajúcimi odbornými požiadavkami na poskytovanie služieb v oblasti 

• starostlivosti o životné prostredie, 
• prístupu k informáciám o životnom prostredí, 
• environmentálnej výchovy a propagácie, 

ako aj rozširujúcou sa pôsobnosťou na medzinárodnej úrovni (člen Európskej 
environmentálnej agentúry, účasť v pracovných skupinách OECD, ENESCO, Európskej 
komisie, ohniskový bod Bazilejského dohovoru a ďalšie) zvyšujú sa požiadavky na kvalitu 
a odbornú úroveň všetkých činností a poskytovaných služieb, vyplývajúcich z týchto 
pôsobností, nevynímajúc oblasť programovania environmentálnych projektov v súvislosti 
s poskytovaním pomoci so štrukturálnych fondov EÚ a iných podporných fondov. 
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Už v roku 2002 vrcholové vedenie SAŽP iniciovalo prvé kroky na vykonanie prieskumu pre 
zavedenie systému manažérstva kvality v SAŽP, ktoré sa orientovali na realizovateľnosť 
normy STN EN ISO 9001:2001 v podmienkach agentúry a to vo väzbe na organizačné, 
technické a finančné požiadavky pre zavedenie a certifikáciu QMS ako aj na časový horizont 
dosiahnuteľnosti získania tejto certifikácie. 

Na základe výsledkov štúdie realizovateľnosti sa koncom roku 2003 vrcholové vedenie SAŽP 
definitívne rozhodlo zaviesť systém manažérstva kvality v celej organizácii a svoje 
rozhodnutie rozšírilo aj o zavedenie systému environmentálneho manažérstva (EMS) už 
podľa v tom čase pripravovanej revidovanej normy ISO 14001. 

Jedným z prvých krokov bolo stanoviť základné zodpovednosti a právomoci a určiť 
predstavovateľa manažmentu za obidva systémy, ktoré sa začali budovať integrovaným 
spôsobom (IMS). Pre výkonné činnosti, týkajúce sa tvorby základných dokumentov 
a koordinácie budovania IMS v jednotlivých centrách SAŽP, bola vytvorená funkcia 
špecialistu pre systémy manažérstva. Predstaviteľom a zmocnencom pre obidva systémy je 
námestník GR SAŽP. Na posilnenie rozhodovaní bol ako poradný orgán GR SAŽP vytvorený 
riadiaci výbor. 

Po uskutočnení školení pre obidva systémy manažérstva na všetkých potrebných úrovniach 
riadenia: 

• vrcholový manažment, 
• riaditelia centier, 
• stredný manažment a projektoví manažéri, 
• pracovníci zodpovední za starostlivosť o zariadenia, 
• interní audítori, 
• koordinátori systémov manažérstva na jednotlivých organizačných zložkách, 

sa začalo s budovaním dokumentačného systému a realizovaním jednotlivých požiadaviek 
noriem.  

V auguste 2004 bola GR SAŽP Ing. Tončíkom formulovaná a vydaná Politika kvality 
a Environmentálna politika. V politikách sú zakotvené zodpovednosti, snahy a ciele, 
vychádzajúce najmä z princípov: 

• plniť požiadavky zákazníkov premietnutých do cieľov kvality v súlade s ich 
spokojnosťou a zvyšovaním kvality poskytovaných služieb tak, aby tieto boli 
v intenciách najnovších trendov vedy a techniky a požiadaviek zákazníkov 

• dodržiavať záväzky vyplývajúce z platnej environmentálnej legislatívy 
• uplatňovať preventívne opatrenia a preskúmavať environmentálne ciele a ciele kvality 

vo vzťahu k zabezpečovaniu kontinuálneho zlepšovania SAŽP 
• vykonávať systematickú prípravu zamestnancov na zabezpečovanie plnenia cieľov 

kvality a environmentálnych cieľov v súlade s požiadavkami QMS a EMS. 
 

Rozsah odborných činností v SAŽP je pomerne rozsiahly. Vykonávajú sa v ústredí v Banskej 
Bystrici a v odborných centrách, ktoré majú svoje sídlo aj na ďalších miestach (Bratislava, 
Prievidza, Žilina, Košice, Prešov). Niektoré činnosti sa vykonávajú v ďalších pobočkách 
(Trnava, Nitra, Banská Štiavnica) a strediskách environmentálnej výchovy. 

Vo väzbe na rozsah a umiestnenie činností, ktoré sa v čase zavádzania systémov realizovali 
v jedenástich centrách SAŽP, bolo jednou z dôležitých a najzložitejších etáp vytvoriť 
organizačný model a zosúladiť procesy tak, aby bolo možné tento model sfunkčniť 
v intenciách požiadaviek EMS a QMS. 

 2  



Postupne sa vykreovalo viac ako štyridsať metodických pokynov, ktoré opisujú všetky 
dôležité procesy, ktorými sa realizujú činnosti na národnej, regionálnej a medzinárodnej 
úrovni vo vzťahu k zákazníkom, ktorými sú predovšetkým Ministerstvo životného prostredia 
SR, verejná správa, organizácie a inštitúcie v rámci SR a na medzinárodnej úrovni, ďalej 
verejnosť a vnútorné organizačné zložky SAŽP. 

Popri vytvorení siete realizačných procesov a interakcie medzi nimi sa vygenerovali základné 
riadiace dokumenty - organizačné smernice na riadenie prvkov EMS a QMS a ďalšie 
dokumenty systémov manažérstva, zahŕňajúce register environmentálnych aspektov, cieľov 
a programov environmentálneho manažérstva, režimy riadenia životného prostredia 
pre jednotlivé organizačné zložky SAŽP, register právnych a iných predpisov a register 
cieľov kvality. 

Posledným dokumentom, ktorý sa vypracoval, je Príručka systémov manažérstva, ktorá 
uvádza predmet, na ktorý sa obidva systémy vzťahujú a integrovaným spôsobom uvádza 
všetky zdokumentované postupy a opis interakcií medzi procesmi SAŽP, ktoré sa do 
systémov zahrnuli. 

Po dvoch rokoch intenzívnej práce, vrátane vykonania interných auditov v rámci celej 
organizačnej štruktúry SAŽP a preskúmania vrcholovým manažmentom všetkých cieľov, 
ktoré si organizácia vytýčila k splneniu požiadaviek na získanie certifikácie, sa uskutočnil 
v priebehu 20. – 23. septembra 2005 externý audit vybranou certifikačnou spoločnosťou 
BVQI. SAŽP splnila všetky požiadavky medzinárodných noriem ISO 14001:2004 a ISO 
9001:2000 a dňa 26.10.2005 získala certifikáty QMS a EMS podľa vyššie uvedených 
medzinárodných noriem. 

 

 

Záver 
Získaním certifikátov QMS a EMS sa SAŽP začlenila medzi organizácie v národnom 
a medzinárodnom merítku, ktoré deklarujú svoj záväzok zapojiť sa do zodpovedného riadenia 
svojich činností v súlade s trendami udržateľného rozvoja. Tento dobrovoľný prístup zároveň 
zaväzuje pokračovať v udržiavaní a zefektívňovaní postupov riadenia tak, aby sa napĺňala 
základná požiadavka oboch noriem, a tou je sústavné zlepšovanie, ktoré bude preverované 
formou ročných auditov BVQI, plniacich funkciu dohľadu nad sústavným dodržiavaním 
požiadaviek medzinárodných noriem. 

SAŽP získaním certifikátov QMS a EMS splnila zároveň požiadavku Európskej agentúry pre 
životné prostredie (EEA), aby ako jej člen, spracovateľ a dodávateľ požadovaných údajov za 
SR vykonávala tieto činnosti na vysokej kvalitatívnej úrovni pod dohľadom tretej strany, 
ktorou je medzinárodne uznávaná certifikačná spoločnosť BVQI. 

EEA v tomto roku získala registráciu v Európskej schéme pre environmentálne manažérstvo 
a audit (EMAS). Je prvou odbornou organizáciou EU, ktorá sa začlenila do tejto európskej 
schémy. SAŽP je prvou odbornou organizáciou v rezorte ministerstva životného prostredia 
SR, ktorá má zavedený a certifikovaný systém environmentálneho manažérstva a zaraďuje sa 
tak k VUVH a ŠGUDŠ ako ďalšia organizácia, ktorá má zavedený a certifikovaný aj systém 
manažérstva kvality. 
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Podrobné informácie o pôsobnosti SAŽP a jej súčasnej organizačnej štruktúre sú na 
www.sazp.sk

 

Ing. Emília Boďová 
SAŽP, Centrum odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva, Bratislava 
 
Pracovisko: 
Odbor environmentálneho manažérstva 
Pažitná 84 
917 01  Trnava 
Telefón: 421 33 / 55 36 613 
Fax: 421 33 / 55 36 817 
E-mail: emilia.bodova@sazp.sk
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ÚČETNICTVÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA PODNIKOVÉ ÚROVNI 
 

Prof. Roger L. Burritt 

 

 

Úvod 
K účetnictví udržitelného rozvoje na podnikové úrovni se vztahuje řada závažných otázek. 
Mezi tyto otázky patří: zásoby a toky; význam termínů; vzájemné propojení mezi účetnictvím 
a reportingem; rozvoj komplexního rámce pro podnikové udržitelné účetnictví; výzvy 
integrace a internalizace; a mikro/makro-vazby. Tyto otázky jsou stručně rozebrány níže. 

 

Některé klíčové otázky 
Za prvé neexistuje všeobecná shoda na tom, co znamená udržitelný rozvoj, a proto se 
účetnictví tohoto rozvoje na podnikové úrovni stává problematickým (Schaltegger a Burritt 
2005). Běžné účetnictví poskytuje finanční informace o podniku v určitém časovém okamžiku 
(v rozvaze) nebo během určitého časového období (ve výkazu zisků a ztrát). Rozvaha 
zachycuje zásoby, nebo konečný stav, situaci a výkaz zisků a ztrát zachycuje tok. Podobně je 
vhodné rozlišovat udržitelnost jako konečný stav a udržitelný rozvoj, který odráží procesy, 
nebo toky, kterými podniky směřují k trvalé udržitelnosti (Schaltegger a Burritt 2005). 
Samozřejmě by měla existovat souvislost mezi zásobami a toky, což znamená, že účetnictví 
musí brát v úvahu obojí (Chambers 1966).   

Za druhé termíny udržitelnost a udržitelný rozvoj znamenají pro různé lidi různé věci. 
Neurčitost a nejasnost jsou charakteristickými znaky terminologie týkající se těchto dvou 
souvisejících pojmů. Dokonce i první zásadní text zabývající se touto otázkou, Zpráva 
Bruntlandové, obsahuje řadu pohledů pokud jde o povahu ekologicky udržitelného rozvoje 
(Bruntland 1987). Protože tyto pojmy nejsou dobře definovány nebo protože neexistuje 
všeobecná shoda na jejich významu je těžké začít je v praxi využívat. Znamená to, že 
udržitelné účetnictví1 a účetní hledající cesty k podnikové udržitelnosti potřebují, aby byla 
identifikována kritéria jako základ pro jejich úspěšnou aplikaci (viz například Dyllick a 
Hockerts 2002). 

Za třetí se v souvislosti s udržitelným účetnictvím a reportingem objevuje otázka, co bylo dřív 
- vejce reportingu nebo slepice účetnictví (Schaltegger a kol. 2006). Je to tak, že účetnictví 
pohání reporting nebo reporting pohání účetnictví? Význam této otázky by neměl být 
podceňován, jelikož lze očekávat, že rozhodující činitelé udržitelného účetnictví budou ve 
větší míře ovlivněny potřebami managementu v případě, že účetnictví pohání reporting a 
požadavky externích zainteresovaných osob v případě, že naopak reporting pohání účetnictví. 
Po nějakou dobu už se uznává, že pokud reporting pohání účetnictví, existuje značný prostor 
pro vytváření neužitečných a zmanipulovaných informací (Kaplan 1984; Deegan a Rankin 
1996). Například Kaplan (1984) kritizuje krátkodobou orientaci, kterou finanční reporting 
vnucuje manažerskému účetnictví, protože to vede k úzkému pohledu při rozhodování. 

Za čtvrté je podmínkou nutnou pro uvedení koncepčních aspektů problematiky udržitelnosti 
do praxe vytvoření komplexního rámce udržitelného účetnictví (Burritt a kol. 2002). Proč je 

                                                 
1 Tento termín je zde chápán tak, že zahrnuje účetnictví udržitelného rozvoje. 
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takový komplexní rámec potřeba? Jelikož proto, aby bylo udržitelné účetnictví relevantní, 
musí být rozpoznány základní principy udržitelnosti. Mezi tyto principy patří mimo jiné: 

1. Potřeba zvažovat při rozhodování dlouhodobé hledisko, chápané tak, že musí být 
brána v úvahu mezigenerační spravedlnost. Udržitelné účetnictví  musí v zásadě 
poskytovat informace pro rozhodování mající jak krátkodobé tak dlouhodobé 
dopady a důsledky. 

2. Požadavek být velmi opatrný při přijímání rozhodnutí, která by mohla vést k 
vážnému ohrožení udržitelnosti. Ačkoli s sebou tento princip předběžné opatrnosti 
přináší mnoho praktických problémů, znamená jednoduše, že je potřeba brát v 
úvahu rizika - rozpoznat je, uznat je, změřit je, pokud je to možné, a porovnávat 
výnosy činnosti podniku s riziky, která tato činnosti představuje pro společnost, 
jinak budou zainteresované osoby zpochybňovat právo podniků pokračovat v 
činnosti, nebo v nejlepším případě zpochybňovat jejich právo fungovat způsobem, 
který není regulován předpisy. 

3. Poskytování informací, které představují oporu pro přijímaná rozhodnutí. 
Například pokud se rozhodnutí týká dlouhodobé investice do těžkého průmyslu, 
jsou nutné informace speciálně pro účely takového těžkého rozhodnutí, stejně jako 
trvale poskytované pravidelné informace o pokroku směrem k očekávaným 
výsledkům tohoto rozhodnutí. 

4. Využívání měřítek, která co nejrelevantnějším způsobem pomáhají rozhodování. V 
některých případech mohou tomuto účelu sloužit peněžní měřítka, v jiných budou 
relevantní biofyzikální měřítka. Je rovněž nutné vzít v úvahu, že měření může být 
do té míry nespolehlivé, že je v případě některých rozhodnutí nejlepší používat 
kvalitativní posouzení opírající se o pravidla nejlepší praxe. 

 

Tyto pragmatické otázky řešili v environmentálním účetnictví mimo jiné Burritt a kol. (2001; 
2002) a je možné se domnívat, že jejich rámec by bylo možné rozšířit tak, aby zahrnoval 
všechny aspekty udržitelnosti, viz obrázek 1. 

Výsledkem by bylo něco jako rámec znázorněný na obrázku 2. Nicméně takovýto 
zjednodušující rámec potřebuje doplnění kvůli další otázce vztahující se k udržitelnému 
účetnictví - nutnosti integrace - která je rozebrána níže. 

Za páté zde je výzva vyvolávaná nutností integrace (Schaltegger a Burritt 2005). Někdy se 
pro označení podnikového účetnictví zabývajícího se ekonomickými, sociálními a 
environmentálními otázkami, neboli udržitelného účetnictví, používá výraz ‘triple bottom line 
accounting’ (účetnictví se třemi základy) (Elkington 1998). Nicméně koncept tří základů 
podniku, i když je to krok směrem k uznání sociálních a environmentálních dopadů a 
příležitostí pro podniky, nezdůrazňuje vzájemný vztah všech těchto tří základů (Dyllick a 
Hockerts 2002). Pokud má udržitelné účetnictví pomáhat tomu, aby chování podniku 
směřovalo k udržitelnosti, musí se touto otázkou zabývat. 

Za šesté je zde internalizace sociálních nákladů prostřednictvím účetnictví úplných nákladů 
jako způsob, kterým lze využít ekonomické mechanismy k podpoře takového chování 
manažerů a jejich organizací, které směřuje k udržitelným výsledkům. Účetnictví úplných 
nákladů uznává neúplnost standardního účetnictví, ignorujícího náklady, které podniky 
způsobují společnosti. Tyto externí náklady, neboli negativní externality, mohou podniky 
internalizovat, pokud takové náklady budou identifikovány a zabudovány do mechanismů 
tvorby cen, což může být podporováno buď určitým tlakem (například spotřebitelů 
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zajímajících se o určité chování podniků, které je pro ně nepřijatelné) nebo prostřednictvím 
regulace využívající ekonomické nástroje. To je asi jednou z největších výzev pro ty, kdo 
filozofují o přínosech snah směřujících k udržitelným výsledkům. Standardní účetnictví 
zahrnuje takovéto mechanismy pro internalizaci nákladů způsobovaných jiným, jakmile jsou 
tyto náklady rozpoznány. Nicméně standardní účetnictví není v první řadě vhodné pro 
rozpoznání takových nákladů  (Schaltegger a Burritt 2000). Naopak udržitelné účetnictví je 
vytvořeno tak, aby tyto náklady odhalovalo. 

 

 

Obrázek 1 Účetnictví udržitelného rozvoje (Burritt, Hahn and Schaltegger 2001) 
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Obrázek 2 Systém udržitelného účetnictví (Burritt, R.L. et al. 2002; Bartolomeo et al. 2000, 
33) 
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Závěrečnou problematikou při vývoji podnikového udržitelného účetnictví jsou vazby mezi 
mikro- a makro-úrovní. Mikro-perspektiva, neboli institucionální perspektiva na podnikové 
udržitelné účetnictví je toho názoru, že komerční podniky existují v prvé řadě proto, aby 
přežily a expandovaly z finančního hlediska a vydělávaly pro osoby, které jsou na tom 
zainteresovány, zejména investory a akcionáře. Pak mají otázky týkající se podnikového 
udržitelného účetnictví tendenci přijímat pragmatický způsob myšlení podnikatelů, například 
tím, že se hledají příležitosti jako jsou úspory nákladů, které lze využít ke snížení vlivů 
podniku na životní prostředí za současné finanční úspory prostřednictvím zvýšení účinnosti. 
Udržitelné účetnictví je určeno pro to, aby manažerům poskytovalo informace podporující jak 
ekonomickou tak rovněž sociální a environmentální efektivitu a účinnost (Figge a Hahn 
2004). Vede to k zájmu o finanční vyjádření environmentálních a sociálních vlivů podniků 
(například Castro a Chousa 2006, kteří upravují analýzu finančních koeficientů tak, že 
poskytuje podnikové účetní informace pro hodnocení chování podniku z hlediska 
udržitelnosti). Naproti tomu makro-perspektiva se vyvinula ze zájmu o stav životního 
prostředí, například prostřednictvím zpráv o stavu životního prostředí (SoER) a rozšíření 
systému národních účtů OSN pomocí SEEA (systému integrovaného environmentálního a 
ekonomického účetnictví), a přechází do dnešního zájmu o makro-sociální otázky. 
Samostatná organizace je pouhý paprsek v kole makro-politiky, se zaměřením na účetní 
informace, které lze agregovat tak, aby bylo možné řídit makro-politiku a její uskutečňování. 
Toto zaměření je ve své podstatě vysoce statistické a může odvádět pozornost od toho, co 
podniky skutečně dělají a jak skutečně fungují trhy (Andrews 1964). 
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Závěrečný komentář 
I přes omezení potenciálního praktického uplatnění podnikového udržitelného účetnictví, jak 
jsou popsána výše, dochází k dalšímu pokroku, zejména prostřednictvím diskusí jako jsou 
diskuse stimulované touto konferencí. Zůstává otevřenou otázkou, zda se mikro- a makro-
perspektiva navzájem doplňují nebo jsou vzájemnou náhradou a zda je pravděpodobné, že 
pragmatické hodnocení základu podnikového udržitelného účetnictví bude mít větší vliv na 
chování manažerů v podnicích, jejichž činnost je dána podnikatelským, nikoli ekonomicky 
ovládaným, myšlením a rámci. 
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VYBRANÉ ASPEKTY EFEKTIVNOSTI VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ  
V OBLASTI ENERGETIKY VE VAZBĚ NA REPORTING 

UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 
 

Ing. Erik Geuss - Doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc. 

 

 
Vynakládání veřejných výdajů v oblasti energetiky a zejména obnovitelných zdrojů vyplývá z 
řady mezinárodních i národních dokumentů, zákonů a strategií (legislativa EU, Národní 
energetická koncepce atd.). Paralelně se zvyšováním objemu veřejných výdajů a veřejných 
podpor stoupá zásadně význam konzistentního průběžného hodnocení efektivnosti a 
reportingu.  A právě v oblasti hodnocení efektivnosti a reportingu má klíčový význam kvalita 
a metodika environmentálního účetnictví, ve smyslu environmentálního manažerského 
účetnictví i environmentálního nákladového účetnictví (ECA).    

Proto se v tomto referátu zaměřujeme na vybrané aspekty předmětných problémů, včetně 
metodologie a přístupu veřejných institucí k vynakládání veřejných výdajů, jejich účetnictví a 
evidence,  a k návaznému plnění všech povinnosti v oblasti reportingu. 

V první části referátu jsou přiblíženy základní formy a přístupy k veřejné finanční podpoře 
v EU a v ČR, následuje popis problematiky postupu rozhodování o poskytnutí podpory 
z pohledu poskytovatelů veřejné podpory ve vazbě na  problematiku účetnictví a reportingu. 

 

 

1. Veřejná finanční podpora OZE 

 

1.1. Veřejná finanční podpora OZE v zemích EU 
V zemích EU se v současnosti v oblasti výroby elektřiny z OZE používají tyto základní formy 
podpory2: 

• Systém minimálních zaručených cen (garantovaných výkupních cen - feed-in tariff) 
v kombinaci s povinností distribučních firem (respektive stanovené skupiny 
obchodníků nebo odběratelů) vykupovat elektřinu vyráběnou na bázi OZE. Systém je 
založen na povinnosti výkupu elektřiny z těchto zdrojů, povinnost výkupu je zpravidla 
uvalena na provozovatele distribučních nebo přenosových soustav, nebo jejich 
obchodníky. Environmentální účetnictví zde má význam především ve fázi kontroly 
povinností a ve fázi propočtů efektivností jednotlivých instalací OZE.   

• Systém povinných kvót (quota systém) v kombinaci s obchodovatelnými certifikáty. 
Principem je, že výrobci elektřiny na bázi OZE dostávají certifikát za každou 
vyrobenou jednotku elektřiny a prodávají svoji elektřinu za tržní ceny. Certifikáty jsou 
dalším zdrojem příjmů, všichni obchodníci s elektřinou mají za povinnost nakupovat 
stanovenou kvótu elektřiny z OZE. O certifikátech by mělo být účtováno obdobně jako 
o povolenkách na emise skleníkových plynů.  

                                                 
2 A Quantitative Assessment of  Direct Support Schemes for Renewables , 1st Edition, EURELECTRIC, 2004, 
Ref: 2003-030-0741 [1] 
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• Investiční podpora – spočívá v udělování dotací k investičním nákladům projektů 
využívající obnovitelné zdroje, prostředky pro dotace jsou udělovány prostřednictvím 
příslušných programů státních i regionálních institucí, základem pro rozhodování o 
investiční podpoře (poskytnutí dotace z veřejných zdrojů), jsou standardizované 
postupy podle subjektů poskytovatelů veřejné podpory (metody založené na hodnocení 
cash-flow projektu, diskontování, atd.) 

• Daňové podpory - uskutečňovány prostřednictvím daňových úlev pro investory do 
projektů v podobě daňových prázdnin, nebo prostřednictvím snížení daní či daňových 
výjimek pro elektřinu  vyrobenou z obnovitelných zdrojů 

• Systém výběrových řízení. Tento systém je založen na tom, že vláda periodicky 
vyhlašuje soutěž na dodávku elektřiny z OZE v určité výši, zakázku na garantovanou 
cenu pak získávají investoři s nejnižšími nabídkami.  

I když to není v těchto dokumentech explicitně vyjádřeno předpokládá se u všech opatření 
hodnocení ex post, kde by mělo být prokázána efektivity ve vztahu k životnímu prostředí.Cíle 
je potvrdit, že opatření na úsporu energie a využívání obnovitelných  zdrojů energie jsou 
skutečně činnostmi na ochranu  životního prostředí a jako takové mají právo na využívání 
zdrojů ve veřejném zájmu. I tyto uvedené skutečnosti musí mít svůj odraz v plnění 
informačních povinností jednotlivých subjektů v odvětví  výroby a přenosu energie a ve 
vazbě na povinný reporting.  

 

1.2. Veřejná finanční podpora OZE v ČR 
V České republice se podpora OZE rozvíjí v souladu se státní energetickou politikou a 
programem podpory OZE. V období 1998 – 2002 byl nejšířeji byly uplatňovány přímé 
podpory – dotace a zvýhodněné půjčky pro projekty investic do jednotlivých instalací OZE. 
Od roku 2002 probíhala harmonizace schémat podpor s legislativou a postupy v členských 
zemích  Evropské Unie, rozvinut byl systém podpory prostřednictvím garantovaných 
minimálních výkupních cen3.  

Za stávající přímé a nepřímé zdroje podpory OZE v ČR jsou (s určitou mírou zjednodušení) 
považovány: 

• veřejné rozpočty (státní a místní) 
• mezinárodní finanční zdroje (Fondy EU – FS, SF, OPI). 
• transfery od spotřebitelů (parafiskální zdroje, např. Zelený haléř, minimální výkupní 

ceny...) 
• schémata dle Kjótského protokolu, obchodování emisními povolenkami 

 

Jednotlivé konkrétní formy podpory se rozvíjejí až v posledních letech na bázi speciálních 
zákonů . Nejnověji je podpora OZE upravena ve speciálním zákoně č. 180/2005 Sb., o 
podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (dále 
jen: „zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů“), který byl přijat na jaře tohoto roku a 
v platnost vstupil od 1. 8. 2005. Tento zákon stanovuje základní druhy podpory, a to formou 
přednostního připojení k přenosové soustavě pro zařízení v zákoně definované jako zařízení 
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, přičemž výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů, 
na kterou se vztahuje podpora mají právo si vybrat, zda elektřinu:  

1. nabídne k odkupu za garantovanou výkupní cenu nebo 

                                                 
3 Viz Cenová rozhodnutí ERÚ na daný rok 
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2. bude požadovat tzv. „zelený bonus“   

(jde tedy o možnost výběru ze dvou hlavních druhů podpory – feed in tariff a/and quota 
systém)  

Zákon dále stanoví podmínky pro stanovení výkupní ceny a zelených bonusů Energetickým 
regulačním úřadem (dále ERÚ) na kalendářní rok dopředu. Základním principem tohoto 
mechanismu je:  

a) aby ERÚ vytvořil podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu výroby elektřiny z 
obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny ve výši 8 % v roce 2010, 

b) podpora je fixována na dobu 15 let  

c) musí být dosaženo návratnosti investic do OZE alespoň 15 let 

d) podpora pro nové zdroje uváděné do provozu v dalších letech nesmí meziročně klesat o 
více než o 5%. 

Z uvedeného vyplývá, že ERÚ musí maximálně využívat údajů z účetnictví regulovaných 
subjektů, včetně environmentálního manažerského účetnictví.  (příklad bude uveden na 
konferenci při prezentaci) 

 

 

2. Efektivnost veřejné finanční podpory  
Pokud budeme aplikovat obecné principy a pravidla efektivnosti, pak by v optimálním 
případě nemělo dojít k alokování veřejné podpory do jiného zdroje či projektu, než do zdroje 
či projektu, který přináší nejvyšší užitek . To platí, respektive mělo by to platit, i pro 
rozhodování mezi podporou jednotlivých typů obnovitelných zdrojů.   

Při správně nastavených prioritách a kritériích vládních politik (energetické, daňové, 
ekologické) pak není objektivní důvod, proč by mělo hodnocení efektivnosti projektů 
podporovaných z veřejných zdrojů vycházet z jiných postupů a pravidel, než jsou běžné 
v mikroekonomii používané postupy podnikatelských plánů a investičního rozhodování.    

Pojem " správně nastavené priority" je však velice ošidný. Uvědomme si, že např. Státní 
politika životního prostředí 2004 – 2010, jakožto dokument schválený vládou, je založena na 
poznatcích do roku 2002 a dále vychází z obecných dokumentů EU. Co ji však chybí,  je 
jasně formulovaná  vize - jakého stavu životního prostředí v jednotlivých etapách má být 
dosaženo. 

V části nazvané Efektivita výdajů v oblasti životního prostředí SPŽP nalezneme následující 
formulace hodnocení efektivnosti : 

„Hodnocení efektivnosti realizovaných opatření se provádí na základě komparativní metod 
metody porovnáním mezi vynaloženými finančními prostředky a dosaženými přínosy. V 
oblasti životního prostředí porovnáváme náklady vynaložené na zlepšení stavu životního 
prostředí s dosaženými environmentálními efekty (např. snížení emisí dané škodliviny do 
ovzduší, do vody)...“  

Efektivita opatření realizovaných v oblasti životního prostředí je nejpodrobněji sledována 
kromě výzkumných pracovišť v rámci Státního fondu životního prostředí ČR v rozsahu 
následujících ukazatelů:  

- měrná finanční náročnost, která je dána poměrem vložených prostředků z Fondu a 
odstraněného jednotkového znečištění, 

 13  



- odstranění jednotkového znečištění na obyvatele lokality, okresu resp. regionu za 
rok, kde je opatření realizováno, 

- odstranění jednotkového znečištění na obyvatele lokality, okresu resp. regionu za 
rok, kde je opatření realizováno a vztaženo k vloženým finančním prostředkům. 

Z uvedeného vyplývá, že se jedná o porovnávání ukazatelů, které má k ekonomickému 
hodnocení ještě hodně daleko- zejména neumožňuje porovnávat náklady na opatření z 
různých oblastí životního prostředí nebo energetiky. 

Chybou ve Státní politice ŽP ve sledované oblasti OZE, že nedošlo k transformaci obecného 
požadavku 8% podle jednotlivých oblastí, kde je možné jednotlivé typy OZE exploatovat. 
Pokud by se někdo snažil o tuto transformaci, potom by dospěl k názoru, že je 
bezpodmínečně nutná spolupráce s energetiky již v období tvorby SPŽP a nikoliv až následně 
v politikách jednotlivých resortů. Z hlediska energetiky jsou naprosto odlišné požadavky na 
nové zdroje ( zejména z hlediska kvalitativních aspektů vyrobené energie), než jaké jsou 
orgány péče o životní prostředí schopné nabídnout. 

Z uvedených předpokladů vyplývá, že finanční analýza a hodnocení projektů,vycházející mj. i 
z kvalitního environmentálního manažerského účetnictví,   poskytují základní informace pro 
rozhodování o přijetí či zamítnutí projektu, tj. tyto postupy by měly být používány i při 
rozhodování o tom, zda ten či onen projekt bude podpořen z veřejných finančních zdrojů, či 
podpořen nebude (analýza ex ante). Stejně tak by měly být používány i při hodnocení 
efektivnosti využití veřejných finančních podpor projektů (ex post analýzy).  

Kvalitní výstupy z účetnictví jsou pak nejen nutnou podmínkou těchto analýz, ale i základním 
předpokladem úspěšného a odborně konzistentního reportingu.  

 

 

3. Proces rozhodování o projektech z pohledu poskytovatelů veřejné finanční podpory 
Z procesu rozhodování o projektech - tedy z etapy, která předchází fázi žádosti o podporu, 
vychází řada stávajících chyb a problémů. Tady je oblast, kdy se subjekt rozhoduje o realizaci 
akce, pro kterou návazně hledá podporu z veřejných zdrojů. Jde tedy o fázi, kdy se na 
základě obecných kriterií vypracovávají varianty řešení  a hledá se "vítězná alternativa".  

Popsaný proces konkrétně probíhá například takto: 

1. konstatuje se potřeba řešení a nároky na jeho parametry 

2. definují se kriteria na základě kterých bude posuzována vhodnost či nevhodnost 
řešení 

3. zpracovávají se možné varianty a hledá se vítězná varianta 

4. vítězná varianta se podrobněji rozpracuje, aby byly postiženy všechny rozhodující 
faktory realizace a reálnosti projetu 

5. (někdy) zpracovává se jako samostatný projekt analýzy rizik 

6. oponentní řízení se všemi zainteresovanými vč. názoru relevantních partnerů 
(banky, fondu apod.) 

7. schválení projektu a harmonogram jeho realizace. 

8. žádost o veřejnou podporu a varianty chování v případech, kdy nedojde ke schválení 
projektu  a jeho zařazení mezi podporované aktivity 
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9. realizace projektu 

Již z toho vyplývá, že když poskytovatelé veřejné podpory  jasně a jednoznačně stanoví 
předem jasná a transparentní pravidla  odpadne jim mnoho práce při posuzování 
efektivnosti a mohou se zaměřit na porovnávání projektů s nekompatibilními rozhodovacími 
kriterii u kterých jsou ekonomická kriteria  jediným "společným jmenovatelem“ 

Z hlediska vazby na účetnictví jsou významné zejména fáze 3 a 4 a fáze 6. Reporting pak 
vychází z realizační fáze 9, za předpokladu správného vedení a účetnictví projektu by pak 
nemělo být plnění reportingových povinností problémem.   

 

 

4. Závěry 
Z předchozího textu jednoznačně vyplývá závislost na kvalitně a konzistentně realizovaném 
environmentálním manažerském účetnictví, zejména pak na environmentálním nákladovém 
účetnictví. Náročnost úlohy dále dokládají i následující reálná specifika: 

a) specifika  účtování o veřejných podporách 

b) specifika reportingu, při prokázané nevyváženosti kvantifikace environmentálních 
efektů v porovnání s náklady  

c) nutnost plnění nových informačních povinnosti – v případě OZE jde zejména o 
vykazování stupně dosažení cílů evropské legislativy (8% podílu OZE)  

Před systémem účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje tedy stojí mnoho výzev. 
Konkrétní a velmi aktuální výzvou, které jsme se věnovali ve svém referátu, je zásadní změna 
v oblastech : 

• ekonomické efektivnosti finančních podpor z veřejných finančních zdrojů  

• metodiky poskytování veřejných finančních podpor,  

• hodnocení účinnosti podpor z různých hledisek  

Nastíněným způsobem by mělo dojít ke zdokonalení a zpřesnění celého procesu veřejné 
podpory OZE, včetně reportingu o plnění našich mezinárodních závazků a legislativy, nejen 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie.    
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rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice, ve znění 
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erik.geuss@env.cz, tel. 267121111 
 
Doc. Ing. Jaroslav Knápek 
ČVUT, Fakulta elektrotechnická, vedoucí katedry manažerství, ekonomiky a humanitních 
věd, Praha 6, Zikova 2 
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NOVÉ SMĚRY A TRENDY V OBLASTI ÚČETNICTVÍ 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 

 
Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. 

 

 

Příspěvek se zabývá průřezově vybranými publikacemi, projekty, konferencemi a aktivitami 
zaměřenými na environmentální účetnictví a udržitelný rozvoj. Časově je orientován na 
období od roku 2001 se zaměřením na blízkou budoucnost tak, aby bylo zřejmé jak se vyvíjí 
současné pojetí udržitelného rozvoje v environmentálním účetnictví podniků včetně 
reportingu.  

Pro Evropskou unii je z pohledu environmentálního manažerského účetnictví důležitá 
organizace „Environmental Management Accounting Network Europe“. Ve dnech 4. až 5. 
března 2004 se konala v na univerzitě v Lueneburgu v pořadí 7. mezinárodní konference, 
která byla zaměřena na environmentální manažerské účetnictví i udržitelný rozvoj. Proto lze 
mezi příspěvky této konference zaznamenat i ty, které se orientují na účetnictví udržitelného 
rozvoje.  

V úvodu konference v Lueneburgu bylo mj. řečeno ve vztahu k definici účetnictví 
udržitelného rozvoje, že není zcela jasná. V souvislosti s tím nejsou využívány jednotné 
pojmy a nejsou změněny nebo vyvíjeny nástroje k dosažení cílů udržitelného rozvoje. Ze 
stručného hodnocení analýzy zaměřené na budoucí vývoj lze zjednodušeně charakterizovat 
posílením sociálních aspektů. 

Zazněla zde řada příspěvků zaměřených pouze na účetnictví udržitelného rozvoje. Výsledky 
projektu „Reporting udržitelného rozvoje“ byly prezentovány zástupci Švýcarska (Institute 
for Sustainable Management). Reporting udržitelného rozvoje vycházel z definice Světové 
podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj z roku 2002 – veřejná zpráva podniků, která 
poskytuje interním i externím investorům informaci o pozici a aktivitách podniku 
v ekonomické, environmentální a sociální oblasti. Další teoretický i praktický příklad 
hodnocení udržitelnosti (Figge, Hahn) lze doložit praktickým výsledkem jako přidanou 
hodnotu udržitelnosti firmy Henkel  v roce 2001: 

Environmentální a sociální oblast celkem (CO2, SO2, VOC, NOX, dust 
emission, water consumption, waste, work accidents) 

271 mil. € 

Ekonomický růst 370 mil. € 

Přidaná hodnota udržitelnosti 641 mil. € 

 

Zajímavý byl i příklad hodnocení životního cyklu z pohledu udržitelného rozvoje, kde byly 
hodnoceny náklady životního cyklu (Huppes, Leiden University). Náklady jsou zde členěny 
na rozpočtové, tržní, alternativní a sociální. Důraz je kladen na vhodně zvolenou diskontní 
sazbu s ohledem na dlouhé časové období ve kterém jsou vynaloženy environmentální 
náklady.  

Další, případová studie zaměřená na sledování udržitelnosti, tentokrát  u automobilové aliance 
AC Styria byla prezentována Christinou Jasch z Rakouska. V úvodu bylo zdůrazněno, že 
reporting podniků zaměřený na environmentální a sociální efekty ve spojení s finančními 
aspekty se stává stále více důležitý ve vztahu k řízení rizik a důvěryhodnosti podniků. Jako 
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klíčové je zde navrženo schéma účetnictví udržitelného rozvoje členěné na oblast 
environmentální, sociální a ekonomickou a jsou přidány i externí efekty (negativní 
externality, úspory, náklady životního cyklu a pozitivní efekty). 

V příspěvku zaměřeném na jednotnou sociální odpovědnost a reporting udržitelného rozvoje 
(Institut für ökologische Wirtschaftsforschung Berlín) je předložen historický vývoj v pojetí 
sociální odpovědnosti a návaznost na iniciativy Evropské unie, zejména Lisabonskou 
strategii, Göteborský proces a zelenou knihu o evropské soustavě společné sociální 
odpovědnosti. Institut nabízí i vzdělávání v dané oblasti. 

Na téma udržitelný management představili zástupci italské Průmyslové asociace Brescia 
(Pilisi, Venturelli) projekt zaměřený na ochranu životního prostředí a zdraví a bezpečnost 
zaměstnanců. Za důležitý krok k udržitelnosti považují vzdělávání.  

Global Reporting Initiative4 zpracovala prezentaci ve které objasňuje své cíle. Především 
v tom smyslu, že chce pozvednout ekonomický, emvironmentální a sociální reporting na 
rutinní úroveň a průběžně chce zlepšovat pokyny pro reporting udržitelného rozvoje tak, aby 
byly použitelné pro všechny subjekty.Tyto pokyny byly poprvé vydány v roce 2002. V rámci 
strategických záměrů se  tato organizace zaměří vedle zdokonalování pokynu na jejich širší a 
závaznější využití. 

Prezentace Ifo Institute for Economic Research Mnichov byla zaměřena na vztah eko-
průmyslu k udržitelnému rozvoji v rámci Evropské unie. Je zde konstatováno, že eko-průmysl 
může přispět významně k udržitelnému rozvoji (ve všech třech dimenzích). Představuje 2,3 % 
hrubého domácího produktu v Evropské unii. Vytváří 2 mil. pracovních míst přímo a 600 tis. 
nepřímo. 

Publikace z roku 2004 „Teaching Business Sustainability“ vyplývá, že vzdělání v oblasti 
udržitelného rozvoje podniků je velmi důležité z toho důvodu, že často není dostatečně 
kvantifikován přínos z tohoto přístupu a je tudíž zpochybňováno, zda je důležité tuto strategii 
na úrovni podniků podporovat (Galea 2004). Je proto důležité seznamovat s praktickými 
zkušenostmi. Jako příklad lze uvést níže uvedenou tabulku, přínosů (Tab. 1). Je zřejmé, že 
nejvyšší přínosy jsou v produktivitě práce a v tržbách. Důležité je, že všechny uvedené 
přínosy zvýšily zisk o 38 %. 

Tab. 1  Procento úspor z udržitelného rozvoje 

Zdroj úspor Změna v % 

Snížení nákladů na nábor pracovníků -1 

Zvýšení produktivity práce +10,5 

Snížení výrobních nákladů -5 

Snížení nákladů na materiál a energii -20 

Zvýšení tržeb a podílu na trhu (konkurenceschopnosti) +5 

Snížení rizika a zjednodušení financování -5 

 

Velmi poučné jsou praktické zkušenosti s přechodem od environmentálního systému řízení 
k udržitelnému systému řízení (Sarkis, Sroufe 2005). Podnik BMW Group  používal už 
                                                 
4 Global Reporting Initiative je mezinárodní nezávislá organizace založená v roce 1997, která si klade za cíl 
zpracovat a rozšiřovat obecně použitelné pokyny pro reporting udržitelného rozvoje. Úzce spolupracuje s OSN – 
Programem pro životní prostředí. 
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v polovině 90. let vodou ředitelné barvy, vyráběl  auta na zemní plyn a vodík a současně se 
zaměřuje na čistší produkci a čistou energii. V roce 1999 zavedl podnik environmentální 
systém řízení. Tentýž rok se v Mnichově konal workshop zaměřený na přechod k udržitelným 
systémům řízení. 

V dubnovém čísle časopisu „Accounting and Sustainability“ jsou články zaměřené na 
environmentální a sociální otázky automobilového průmyslu, konkrétně na zaměstnanost a 
produktivitu. Eurosif – Evropské sociální a investiční fórum se v nich zaměřuje na finanční 
analýzu investic z netradičního pohledu. Pro příštích pět let vidí jako klíčové pro 
automobilový průmysl: efektivnost paliv a změnu klimatu, kvalitu vzduchu a zdraví, 
bezpečnost, řízení lidských zdrojů a dodavatelské vztahy.  

Ministerstvo životního prostředí Velké Británie (DEFRA) zveřejnilo zprávu o vydání 
metodiky pro podniky na sledování dopadů na životní prostředí pro podniky. Indikátory mají 
být použity pro reporting. Berlínský Institut 4 Sustainability oznámil, že pro velký zájem 
začal překládat všechny publikace do angličtiny. Nejnovější publikace jsou: Sustainability 
Reporting in Germany: Summary of the Results and Trends of the 2005 Ranking. The Results 
of the European Multistakeholder Forum on CSR in the View of Business, NGO and Science 
(2005). Significance of the CSR Debate for Sustainability and the Requirements for 
Companies (2004).  

V nové publikaci „Active Share Ownership in Europe“ se zaměřuje EUROSIF na investory, 
kteří hledají možnosti jak lépe hodnotit  environmentální  a sociální rizika v rámci invesičního 
protfolia. 

V dubnu byla vydána nakladatelstvím Greenleaf publikace „Managing the Business Case for 
Sustainability“ (Schaltegger, Wagner), která je zaměřena na vztah mezi udržitelností a 
konkurenceschopností. Další nová publikace „Governance and sustainability: New challenges 
for states, companies and civil society“ (Petschow, Rosenau, Weizsäcker). Autoři zde definují 
tzv. udržitelné podniky jako podniky, jejichž produkce a zajišťované služby odpovídají 
určitým environmentálním, ekonomickým a sociálním standardům. Z pohledu vývoje 
v posledních letech je zde poukázáno na přechod od eko-efektivnosti, přelomovým je rok 
2001, kdy institut ve Wuppertalu spolu se Světovou podnikatelskou radou pro udržitelný 
rozvoj uspořádal konferenci pod názvem „Od eko-efektivnosti k celkové udržitelnosti 
v podnicích“. Tato konference je považována za jeden z výchozích bodů pro přechod 
k udržitelnému pojetí na úrovni podniků. V této souvislosti je připomínán velmi důležitý 
postoj finančních institucí při poskytování svých služeb, které mohou ovlivnit postoj podniků 
vůči udržitelnému rozvoji. 

Publikaci „Just do it – but responsibly“ vydala Bank Sarasin & Co. Ltd. Jedná se o zprávu 
o udržitelnosti zaměřenou na hodnocení podniků vyrábějících oděvy, textil a luxusní výrobky 
z pohledu řešení etických a environmentálních problémů.  

Zajímavá je publikace „Less stress More value“ (Henderson global investors), která 
poukazuje na náklady vznikající v souvislosti se stresem. Na základě modelových výpočtů 
byly odhadnuty přímé náklady ve výši 18 až 24 mil. ₤ ročně v důsledku absence z důvodu 
stresu, deprese a strachu v hypotetické firmě v odvětví dopravy a telekomunikací. Nepřímé 
náklady se odhadují ještě vyšší. 

Publikaci „Responsible Competitiveness“ vydal Institute of Social and Ethical 
AccountAbility (nezisková organizace s celosvětovou působností). Poukazuje na 
celosvětovou tendenci průmyslových podniků v orientaci na odpovědné podnikové zvyklosti 
(responsible business practices), které vedou prokazatelně k vyšší konkurenceschopnosti a 
vedou k růstu ekonomiky i na národní úrovni. Pro porovnání se používá index odpovědnosti a 
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konkurenceschopnosti, který mj. vyjadřuje,  které státy dosahují udržitelného ekonomického 
růstu na základě odpovědné podnikové zvyklosti. Index je také stanoven na národní úrovni, 
kde je porovnáno 80 států. Mezi kritéria je zahrnuta korupce, občanská svoboda i péče 
o životní prostředí. Jsou zde navrženy nové směry pro politiku na podnikové i národní úrovni 
a nové směry výzkumu. 

Global reporting initiative organizuje konferenci v Amsterdamu (4.-6. října 2006) zaměřenou 
na  reporting (Reporting: a Measure of Sustainability). Tato organizace vydala v roce 2002 
podrobnou příručku pro udržitelný reporting, která je volně přístupná na internetu 
(http://www.globalreporting.org/guidelines/2002.asp). Velmi důležitá bude také konference 
k udržitelným inovacím 23. a 24. října 2006 v Chicagu. Bude zaměřena na diskusi 
o udržitelných výrobcích a službách, vývoji a designu. 

Z pohledu vývoje v oblasti environmentálního manažerského účetnictví a manažerského 
účetnictví udržitelnéhorozvoje jsou důležité jednání pracovní skupiny pro zlepšení úlohy vlád 
při podpoře environmentálního manažerského účetnictví při OSN. 9. jednání v červnu 2005 
bylo zaměřeno v prvé řadě na dopracování příručky o zavádění environmentálního 
manažerského účetnictví, kterou zpracovával mezinárodní svaz účetních (IFAC). Vedle 
prezentací zaměřených na aplikaci v jednotlivých státech byly diskutovány zejména 
zkušenosti Rakouska a byla podána informace o spolupráci na mezinárodní úrovni v rámci 
seskupení EMAN Europe, EMAN Asia Pacific, EMAN Africa a EMAN Americans. 
V seskupení EMAN Europe došlo ke změnám ve vedení. Předsedou je Stefan Schaltegger a 
členem výboru se stal Kenneth Maunders z Business School Budapešť. Byla také navržena 
změna názvu na Environment a Sustainability Management Accounting Network (ESMAN). 
Dále byla podána informace o konferenci v Roterdamu ve dnech 9. a 10. května 2005 s tím, 
že příští v pořadí 9. bude 28.-29. dubna 2006 v Rakousku se zaměřením na EMAS, EMA a 
čistší produkci. Z publikací bylo upozorněno na novou publikaci „Sustainability accounting 
and reporting“. Jako budoucí zaměření pracovní skupiny bylo diskutováno téma  EMA a 
národní účetnictví. Ke zpracování podkladového dokumentu bylo navrženo využít i studií 
České republiky (včetně případových studií). Dokument zatím nemá konkrétnější podobu a 
mělo se na něm začít pracovat v závěru loňského roku. Dále byla jako budoucí téma 
diskutována internalizace externalit. K tomuto nebylo zaujato jednoznačné stanovisko 
zejména z toho důvodu, že není jasné jedná-li se o výhradní téma pro úroveň vlády resp. zda 
má význam pro podniky. 

Z pohledu současně probíhajících projektů je možné například vyzdvihnout projekt „TRIGOS 
- CSR plays!“ na kterém pracuje vídeňský Institut pro environmentální management a 
ekonomii. Tento projekt je zaměřen společně s vybranými podniky na podporu dalšího 
rozvoje manažerského účetnictví zaměřeného na udržitelný rozvoj. Významný byl i podíl 
Institutu na přípravě dokumentu „Environmentální manažerské účetnictví“, který byl vydán 
v srpnu 2005 Mezinárodním svazem účetních (IFAC).

Stručný přehled o publikacích, konferencích a dalších aktivitách v průběhu posledních let 
dokládá velký zájem o environmentální účetnictví na úrovni podniků a zejména je zřejmý 
stále větší posun od environmentálního manažerského účetnictví k manažerskému účetnictví 
udržitelného rozvoje. Současně je zřejmé, že neklesá význam environmentálního 
manažerského účetnictví, ale naopak neboť se stává základem pro širší chápání v kontextu 
udržitelného rozvoje a východiskem pro sledování otázek spojených zejména se sociálními 
aspekty. 
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SITUAČNÍ ZPRÁVA KE STRATEGII UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 
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Paedr. Tomáš Hák, Ph.D. – Ing. Katarína Markošová –  
Mgr. Miroslav Havránek - Mgr. Jan Kovanda 

 
 

Úvod  
V poslední době (několik posledních desetiletí) jsme svědky protichůdných tendencí. Žijeme 
v globalizující se společnosti v integrovaném, mnohonásobně provázaném světě s úspěšnou 
„novou ekonomikou“5, která přináší bezprecedentní růst blahobytu. Zároveň však důsledky 
hospodářské činnosti předčily svou mohutností síly přírody, které od věků až do zcela 
nedávné doby určovaly vývoj základních procesů Země, jako je globální klima, světový vodní 
cyklus, stratosférický ozónový štít a bohatství biologické rozmanitosti. Proto se pro tuto dobu 
ujal název antropocén (Crutzen, 2002).  

Pozorované změny jsou vyvolány zátěží přírodních zdrojů, přírody a životního prostředí. Tato 
zátěž je nežádoucím průvodním jevem současného neudržitelného způsobu hospodářské 
činnosti. Obecně přijímanou odpovědí na současné problémy je koncepce udržitelného 
rozvoje. Ta vychází z klasické a široce přijaté definice ze zprávy Komise OSN pro životní 
prostředí a rozvoj (tzv. Zpráva Brundtlandové) z r. 1987, kterou v nedávné době nově 
formuloval Evropský parlament6  (Evropský parlament, 2000).  Velká řada států od té doby 
zpracovala své národní strategie, jak zajistit další rozvoj v souladu s principy udržitelného 
rozvoje. Tyto strategie jsou doplněny soubory ukazatelů pro „měření“ plnění stanovených cílů 
(OECD, 2002). 

 

Situace v Evropě 
Potřeba udržitelného rozvoje není vyvolána pouze environmentálními limity, ale také limity 
ekonomickými a sociálními, vyplývajícími ze zvyšujících se konkurenčních tlaků globální 
ekonomiky a stárnoucí populace v řadě zemí. Svědčí o tom i vývoj v Evropské unii (EU). Ta 
na tzv. Lisabonském summitu v r. 2000 formulovala sociální a ekonomické priority. Po jisté 
kritice byly tyto priority na jarním summitu v Barceloně (2002) doplněny závěry předchozího 
summitu EU v Göteborgu (2001). V Göteborgu byla přijata Strategie udržitelného rozvoje 
EU. Protože však byla zaměřena převážně environmentálním směrem, jejím přidáním 
k ekonomicko-sociálně pojaté lisabonské strategii, získal lisabonský proces svou současnou 
podobu zdůrazňující potřeby rozvoje a vzájemné rovnováhy sociálního, ekonomického a 
environmentálního pilíře. V roce 2004 bylo zahájeno hodnocení realizace Strategie ve formě 
široké veřejné diskuse. Udržitelný rozvoj patří také mezi klíčová témata rakouského 
předsednictví EU, které usiluje o to, aby proces hodnocení a aktualizace Strategie byl 
dokončen v průběhu 1. pololetí 2006, a aby aktualizovaná Strategie byla přijata na červnovém 
summitu Evropské rady (EK, 2005a). 
                                                 
5 Eurostat uvádí popisnou definici hlavních rysů nové ekonomiky: a) znalosti a nová odvětví s vysokou přidanou 
hodnotou; b) agilní podniky, které využíváním nových informačních technologií zvyšují svoji 
konkurenceschopnost, c) virtuální komunity založené nikoli na geografické blízkosti, ale na společných zájmech, 
d) snižující se role zprostředkovatele díky vyššímu nasazení informačních a komunikačních technologií. 
6 Udržitelný rozvoj znamená zlepšování životní úrovně a blahobytu lidí v mezích kapacity ekosystémů při 
zachování přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro současné a příští generace 
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Udržitelný rozvoj je základní strategií EU vedoucí k vysoké kvalitě života. EU chce 
každoročně monitorovat pokrok v plnění cílů Strategie a reportovat o tom na jarních 
zasedáních Evropské rady. Monitorování se má  provádět především na základě ukazatelů 
udržitelného rozvoje, které vypracovala Komise (EK, 2005b). Ty čerpají z různých ukazatelů 
vyvinutých v sektorálních politikách a ze syntézy, která z nich byla provedena v podobě 
souboru tzv. strukturálních ukazatelů, pomocí nichž byl monitorován pokrok na cestě k cílům 
stanoveným jako součást reformní lisabonské agendy.  

 

Situace v České republice 
„Měkkou“ povinnost vypracovat strategii udržitelného rozvoje měla Česká republika 
v podstatě již od r. 1992, kdy se stala signatářem Deklarace z Ria7. Tato povinnost byla 
umocněna vstupem země do Organizace pro hospodářskou spolupráci (OECD) a EU.  

Poptávku se pokoušely uspokojit nevládní organizace, akademické instituce i státem řízená 
pracoviště. Výsledky byly různé – vznikly výzkumné zprávy (viz Bochniarz et al., 1991; 
Nováček a kol., 1995), ambiciózní ale spíše soukromé, bez veřejné diskuse publikované 
iniciativy (viz Petržílek, 2000; ČEÚ, 2001) i projekty rozsáhlé s výsledky podrobenými 
veřejné diskusi (viz Moldan a kol., 2002). Přes různý rozsah, detail zpracování i kvalitu se 
tyto práce zasloužily o jedno: pokoušely se teoreticky přispět ke sdílené globální 
odpovědnosti České republiky v době, kdy neexistoval příslušný orgán veřejné správy.   

Strategii udržitelného rozvoje České republiky – schválená vládou ČR v prosinci 2004 – 
zpracovala v té době ustavená Rada vlády pro udržitelný rozvoj (Úřad vlády, 2005). Strategie 
by měla tvořit rámec pro zpracování materiálů koncepčního charakteru (sektorových politik či 
akčních programů). Je východiskem pro strategické rozhodování v rámci jednotlivých resortů 
i pro meziresortní spolupráci a spolupráci se zájmovými skupinami.  

 

Strategie udržitelného rozvoje České republiky - monitoring a aktualizace 
Základním předpokladem pro dosažení udržitelnosti je možnost posoudit, zda se vývoj ubírá 
správným směrem. Vhodným nástrojem pro takové posouzení jsou informace různého typu. 
Předmětem našeho zájmu jsou informace významné pro společenský rozhodovací proces z 
hlediska ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Jedná se o informace vzniklé 
zpracováním a interpretací primárních, zejména kvantitativních dat. Takové informace – 
indikátory – mohou být detailní, mohou se zabývat jednotlivostmi, ale mohou být také 
souhrnné, agregované.  

Strategie definuje hlavní (strategické) cíle, dále dílčí cíle a nástroje. Vláda chce průběžně 
sledovat postup naplňování cílů Strategie prostřednictvím indikátorů sestavovaných na 
základě oficiálních dat a ověřených metodik. Dílčí cíle Strategie mají být hodnoceny 
prostřednictvím indikátorů uvedených ve Strategii u jednotlivých strategických cílů. Pro 
komunikaci veřejné správy s veřejností a politiky na všech úrovních slouží užší soubor 
indikátorů.  

V monitorování dílčích cílů není zcela jasno. Strategie sice:  

1. definuje strategické cíle (např. v environmentálním pilíři je jím zajistit na území ČR 
co nejlepší kvalitu všech složek životního prostředí a zároveň v nejvyšší ekonomicky a 
sociálně přijatelné míře uchovat přírodní bohatství)  

                                                 
7 Rio Declaration on Environment and Development - United Nations publication, Sales No. E.73.II.A.14 and 
corrigendum), chap. I.  
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2. ke každému strategickému cíli zpřesňuje závazné dílčí cíle (např. v oblasti ochrany 
ovzduší je to ve stanovených lhůtách 2005 a 2010 dosáhnout a dále nepřekračovat 
imisní limity stanovené pro všechny kategorie látek znečišťujících ovzduší a dále ve 
stanovené lhůtě 2010 dosáhnout a dále nepřekračovat národní emisní stropy, 
stanovené pro látky znečišťující ovzduší)  

3. uvádí indikátory pro monitorování plnění dílčích cílů (např. měrné emise oxidů dusíku 
v t/km2, měrné emise oxidu siřičitého v t/km2 a podíl oblastí se zhoršenou kvalitou 
ovzduší na celkové ploše státu v  %).  

Dále se Strategie dílčími cíli nezabývá – neadresuje úkoly resortům či konkrétním institucím, 
neuvádí frekvenci ani formu hodnocení, typ výstupů, apod. Předpokládá se jaksi, že si 
indikátory rozeberou příslušné resorty a budou provádět reporting v rámci svých standardních 
procedur, jako např. publikování zpráv o stavu (životního prostředí, lesů, lidského rozvoje, 
apod.), statistických ročenek, výzkumných zpráv apod. Indikátorů je ve Strategii uvedeno 
více než sto a jejich skutečné využití zatím nikdo nezhodnotil.  

 

Situační zpráva  
Pro komunikaci klíčových trendů veřejnosti a politikům má sloužit užší soubor indikátorů. 
Návrh 24 vybraných indikátorů doplněný ilustračními grafy byl uveden již v závěru Strategie. 
První zhodnocení realizace Strategie pak bylo provedeno v Situační zprávě, zpracované na 
základě usnesení vlády ČR č. 1242 ze dne 8. prosince 2004. Ta byla zpracována v průběhu r. 
2005 (Úřad vlády, v tisku) a vzata na vědomí vládou.  Zpráva je založena na souboru 
indikátorů, který vychází ze tří pilířů Strategie (ekonomický, environmentální a sociální) a je 
doplněn třemi dalšími oblastmi uvedenými ve Strategii (výzkum a vývoj, vzdělávání, dále 
evropský a mezinárodní kontext a konečně správa věcí veřejných).  

Situační zpráva je první svého druhu (v ČR). Podíleli se na ní pracovníci řady resortů a 
institucí (jejich role je uvedena v přehledové tabulce ve Zprávě) za koordinace Centra pro 
otázky životního prostředí UK. Situační zpráva obsahuje celkem 36 „standardních“ 
indikátorů, tj. takových, které jsou sestavovány na základě oficiálních dat a ověřených 
metodik. Jedná se o soubor vybraných indikátorů, které podle názorů odborníků pokrývají 
nejdůležitější témata a cíle Strategie. 

Zadáním ani cílem Situační zprávy nebylo nutně zhodnocení, zdali zjištěné hodnoty 
indikátorů jsou „dobré“ nebo „špatné“. Indikátory mohou o významných skutečnostech ve 
vztahu k udržitelnosti rozvoje informovat několika způsoby, které byly pro souhrnné 
hodnocení použity:   

• pokud je stanoven přímý cíl, indikátory informují o dosažení, resp. přibližování 
nebo vzdalování od daného kvantitativního cíle; 

• pokud není explicitní cíl stanoven, může být hodnocení provedeno vzájemným 
porovnáním stejných subjektů (států, měst, regionů, podniků, atd.,), tzv. 
benchmarking. Porovnávat lze pouze indikátory spočítané podle stejné metodiky a 
za stejné časové období. Je nutno pečlivě zvážit referenční údaj, tzn. zdali zjištěné 
hodnoty vztáhnout na osobu, na plochu, na jednotku ekonomického výkonu, apod.  

• v případě existence dat a konstrukce indikátorů stejnou metodikou po delší časové 
období lze získat časové řady. Hodnocení pak lze doplnit analýzou trendu, která 
zvyšuje výpovědní hodnotu indikátoru, sama o sobě však není dostatečná.   
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Hodnocení není nikdy možné dělat bez dobré znalosti zkoumaného jevu a je nutné jej vždy 
dělat v širším kontextu datovém (informačním), časovém i prostorovém. Nejsnáze je 
proveditelné v případě stanovených cílových hodnot pro danou oblast. Z hlediska závaznosti, 
a  tudíž i vymahatelnosti, lze cíle dělit na: 

• „tvrdé“ – některé mez. závazky, emisní či imisní limity zakotvené v zákonech, 
nejvyšší přípustné koncentrace určené hygienickými vyhláškami apod.). Definitivní 
hodnoty těchto cílů jsou stanoveny na základě vědeckých podkladů v rámci 
politického procesu, ať již na úrovni mezinárodních jednání nebo národního 
zákonodárného postupu. Dodržování těchto limitů lze vymáhat (sankce různého 
typu)  

• „měkké“ – různá doporučení, indikativní cíle vyjadřující žádoucí či podporovaný 
směr rozvoje (např. Rozvojové cíle tisíciletí vytýčené OSN). Takové cíle mohou být 
stanoveny jak v rámci politických jednání, tak jako neformální návrhy a 
doporučení. Obvykle tyto měkké limity nelze vymáhat, je možné pouze apelovat na 
jejich dodržování.  

Z hlediska metodologického lze pro stanovení cílů rozlišit několik přístupů:  

• Kritické zatížení – pod tento pracovní termín lze zahrnout různé metody, které 
cílové hodnoty odvozují od hodnot, jejichž překročení by ohrozilo zdravotní stav 
populace nebo ekosystémů, nebo by narušilo rovnováhu v geobiosféře. Patří sem 
koncept kritických zátěží8 (Vries, 2001), nosné kapacity9 (Daily and Ehrlich, 1992), 
prahových či stropních hodnot, apod. Pro jejich stanovení jsou použity metody 
oborů toxikologie, hygieny, ekotoxikologie, chemie, ekologie ad.  

• Referenční hodnoty udržitelnosti10 - patří sem např. udržitelný výnos (využívaný 
pro hodnocení udržitelnosti hospodaření v lesích či rybolovu), udržitelná míra 
reprodukce apod. Hodnoty lze použít pro řízení obnovitelných zdrojů.   

• Kombinace odborných a politických hledisek – stanovení cílů např. pro výši 
nezaměstnanosti či zadluženosti, těžby neobnovitelných zdrojů, výdajů na výzkum 
či růst HDP jsou založeny na aplikaci různých metod společenskovědních disciplín 
a především silně ovlivněny politicko-sociálními faktory.       

 

Situační zpráva - příklad indikátorů materiálových a energetických toků  

Centrum pro otázky životního prostředí UK se kromě celkové redakce podílí na Situační 
zprávě i autorsky: dodává do ní indikátory o využití materiálů a energií.  

Materiálová spotřeba 

Indikátorem sledujícím zátěž životního prostředí v souvislosti s využíváním omezených 
zdrojů je materiálová spotřeba. Materiálová spotřeba se vyjadřuje jako indikátor „domácí 
materiálová spotřeba“ (Domestic material consumption – DMC), který je sestavován dle 
metodiky Eurostatu (2001). DMC je sumou fyzického množství vytěžených surovin 
(energetických nerostných surovin, rud, nerudních surovin a stavebních surovin) a 

                                                 
8 Koncept kritických zátěží (critical loads) byl rozpracován v rámci aktivit CLRTAP v programech Pracovní 
skupiny pro účinky EHK/OSN. Stanovení kritických zátěží je zaměřeno na ochranu přírodního prostředí před 
účinky kyselé atmosférické depozice a kvantifikaci nezbytného snížení emisí kyselinotvorných sloučenin do 
ovzduší. 
9 Původně termín z populační biologie někdy aplikovatelný i na ochranu životního prostředí 
10 Sustainable reference values (SRV) 
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vyprodukované biomasy (zemědělská sklizeň, těžba dřeva, lov ryb atd.), které byly získány na 
území daného státu. K těmto materiálům jsou dále přičítány veškeré dovozy a odečítány 
veškeré vývozy (dovoz a vývoz nerostných surovin, biomasy, polotovarů a výrobků konečné 
spotřeby). Pro výpočet indikátoru DMC jsou v podmínkách ČR běžně dostupná data 
z oficiálních statistik (ČSÚ, Geofond, atd.), a to pro relativně dlouhé časové období (1990 až 
2004). Z indikátorů materiálových toků na makroekonomické úrovni patří DMC mezi ty, se 
kterými jsou spojeny nejnižší nejistoty (v letech 1990 až 2003 se nejistota pohybovala od +8/-
3 % do +9/-4 %) (Kovanda and Hak, 2006).  

Indikátor DMC výstižně charakterizuje zátěž životního prostředí spojenou se spotřebou 
materiálů. Tato jeho vlastnost je založena na předpokladu, že vytěžené suroviny a 
vyprodukovaná biomasa na území daného státu reprezentují zátěž, kterou daná socio-
ekonomická jednotka působí na domácí životní prostředí, zatímco dovozy reprezentují zátěž, 
kterou tato socio-ekonomická jednotka působí na životní prostředí v zahraničí. Z hlediska 
mezinárodní srovnatelnosti lze za výhodu indikátoru DMC považovat, že je aditivní, tedy že 
je možné jej sčítat např. pro jednotlivé regiony či uskupení více zemí (EU25). 

Posuzování vývoje indikátoru DMC je důležité také ve vztahu k hospodářskému výkonu (viz 
Obr. 1), který podává informaci o tom, zda dochází ke snižování materiálové náročnosti 
(DMC/HDP), resp. k oddělování křivek využívání zdrojů a hospodářského výkonu (ať již 
absolutnímu nebo relativnímu) Jinými slovy, zda dochází k dematerializaci hospodářství. 
S poklesem materiálové náročnosti dochází k poklesu zátěže životního prostředí na jednotku 
HDP a ke zvyšování konkurenceschopnosti v důsledku snižování výrobních nákladů ze strany 
nákupu surovin a dalších materiálů potřebných na výrobu. Při posuzování materiálové 
náročnosti je nezbytné sledovat také změnu struktury národního hospodářství. Např. nárůst 
podílu služeb v rámci ekonomiky může vést ke snížení materiálové náročnosti. 

 

Obr. 1: Domácí materiálová spotřeba (DMC) a HDP na osobu, mezinárodní srovnání, 1999 
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Je třeba mít na paměti, že dostupnost/omezenost materiálových zdrojů a dopad na životní 
prostředí způsobený jejich využíváním jsou dva rozdílné aspekty (Hák, 2002). Vzhledem 
k tomu, že se liší dopad spotřeby jednotlivých materiálů na životní prostředí, je vhodné 
sledovat indikátor DMC také ve členění na jednotlivé materiálové kategorie. S tím souvisí 
také obecně přijímané tvrzení, že udržitelné využívání materiálů musí být do určité míry 
založeno na obnovitelných materiálech. Tato nutnost vychází nejen z omezené povahy 
materiálových zdrojů, ale také ze skutečnosti, že spotřeba neobnovitelných materiálů je 
obecně spojena s vyšším negativním dopadem na životní prostředí (EEA, 2005). Proto je 
vhodné sledovat také podíl obnovitelných materiálů na domácí materiálové spotřebě. 
Důležitou vypovídací schopnost má i velikost podílu dovozu na DMC. Čím vyšší je tento 
podíl, tím více je ekonomika daného státu citlivá na náhodné výkyvy v zahraničním obchodu 
(nedostatek určitých komodit, neočekávané zvýšení jejich cen, atp.). Týká se to zejména 
strategických materiálových zdrojů jako jsou fosilní paliva či vzácné kovy. Při mezinárodním 
srovnání poskytuje důležitou informaci hodnota indikátoru DMC k počtu obyvatel daného 
státu. Tento poměr slouží k posouzení rovnosti jednotlivých zemí z hlediska jejich přístupu k 
omezeným zdrojům. Obecně vzato, všichni lidé by měli mít stejné právo na využívání 
přírodních zdrojů (UN, 1992). 

Vývoj indikátoru DMC, stejně jako materiálové náročnosti, by měl být interpretován 
s ohledem na celou řadu dalších skutečností. Pozitivně se na něm odrazí např. zvyšující se 
míra recyklace (dojde ke snížení poptávky po primárních materiálových zdrojích), investice 
do výzkumu a vývoje nových technologií používaných ve zpracovatelském průmyslu ad.  

Pro účely hodnocení Strategie udržitelného rozvoje ČR lze DMC považovat za vhodný, i když 
poněkud příliš agregovaný indikátor, založený na mezinárodní metodice, mezinárodně hojně 
používaný (Eurostat, OECD, OSN), bez problémů sestavitelný a srozumitelným způsobem 
zachycující využívání omezených zdrojů. 

Energetická spotřeba 

Druhým vkladem Centra pro otázky životního prostředí jsou energetické indikátory, 
konkrétně se jedná o „prvotní energetické zdroje“, „konečná spotřeba“, „obnovitelné zdroje 
energie“ (měří spotřebu) a „energetická náročnost hrubého domácího produktu“ (měří 
účinnost). 

Indikátor prvotních energetických zdrojů je sestaven jako součet domácí těžby všech 
energetických surovin (výjimkou je primární elektřina a primární teplo, kde je započítána 
energie samotného nosiče) plus jejich dovozy, mínus vývozy. Bilanci dále vyvažuje položka 
skladových zásob a jejich transferů. Energetické zdroje jsou děleny na plynné, kapalné a tuhé 
a primární elektřinu a teplo. Jeho silné stránkou je zejména robustnost, porovnatelnost mezi 
státy i roky, metodické a institucionální zázemí. Mezi slabé stránky by se dala zařadit malá 
vypovídací schopnost o hnacích silách, které formují tento indikátor, i o zátěži geobiosféry.   

Indikátor konečné spotřeby energie je definován jako spotřeba energie zjišťovaná před 
vstupem do spotřebičů, ve kterých se využije pro energetické služby, nikoli pro výrobu jiné 
energie. Silné stránky jsou obdobné jako u předešlého indikátoru. Mezi slabé stránky patří 
zejména neschopnost indikátoru postihnout s jakou účinností je konečná energie přeměněna 
na energetické služby a tedy jeho snížená vypovídací schopnost o hnacích silách spotřeby 
energie. 

Indikátor energie z obnovitelných zdrojů je sestaven z výsledků statistických šetření 
prováděných Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (bioplyn, tuhé komunální odpady, 
biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla) a údajů Energetického regulačního úřadu (vodní a 
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větrné elektrárny). Silnou stránkou tohoto indikátoru je institucionální zázemí a v případě 
některých typů obnovitelných zdrojů (vodní energie) i dlouhodobé časové řady. Nevýhodou je 
neexistence společné mezinárodní metodiky – různé státy zahrnují do obnovitelných zdrojů 
různé kategorie, např. komunální odpad.   

Celkově lze shrnout, že pro hodnocení energetiky jsou použité indikátory vhodné.  

 

Směry další práce 
Výše uvedené indikátory mají sloužit ke sledování naplňování stanovených cílů (k tomu se 
vláda zavazuje ve Strategii udržitelného rozvoje).  Je tedy zřejmé, že výsledky většiny 
indikátorů nebude možné hodnotit z hlediska principů a kritérií udržitelného rozvoje, ale spíše 
“vzdálenosti“ od cílů definovaných v dokumentech různé právní síly, nebo ještě častěji jen 
podle trendu. V každém případě je však nutné vylepšit interpretaci jednotlivých indikátorů 
tak, aby bylo možné získat jasný obrázek o vývoji jak dílčích jevů, tak celých tématických 
skupin.  

Je zřejmé, že stávající soubor indikátorů není ideální a bude třeba jistých úprav. Do budoucna 
nepovažujeme za žádoucí celkový počet indikátorů příliš rozšiřovat (spíš naopak). Je třeba 
zvážit lepší rozdělení indikátorů mezi šest témat Strategie, zavedení některých již delší dobu 
mezinárodně používaných indikátorů (např. očekávaná délka zdravého života) a zavádění 
indikátorů pokrývající „hraniční“ oblasti mezi dvěma, v ideálním případě třemi, pilíři. 
Z tohoto hlediska není situace vyhovující (Obr. 2).   

 

Obr. 2: Integrace pilířů udržitelného rozvoje – počet indikátorů v jednotlivých segmentech  
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Pozn.: Pro znázornění přesahů mezi pilíři byly indikátory oblastí „výzkum a vývoj, 
vzdělávání“, „evropský a mezinárodní kontext“ a „správa věcí veřejných“ zařazeny do 
sociálního pilíře.   
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Největší prostor ke zlepšení SZ 2006 se nabízí v oblasti interpretací výsledků jednotlivých 
indikátorů. Např. indikátor DMC vypovídá o zátěži životního prostředí, otázkou však  
zůstává, jaký je environmentální dopad této zátěže. V rámci indikátoru DMC jsou totiž 
agregovány často velice rozdílné materiálové kategorie (fosilní paliva, biomasa rostlinná i 
živočišná, rudy ad.). Předmětem dalšího výzkumu by proto mělo být, zda by bylo vhodnější 
počítat indikátor DMC jako sumu materiálů vážených podle environmentálních dopadů  

V případě energetických indikátorů je možné hodnotit nejen sektor energetiky ale celkové 
energetické nároky lidské společnosti (Haberl et al., 2006). K tomu by bylo nutné modifikovat 
indikátory tak, aby zahrnovaly i energii odebíranou lidmi z ekosystémů ve formě biomasy – 
např. jako podíl sumy energie z čisté primární produkce (tedy část energie, kterou člověk 
získá z ekosystémů ke své potřebě) a procentem čerpání zásob neobnovitelných zdrojů. 
Takový indikátor by vyjadřoval i zátěž geobiosféry, 

V každém případě je pravidelné hodnocení Strategie pomocí kvantitativních analýz krok 
správným směrem. První pokus dopadl dobře – nepřinesl sice mnoho nového z hlediska 
metodologického, ale nastavil alespoň minimální standard a upozornil na nedostatky.     
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Úvod 
Mnohé vládní politiky mnoha různými cestami dosud podporují výrobu a spotřebu škodlivou 
z hlediska životního prostředí. Jasným příkladem jsou přímé dotace do neudržitelných 
průmyslových odvětví a sektorů, jako je intenzivní zemědělství. Aby bylo možné tuto situaci 
změnit a přejít na udržitelnější vzorce výroby a výroby, je nutná zelená (neboli ekologická) 
fiskální a dotační reforma, která by pomohla urychlit vývoj alternativ šetrných k životnímu 
prostředí. 

Peníze získané odstraněním dotací škodlivých z hlediska životního prostředí je možné ušetřit 
nebo lépe investovat do činností šetrných k životnímu prostředí, jako je udržitelné 
zemědělství atd., což by rovněž stimulovalo ekonomický rozvoj, odráželo skutečné náklady a 
podporovalo internalizaci environmentálních a sociálních nákladů. Zelená rozpočtová reforma 
je součástí zelené daňové reformy a znamená přesun zdanění ze zdanění práce směrem k 
daním za využívání energie a dalších zdrojů a surovin, látek a výrobků nebezpečných z 
hlediska životního prostředí atd. Environmentálním výsledkem zde je to, že ekologické daně 
stimulují výrobce a spotřebitele k tomu, aby změnili svůj způsob výroby a spotřeby a šetřili 
energii a zdroje. 

Je nutné zlepšit obecnou metodologii manažerského účetnictví zabývajícího se udržitelným 
rozvojem. Na druhou stranu je vhodné zlepšovat tuto metodologii pomocí případových studií 
a studií zaměřených na konkrétní sektory národní ekonomiky. Může to přinést určité 
konkrétní závěry, které mohou pomoci zlepšit obecnou metodologii. Kromě klasického 
přístupu, který se používá v sektoru průmyslu, je zajímavé zaměřit se na další sektory 
nakládající s materiálovými a energetickými zdroji, u nichž jsou rovněž silná sociální 
hlediska, například zaměstnanost v regionech bez průmyslového potenciálu. 

Jedním ze sektorů tohoto typu je zemědělství, které přímo využívá přírodní zdroje (hlavně 
půdu) a má rovněž přímý vliv na kvalitu životního prostředí. Tento vliv souvisí s typem 
zemědělského hospodaření a rovněž s nástroji státní zemědělské politiky. To je důvodem, 
proč se tato studie zabývá udržitelným zemědělstvím a navrhuje speciální metodologii pro 
hodnocení udržitelnosti v tomto specifickém sektoru. 

Systémové hodnocení udržitelnosti studuje stabilitu a životaschopnost v ekologické, 
ekonomické a sociální dimenzi a je tudíž syntézou přírodních a humanitních věd. Indikace a 
hodnocení udržitelnosti jsou navrhovány na úrovni farmy (zemědělského podniku), protože 
farma je subjektem, jehož činnost má být řízena směrem k udržitelnosti. 

Potenciálními uživateli výzkumu udržitelnosti jsou vědecké, politické, občanské a zemědělské 
kruhy, ale hlavním konečným uživatelem navrhovaných metod hodnocení udržitelnosti  bude 
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asi státní správa, v důsledku její role při vytváření normativních a peněžních nástrojů 
zemědělského rozvoje, zaměstnanosti a ochrany životního prostředí. 

Indikátory zemědělské udržitelnosti jsou v této studii rozděleny do pěti skupin podle toho, co 
indikují. První skupina indikátorů analyzuje kvalitu životního prostředí a je to: kvalita půdy 
[Doran, 1994], mikrobiální procesy v půdě [Viser a Parkinson, 1992], vodní režim [Rao, 
1993], biodiverzita a mechanismus koloběhu živin [Edwards et al., 1993]. 

Druhá skupina indikátorů studuje spotřebu materiálů a energií. Schmidt-Bleek [1994] vyvinul 
metodu analýzy materiálové intenzity na jednotku služby. Pervanchon a kol. [2002] vyvinuli 
indikátor energie. Spangenberg [2002] poskytuje rámec pro indikátory měřící udržitelný 
rozvoj a zaměřené na environmentální prostor. Ekologická stopa, kterou vyvinuli 
Wackernagel a Rees [1996], převádí vlivy subjektů a činností na zdroje, tvorbu odpadů a 
environmentální funkce. 

Třetí skupina indikátorů se zabývá výrobním procesem. Edwards a kol. [1993] představili 
model farmy s biofyzikálními vstupy (energie, chemikálie, voda) a výstupy (potraviny, 
vlákna, energie). Christen [2001] studuje produktivitu různých typů využití půdy. Heller a 
Keoleian [2000] použili metodu hodnocení životního cyklu. 

Čtvrtá skupina indikátorů se zaměřuje na socioekonomickou sféru. Interakce mezi podnikem 
a jeho socio-politickým prostředím je jednou z klíčových manažerských oblastí, které je 
potřeba věnovat pozornost [Schalteger, 2003, Bennett, 2003]. Dobbs a Cole [1992] použili 
následující indikátory: změny v příjmu zemědělských domácností; zpět směřující vazby k 
firmám dodávajícím vstupy; dopředu směřující vazby k dopravním, zpracovatelským a 
marketingovým firmám; a změny ve spotřebitelských výdajích. Pomeroy [1997] navrhnul 
následující cíle: zdraví a bezpečnost, kontrola nad klíčovým zbožím a službami a jejich 
dostupnost, účast na sociálních a veřejných záležitostech. Hanus a Ulcak [2000] hodnotili 
vztahy mezi zemědělcem a spotřebitelem pomocí: adresnosti, vzdálenosti, spolurozhodování, 
společného investování a sdílení rizik. Darwish, Hamadeh a Sharara [2001] analyzovali 
ekonomickou udržitelnost přechodu od tradičního zemědělsko-pastevního systému k deštěm 
zavlažovanému produkčnímu systému pomocí ekonomického a finančního čistého zisku. 

Pátá skupina indikátorů analyzuje všechny dimenze systému farmy. Levins [1996] navrhl 
čtyři indikátory, které lze použít k hodnocení udržitelnosti farem: spoléhání se na vládní 
programy; používání zařízení, chemikálií a neobnovitelných zdrojů energie; tvorba 
pracovních míst; a rovnováha mezi spotřebou a produkcí krmiv. OECD [2000] zveřejnila 
dlouhý seznam environmentálních indikátorů pro zemědělství, rozdělený do čtyř skupin. 

 

1. Kritéria výzkumu udržitelnosti 
Pro dosažení výsledků byla vybrána následující kritéria výzkumu: společná jazyková 
základna pro uživatele, přístup napříč jednotlivými dimenzemi, omezený počet agregovaných 
indikátorů ve stejných jednotkách, kontrolované údaje, nízké náklady na shromažďování a 
zpracování údajů, nové použití (recyklace) údajů shromážděných za jiným účelem, 
srozumitelné výstupy. 

Systémová analýza vyžaduje agregované indikátory, které umožňují komplexní sledování. 
Počet indikátorů je omezen na jeden indikátor pro každou dimenzi. Hodnocení a využití v 
zemědělské politice je navrhováno v peněžních jednotkách, které snižují vzdálenost mezi 
analýzou a politickým rozhodnutím. Nové použití údajů z účtu zisků a ztrát odpovídá kritériu 
nízkých nákladů na shromažďování a zpracování údajů. Pro politické využití jsou nutné 
kontrolované a zaručené údaje. Hodnotitelův vlastní kontrolní a záruční systém pro udržitelný 
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rozvoj může být nadbytečný. Byla použita běžná finanční terminologie účetnictví, jelikož to 
umožňuje vysvětlit výsledky výzkumu vědcům, politikům a zemědělcům. 

 

2. Navržené agregované indikátory 
Agregovaný indikátor ekologické dimenze - materiálové a energetické náklady (MEN) udává 
množství zdrojů, které farma vynakládá na nákup strojů, zařízení, paliv, budov, chemikálií, 
krmiv a steliva atd. Snižování MEN znamená udržitelný trend v ekologické dimenzi. 
Agregovaný indikátor ekonomické dimenze - provozní hospodářský výsledek (PHV) udává 
ekonomickou životaschopnost. Agregovaný indikátor sociální dimenze - osobní náklady (ON) 
indikuje, kolik farma zaplatila za práci atd. a jak farma podporuje zaměstnanost a stabilitu 
regionu a státního sociálního systému. Udržitelný rozvoj vede k rovnováze mezi dimenzemi. 
Indikátory jsou uzpůsobeny pro země, ve kterých je dostačující produkce nebo nadprodukce. 
Je třeba vzít v úvahu, že v chudých regionech je důležitějším indikátorem udržitelnosti výroba 
potravin. 

Jelikož navržená analýza znovu používá dříve shromážděné finanční údaje, nepopisuje tato 
studie metody sběru dat. Navržené indikátory jsou v peněžních jednotkách EUR.ha-1.rok-1. 
(Směnný kurz: 1 EUR : 30 CZK)  

 

TABULKA 1. Udržitelné trendy 

Dimenze  Udržitelný trend Agregovaný indikátor 

Ekologická Stabilizace životního prostředí MEN 

Ekonomická Stabilizace podniku PHV 

Sociální Stabilizace společnosti ON 

 

MEN - materiálové a energetické náklady (EUR.ha-1.rok-1) 

PHV - provozní hospodářský výsledek (EUR.ha-1.rok-1) 

ON - osobní náklady (EUR.ha-1.rok-1) 

 

3. Hodnocení 

Výpočet absolutní hodnoty udržitelnosti je vzhledem k vlivu velkého množství faktorů na 
zemědělský systém velmi komplikovaný. Z toho důvodu je navržena studie pro porovnání 
relativní udržitelnosti v rámci skupiny farem, retrospektivní analýza limitů neudržitelnosti. 

Metoda porovnání vážené intervalové udržitelnosti 

Tato metoda váží dimenze udržitelnosti podle jejich funkce a důležitosti v souladu s modelem 
pyramidy zemědělského systému (obrázek 1). Ekologická dimenze je primárním zdrojem na 
základní úrovni. Sekundární ekonomická dimenze získává zdroje z dimenze ekologické. 
Terciární sociální dimenze využívá ekologickou a ekonomickou dimenzi. Model znázorňuje 
pořadí dimenzí a jejich závislost. Každé z dimenzí je přidělena váha podle její důležitosti v 
systému: 3 ekologické dimenzi, 2 ekonomické a 1 sociální dimenzi. Součet vah sociální a 
ekonomické dimenze (3) se rovná váze ekologické dimenze (3). 
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OBRÁZEK 1.  Model pyramidy zemědělského systému 

 

     Sociální dimenze 

              Ekonomická dimenze 

                               Ekologická dimenze 

 

 

Tato metoda analyzuje intervaly udržitelnosti v jednotlivých dimenzích podle minimální a 
maximální hodnoty indikátoru a podle pravděpodobnosti jejich výskytu kolem těchto limitů. 
Interval ekologické dimenze je určen od 0 do maximální hodnoty MEN v dané skupině farem 
(EUR.ha-1.rok-1). Interval ekonomické dimenze je definován od maximální absolutní hodnoty 
PHV po zápornou maximální hodnotu PHV v dané skupině farem (EUR.ha-1.rok-1). Interval 
udržitelnosti v sociální dimenzi byl definován od 0 po maximální hodnotu ON v dané skupině 
farem (EUR.ha-1.rok-1). Metoda vypočítává intervalovou udržitelnost farem jako index, s 
hodnotami od 0 % do 100 %. Intervalová udržitelnost ekologické dimenze je vypočtena podle 
rovnice: 

IUDekol = (1 - (MEN / MENmax)) . 100%,  (1) 

kde IUDekol je intervalová udržitelnost ekologické dimenze (%), MEN jsou materiálové a 
energetické náklady (EUR.ha-1.rok-1) a MENmax jsou maximální materiálové a energetické 
náklady v dané skupině farem (EUR.ha-1.rok-1). Intervalová udržitelnost ekonomické dimenze 
je vypočítána podle rovnice:  

IUDekon = ((PHV / PHVmaxabsolut + 1) / 2) . 100%,  (2) 

kde IUDekon je intervalová udržitelnost ekonomické dimenze (%), PHV je provozní 
hospodářský výsledek (EUR.ha-1.rok-1) a PHVmaxabsolut je maximální absolutní hodnota 
provozního hospodářského výsledku v dané skupině farem (EUR.ha-1.rok-1). Intervalová 
udržitelnost sociální dimenze je vypočítána podle rovnice: 

IUDsoc = ON / ONmax . 100%,  (3) 

kde IUDsoc je intervalová udržitelnost sociální dimenze (%), ON jsou osobní náklady 
(EUR.ha-1.rok-1) a ONmax jsou maximální osobní náklady v dané skupině farem 
(EUR.ha-1.rok-1). Intervalová udržitelnost systému je vypočítána podle rovnice: 

IUS = ((IUDekol + IUDekon + IUDsoc) / 3) . 100%,  (4) 

kde IUS je intervalová udržitelnost systému (%), IUDekol je intervalová udržitelnost 
ekologické dimenze (%), IUDekon je intervalová udržitelnost ekonomické dimenze (%) a 
IUDsoc je intervalová udržitelnost sociální dimenze (%). 

Pro výpočet vážené intervalové udržitelnosti (VIU) se používá vážená agregace. Pohybuje se 
v rozmezí od 0 % do 100 %. Vážená intervalová udržitelnost je vypočítána podle rovnice: 

 VIU = ((IUDekol * VDekol + IUDekon * VDekon + IUDsoc * VDsoc) / 

(VDekol * VDekon * VDsoc)) .100%,      (5) 

kde VIU je vážená intervalová udržitelnost systému farmy (%), IUDekol je intervalová 
udržitelnost ekologické dimenze (%),IUDekon je intervalová udržitelnost ekonomické 
dimenze (%), IUDsoc je intervalová udržitelnost sociální dimenze (%), VDekol je váha 
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ekologické dimenze, VDekon je váha ekonomické dimenze a VDsoc je váha sociální 
dimenze. 

 

4. Testování indikátorů a metod 
Navržené indikátory a metody jsou testovány na finančních údajích od dvanácti vybraných 
farem. Finanční údaje o farmách, vztahující se k roku 2002, poskytl Výzkumný ústav 
zemědělské ekonomiky. V roce 2002 dosáhla nejvyšší VIU - 67 % - farma F1. Ve stejném 
roce vykázala nejnižší hodnotu VIU - 30 % - farma F12. (viz tabulka 2). 

TABULKA 2. Pořadí farem podle vážené intervalové udržitelnosti 

Ecological Dimension 
(Weight 3) 

Economic Dimension 
(Weight 2) 

Social Dimension 
(Weight 1) 

Farm 
System 

Farm 

MEN IUD (%) PHV IUD (%) ON IUD (%) VIU (%) 

F1 205 76 58 60 208 5 67 

F2 143 83 -31 44 177 45 64 

F3 515 39 211 88 283 72 61 

F4 451 46 67 62 327 83 58 

F5 557 34 162 79 275 70 55 

F6 260 69 -75 37 172 44 54 

F7 460 45 32 56 267 68 52 

F8 183 78 -277 0 273 69 51 

F9 603 28 14 52 395 100 4 

F10 650 23 76 64 241 61 43 

F11 840 0 0 50 354 89 32 

F12 708 16 -71 37 231 59 30 

 

MEN - materiálové a energetické náklady (EUR.ha-1.rok-1) 

PHV - provozní hospodářský výsledek (EUR.ha-1.rok-1) 

ON - osobní náklady (EUR.ha-1.rok-1) 

IUD – intervalová udržitelnost dimenze (%) 

VIU - vážená intervalová udržitelnost systému farmy (%) 

 

5. Aplikace 
Navržený index vážené intervalové udržitelnosti umožňuje rozdělit dotace farmám. Návrh se 
nezabývá tím, jaké finanční zdroje použít a jak velké finanční prostředky pro dotace použít. 
Navrhované přerozdělení dotací je v souladu s cílem zelené daňové reformy (viz tabulka 3). 
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TABULKA 3: Porovnání zelené daňové reformy a dotační reformy 

Zelená daňová reforma Dotační reforma 

Nižší zdanění práce Vyšší dotace na práci 

Vyšší zdanění materiálů a energie Nižší dotace na materiály a energii 

 

Dotace pro udržitelné zemědělství se vypočítá podle rovnice č. 6: 

DF = (CD / �((VIU - VIUmin) * P)) * (VIU - VIUmin) * P 

kde DF je dotace pro farmu (EUR), CD jsou celkové finanční prostředky dotací pro danou 
skupinu farem (EUR) VIU je vážená intervalová udržitelnost systému farmy (%), VIUmin je 
minimální VIU (%) a P je plocha farmy (ha). 

Jako příklad je uvedeno rozdělení 1 milionu EUR, jako dotací v roce 2003, mezi dvanáct 
farem podle finančních údajů za rok 2002 (tabulka 4). 

 

TABULKA 4. Rozdělení dotace 1 milionu EUR mezi 12 farem 

Farm VIU 

(%) 

Area 

(he) 

Difference VIU and 
VIUmin (%) 

Counts 

VIU 

Subsidy 

(EUR) 

Subsidy 

(EUR.ha-1) 

F1 67 826 37 306 108955 132 

F2 64 1204 34 409 145939 121 

F3 61 747 31 232 82556 111 

F4 58 1374 28 385 137155 100 

F5 55 1340 25 335 119430 89 

F6 54 327 24 78 27979 86 

F7 52 1337 22 294 104863 78 

F8 51 1577 21 331 118064 75 

F9 48 1570 18 283 100749 64 

F10 43 1021 13 133 47319 46 

F11 32 963 2 19 6866 7 

F12 30 2151 0 0 0 0 

Σ  14437  2805 999875  

 

MEN - materiálové a energetické náklady (EUR.ha-1.rok-1) 

PHV - provozní hospodářský výsledek (EUR.ha-1.rok-1)  

ON - osobní náklady (EUR.ha-1.rok-1) 

VIU - vážená intervalová udržitelnost systému (%) 

VIUmin - minimální hodnota vážené intervalové udržitelnosti v dané skupině farem (%). 
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6. Výsledky a diskuse 
Výsledky tohoto výzkumu lze rozdělit do dvou skupin: metodologické výsledky a výsledky 
plynoucí z testování vybraných 12 farem. Navržený výběr indikátorů se blíží indikátorům, 
které navrhuje Levins [1996]. Cílem indikátorů navržených v této studii je promítnout 
materiál a energii, provozní hospodářský výsledek a osobní náklady na plochu farmy. 
Indikátory a index pro výpočet dotací jsou ve stejných jednotkách (EUR.ha-1.rok-1), což 
představuje výhodu pro praktickou aplikaci. Nevýhodou peněžních jednotek je to, že tyto 
jednotky nevypovídají o přímých přínosech a rizicích [Chambers, 2001]. Použití přesnějších 
parciálních indikátorů eliminuje míchání rozdílných předmětů, ale komplikuje výstupy. 
Výzkum se nezabývá externími ekologickými, ekonomickými a sociálními dopady mimo 
farmy. Zvýšení udržitelnosti jedné farmy má pozitivní dopad na udržitelnost na vyšší úrovni, 
například na úrovni regionu nebo krajiny. 

Je kontroverzní otázkou, jaká je optimální úroveň agregace. Vysoká agregace se používá s tím 
cílem, aby byl index vážené intervalové udržitelnosti aplikovatelný v dotační reformě. Hlavní 
slabinou agregace je to, že v ní chybí rozdíly mezi typy vstupů a výstupů a chybí v ní mnoho 
podmínek udržitelnosti. Indikátor MEN nezahrnuje rozlišení obnovitelných a 
neobnovitelných zdrojů energie a nerozlišuje nebezpečné materiály a méně rizikové 
materiály. MEN neindikuje přímý vliv výstupů na zdraví a životní prostředí. Indikátory PHV 
neposkytují informace o struktuře aktiv a investic. Indikátor ON nerozlišuje peněžní zdroje, 
které dostávají zaměstnanci farmy, a zdroje, které podporují státní výdaje na sociální 
zabezpečení. I přes tato negativa je navržená agregace účelná, účinná a je v souladu s 
udržitelnými trendy. Metoda hodnocení vážení intervalové udržitelnosti používá zaručené 
vstupní údaje. Jednou z hlavních výhod této metody je nové použití (recyklace) již 
zaznamenaných údajů o farmách, protože je obecně neudržitelné recyklovat pouze materiál a 
plýtvat informacemi. 

Index vážené intervalové udržitelnosti je aplikovatelný v zemědělské politice. Tato práce si 
neklade za cíl vyřešit problém udržitelnosti / neudržitelnosti daní nebo dotací. Nesystematické 
a nepravidelné dotace destabilizují systém. Na druhou stranu, dotace jsou účinným nástrojem 
strategického řízení v situaci, kdy selhal trh, například pokud jde o vazbu mezi životním 
prostředím a zemědělstvím. Navrhovaná dotační reforma nepředpokládá zrušení existujících 
dotací pro zemědělství, ale doporučuje přerozdělení části těchto peněžních zdrojů podle 
vypočítané intervalové udržitelnosti. 

 

7. Závěr 
Hlavním cílem tohoto výzkumu je optimalizace v oblasti dotací, s účelem vytvořit nástroj pro 
udržitelný rozvoj zemědělství. Navržené indikátory jsou zkonstruovány tak, aby ukazovaly, 
jak vedení farmy rozhoduje o ekologické, ekonomické a sociální dimenzi a jejich rovnováze. 
Navrhované hodnocení ukáže, nakolik je vedení farmy v souladu s udržitelnými trendy. 
Příspěvkem navrhované metody je nahrazení laboratorního a terénního výzkumu novým 
použitím (recyklací) existujících finančních údajů. 

Index vážené intervalové udržitelnosti je aplikovatelný v rozhodování a výpočtu dotací. 
Hlavními výhodami navržené metody a indikátorů jsou systémový přístup, jednoduchost a 
nenákladnost. Hlavní nevýhodou je kombinace různých zdrojů v agregaci. Navrhovanou 
metodu hodnocení udržitelnosti lze upravit pro analýzu jiných typů lidské činnosti, například 
v jiných sektorech národní ekonomiky, nebo pro potřeby obcí. 
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ÚČTY ENERGETICKÝCH TOKŮ V ČESKÉ REPUBLICE 
 

Mgr. Miroslav Havránek 
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Metodika analýzy energetických toků na makroekonomické úrovni (EFA – Energy Flow 
Analysis) byla vyvinuta ve vídeňském Ústavu pro mezioborová studia. Její koncept vychází 
ze stejné filozofie jako analýza materiálových toků. Cílem je v energetických jednotkách 
(Joule) posoudit všechny vstupy a výstupy energie do respektive z ekonomického systému. 
Na rozdíl od konvenční energetické bilance zahrnuje také vstupy na energii bohatých 
materiálů, které jsou použitelné za jiným účelem než je výroba energie (biomasa, dřevo pro 
stavebnictví, výrobu papíru, nábytku apod.) a vstupy energií z práce lidí a domácích zvířat. 

Obdobně jako MFA (Material Flow Analysis) i EFA poskytuje důležitou datovou základnu 
pro odvození řady indikátorů udržitelného rozvoje. Ekvivalentem indikátoru DMI je na straně 
vstupů indikátor „přímý energetický vstup“ (DEI – Direct Energy Input), který zahrnuje 
domácí těžbu a dovoz energeticky bohatých materiálů. Započítávány nejsou pouze fosilní 
paliva a dřevo, ale i ostatní energeticky bohaté materiály, především biomasa, a energetické 
vstupy nemateriální povahy, jakými jsou elektřina a teplo. Vstupy hmotné povahy jsou 
přepočítávány na základě jejich hrubé kalorické hodnoty. Ekvivalentem indikátoru DMC je 
indikátor „přímá energetická spotřeba“ (DEC – Direct Energy Consumption), který se rovná 
indikátoru DEI zmenšenému o vývoz hrubé kalorické hodnoty energeticky bohatých 
materiálů a energií nemateriální povahy. Na straně výstupů jsou definovány indikátory, které 
nemají v analýze materiálových toků přímý ekvivalent. Jedním z nich je indikátor „konečné 
užití energie“ (FEU – Final Energy Use). Tento indikátor je obecně používán také v případě 
konvenčních energetických bilancí, kde je definován jako energie prodaná konečným 
spotřebitelům (tedy energie primárních energetických nosičů umenšená o ztráty spojené s 
jejich přeměnou na užitnou energii). Jeho výpočet v případě EFA se však poněkud liší, 
protože započtením biomasy a dalších energeticky bohatých materiálů rozšiřuje pojetí 
primárních energetických nosičů. Dalším výstupním indikátorem analýzy energetických toků 
je „užitečná energie“ (UE – Useful Energy). UE představuje skutečný energetický přínos 
spojený s konečným užitím energie. Vypočítáván je vynásobením množství konečné energie 
(FEU) využité jednotlivými přístroji nebo procesy efektivitou těchto procesů. Výsledky 
výzkumu na poli EFA umožní zhodnotit energetické toky v ČR. V příspěvku bude 
diskutována celková metodika EFA, jednotlivé kroky nutné k ustavení databáze 
energetických toků a v neposlední řadě výsledky vstupních indikátorů pro Českou republiku 
v letech 1990-2003.  
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VYUŽITÍ SYSTÉMŮ PODNIKOVÉHO PLÁNOVÁNÍ ZDROJŮ (ERP)  
V ENVIRONMENTÁLNÍM MANAGEMENTU - PŘÍPADOVÁ STUDIE 

A PRŮZKUM PRO PODPORU IT-SYSTÉMY 
 

Daniel Heubach, Claus Lang-Koetz 

 
 

Abstrakt 
Pro zlepšení environmentálního chování podniku musí být různým osobám přijímajícím 
rozhodnutí v podnicích poskytovány informace relevantní z hlediska životního prostředí. Jsou 
tudíž nutné funkce a informační systémy, které připraví informace způsobem zaměřeným na 
jejich uživatele. V tomto ohledu jsou pro výrobní podniky důležité informace o materiálových 
a energetických tocích, nákladech, jakož i vlastnostech materiálů. Mohou být uživatelům 
poskytovány pomocí takzvaných nástrojů environmentálního  účetnictví. V praxi vznikají 
překážky v důsledku nedostupných funkcí v softwarových systémech nebo chybějící integrace 
relevantních systémů, což omezuje získávání informací a jejich integraci do podnikových 
procesů. 

V rámci výzkumného projektu “intebis – Integrace environmentálních informací do 
podnikového informačního systému” je vyvíjen přenositelný obecně použitelný informační 
koncept (IT-koncept) pro integraci environmentálních údajů do systémů podnikového 
plánování zdrojů (ERP-systémů), jako je SAP R/3, a pro podporu podnikových procesů pokud 
jde o řízení materiálových toků. Cílem je integrovaný pohled na informace relevantní z 
hlediska životního prostředí a jejich uživatelsky specifická analýza a reporting pro řízení, 
kontrolu, úseky životního prostředí a další provozní úseky. 

Tento informační koncept je v současnosti modelově implementován a hodnocen výrobcem 
lepenky Kappa BADENKARTON. Jedná se o podnik střední velikosti ve spolkové zemi 
Bádensko-Württembersko v Německu. V této práci je popsán současný stav implementace. 
Ještě předtím jsou uvedeny výsledky průzkumu mezi výrobními podniky ve spolkové zemi 
Bádensko-Württembersko v Německu. Tento průzkum se zaměřil na zjištění současného 
stavu využití informačních nástrojů pro environmentální management a jejich podporu IT-
systémy. 

 

Úvod 
Analýza materiálových a energetických toků v podniku je výchozím bodem pro zlepšení 
environmentálního chování podniku a pro snížení nákladů prostřednictvím efektivního 
využívání materiálů a energie. Lze toho dosáhnout uzavřením materiálových smyček, 
optimalizací procesů a náhradou nebezpečných materiálů. Za tím účelem je nutná celková 
analýza podnikových činností, pro kterou jsou potřeba podrobné znalosti o parametrech 
procesů, nákladech příslušných materiálových a energetických toků a spotřebě materiálu. 
Takové informace mohou osobám přijímajícím rozhodnutí poskytovat nástroje 
environmentálního účetnictví, například ve formě indikátorů environmentálního chování. V 
praxi jsou nicméně relevantní údaje, nezbytné pro takové indikátory, rozptýleny v heterogenní 
krajině IT-systému, zčásti zbytečné a s různými referenčními systémy. Pro získání údajů z 
různých organizačních jednotek a různých informačních systémů je nutné vynaložit velké 
úsilí. Vysoké množství a složitost údajů způsobuje, že jejich zhodnocení a poskytnutí 
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informací uživatelům je obtížné. Údaje tedy musí být strukturovány. Jedním z přístupů, který 
tento problém řeší, je integrace takových environmentálních informací do podnikových IT-
systémů.  

 

Nástroje environmentálního účetnictví a jejich softwarová podpora v průmyslu - 
výsledek průzkumu 
Ve výrobních podnicích musí být nalezena, analyzována, řízena a kontrolována opatření pro 
zlepšení životního prostředí. V rámci cyklu řízení musí být pravidelně stanovovány nové cíle, 
aby bylo možné dosáhnout trvalého zlepšování. Znamená to, že musí být shromažďovány a 
uspořádávány informace z různých organizačních jednotek podniku. Tyto environmentální 
informace musí být dány k dispozici celé řadě podnikových funkcí jako základ pro 
rozhodování. 

Pro tento účel musí být relevantní informace dány k dispozici pomocí vhodných nástrojů. K 
poskytování informací o environmentálním chování, se zaměřením na materiálové a 
energetické toky, byly vytvořeny nástroje environmentálního účetnictví. V průběhu 
posledních 25 let bylo vyvinuto mnoho různých nástrojů environmentálního účetnictví11. 
Jedním z nejpopolárnějších nástrojů environmentálního účetnictví jsou indikátory 
environmentálního chování (environmental performance indicators - EPI) 12. Jejich 
implementace je popsána v mnoha různých směrnicích (BMU/ UBA 1997, LFU 1999, 
WBCSD 2000) a v normě ISO 14031. EPI jsou absolutními nebo relativními měřítky se 
zaměřením na životní prostředí, která popisují množství, objemy, koncentrace, náklady nebo 
jiné environmentálně relevantní údaje v rámci podniku. Pomocí EPI lze nynější chování 
porovnávat s chováním cílovým, aby se zajistilo, že je dosahováno stanovených cílů a účelů 
(například Kottmann a kol. 1999). EPI se rovněž používají pro externí sdělování informací z 
oblasti životního prostředí v environmentálních zprávách nebo zprávách o udržitelnosti. 
Nástroje environmentálního účetnictví by měly být podporovány účinným podnikovým 
informačním systémem pro usnadnění uspořádání a agregace indikátorů. 

Na jaře 2004 byly rozeslány dotazníky 1594 výrobním podnikům, zejména ze spolkové země 
Bádensko-Württembersko v jihozápadním Německu. Hlavním tématem tohoto průzkumu 
bylo získat přehled o současném stavu využívání informačních nástrojů pro environmentální 
management (nástrojů environmentálního účetnictví), o uživatelích takových informací, jakož 
i o jejich podpoře IT-systémy, která je využívána v praxi. Odpovědělo 160 podniků, což 
odpovídá návratnosti přibližně 10 %. Většina z těchto podniků má zaveden systém 
environmentálního managementu, jako ISO 14000 nebo EMAS. 

 

Intenzita využívání nástrojů environmentálního účetnictví 

Podniky odpovídaly na otázku, jaké nástroje environmentálního účetnictví používají a jak 
často je používají. Byl jim předložen seznam nástrojů se zaměřením na výrobní podniky a 
termíny používané v průmyslu (například nakládání s nebezpečnými látkami je více než 
nástroj environmentálního účetnictví, tento termín je ale v průmyslu obecně známý). Intenzita 
používání různých nástrojů je velmi rozdílná, jak je vidět na obrázku 1. 

                                                 
11 jejich přehled viz například Schaltegger a Burrit (2000), BMU, UBA (2001) Bennet a James (2000), viz 
rovněž Bennet, Rikhardsson, Schaltegger (2003) 
12 Loew a Hjalmarsdottir popisují široké použití EPI na základě empirické analýzy (1996). Odrazem popularity 
EPI je rovněž jejich používání v environmentálních zprávách nebo zprávách o udržitelnosti a v prohlášeních v 
rámci EMAS. 
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Obrázek 1 Používání nástrojů environmentálního účetnictví spolu s intenzitou jejich 
používání 

Nejvíce používanými nástroji jsou nakládání s nebezpečnými látkami, indikátory 
environmentálního chování a bilance odpadů, což je pravděpodobně způsobeno tlakem 
povinností, které předepisují německé zákony. Velké množství podniků používá indikátory 
environmentálního chování, ale s nízkým stupněm podrobnosti, jak je vidět na obrázku 2. 
Většina podniků je používá pouze na úrovni podniku nebo závodu, nikoli však na úrovni 
nákladových center nebo procesů. Nelze je tedy použít jako nástroje kontroly. 

38%

61%

22%

17%

11%
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for the whole company 

one plant / one site 

department / unit
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Obrázek 2 Stupeň podrobnosti indikátorů environmentálního chování v podniku 

Mnoho podniků používá environmentální bilanci (bilanci vstupů a výstupů). Může jít o základ 
pro externí komunikaci nebo o podporu systému environmentálního managementu, s cílem 
zobrazit environmentální vlivy podniku jako celku nebo jednoho z jeho závodů. Nástroje 
související s výrobkem nebo procesem (jako jsou eko-profily, analýzy životního cyklu nebo 
analýzy materiálových toků) jsou využívány s nižší intenzitou nebo pouze jako jednorázové 
analýzy. Může to být způsobeno nízkou interní nebo externí poptávkou nebo tím, že 
používání těchto nástrojů a získání potřebných údajů je dosti náročné. 
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Uživatelé nástrojů environmentálního účetnictví a důvody jejich používání 
Oslovené podniky odpovídaly na otázku, jaké podnikové funkce používají nástroje 
environmentálního účetnictví a potřebují tudíž environmentální informace. Z vyhodnocení 
navrácených dotazníků vyplynulo, že tyto nástroje nejvíce používá environmentální 
management, výroba, kontrola a management kvality. 

Podniky rovněž odpovídaly na otázku, jaké jsou jejich důvody pro používání nástrojů 
environmentálního účetnictví. Bylo uváděno mnoho různých možných důvodů. Většina 
odpovědí byla z oblasti kontroly a komunikace. Více než 60 % podniků uvedlo, že používají 
nástroje environmentálního účetnictví k interní komunikaci (67 %), k informování 
zaměstnanců (67 %), ke splnění požadavků systému environmentálního managementu (63 %) 
a k informování veřejných orgánů (61 %). Více než polovina podniků dále používá nástroje 
environmentálního účetnictví k identifikaci relevantních environmentálních aspektů (54 %) a 
k analyzování trendů a podpoře nepřetržitého procesu zlepšování (v obou případech 52 %). 

 

Softwarová podpora nástrojů environmentálního účetnictví 
Podniky odpovídaly na dvě otázky týkající se toho, jakou podporu IT-systémy používají v 
rámci využívání nástrojů environmentálního účetnictví a jaké přínosy nebo omezení očekávají 
od integrace indikátorů environmentálního chování (EPI) do systému podnikového plánování 
zdrojů (ERP). Poslední uvedená otázka souvisí zejména s výzkumem v rámci projektu intebis. 

Převážně používanými IT-systémy jsou produkty MS Office, jako Microsoft Excel, zatímco 
intranet je používán méně. Zatímco ERP-systémy, jako systémy SAP R/3, ve zvyšující se 
míře podporují podnikové procesy řízení výroby a prodeje, v praxi byly k podoře nástrojů 
environmentálního účetnictví používány pouze malým počtem podniků. 

Některé případové studie již dříve popsaly pozitivní účinky integrace EPI do ERP-systému 
(Heubach a kol. 2003, Biebel / Heubach 2003). Nicméně nynější průzkum dokládá, že 
používání ERP-systémů je omezeno hlavně na výpočet environmentálních nákladů (24 %), 
dalším oborem pak je nakládání s nebezpečnými látkami (15 %). V několika málo podnicích 
ERP-systém podporuje rovněž vytváření podnikové materiálové bilance. 

Více než polovina podniků částečně nebo zcela souhlasila s tvrzením, že integrace EPI do 
ERP-systému má za následek lepší integraci podnikového environmentálního managementu 
do podniků. Očekávanými přínosy zde je zejména to, že: 

− psaní interních nebo externích zpráv je efektivnější, 

− vliv na životní prostředí je možné připsat místu jeho vzniku, 

− vede to k intenzivnějšími používání EPI, 

− vede to k využívání více osobami než dříve. 

Více než polovina podniků se však domnívá, že taková integrace by byla příliš komplikovaná 
a nesla by s sebou příliš mnoho práce (viz obrázek 3). 

 44  



Survey: An Integration of Environmental Performance Indicators into the 
ERP System would…

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

… decrease barriers in application 

… lead to a more intensive use

… lead to a use by more persons than before 

… make writing of (internal/external) reports more efficient

… make it possible to attribute env. impact to place of origin

… mean that environmental concerns are taken more serious
in corporate activites

… be to complicated and too much work to implement

percentage of the answers (n=124)

statement fully valid partly valid   not really valid   not valid, wrong     
Obrázek 1 Integrace indikátorů environmentálního chování do systému podnikového 
plánování zdrojů - přínosy a omezení 

 

Implementace systému indikátorů environmentálního chování v SAP R/3 

Cíl a implementace 
Cílem je vyvinout koncept integrace systému indikátorů environmentálního chování (EPI-
systému) na procesní úrovni do ERP-systému SAP R/3 pro malé a střední podniky. Tento 
koncept vyhodnocuje firma Kappa BADENKARTON, výrobce lepenky v Gernsbachu v 
Německu. Indikátory chování se týkají materiálových a energetických toků, aspektů 
účinnosti, jakož i informací o nákladech. 

Hlavní motivací pro firmu Kappa BADENKARTON je dosáhnout vyšší transparentnosti 
jejích podnikových činnosti. To vyjadřují následující cíle: 

• podpora výroby účinně využívající zdroje prostřednictvím minimalizace 
materiálových a energetických vstupů, snižování emisí a nevytváření odpadů 
nebo snižování jejich množství, 

• transparentnost využívání životního prostředí prostřednictvím účetnictví a 
bilancování materiálových a energetických toků, a 

• dostupnost aktuálních environmentálních údajů prostřednictvím zajištění 
bezpečnosti a koherence údajů, vyhnutí se zbytečným údajům, poskytování 
společné databáze a dosažení nezávislosti na jednotlivých osobách v podniku. 

Vybudovaný koncept bude integrován do systému SAP R/3, jelikož ten představuje 
standardní kontrolní systém v podniku shrnující všechny informace. Cílem je zde používat 
pouze existující IT-systémy a zachovávat zvládnutelný počet různých používaných IT-
systémů. 
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Postup implementace a první výsledky 
Pro integraci systému indikátorů environmentálního chování (EPI-systému) byl zvolen přístup 
shora dolů. Znamená to, že nejprve byly analyzovány požadavky uživatelů na informace. Poté 
byl vyvinut a zpracován EPI-systém obsahující požadované informace. Na tomto základě je 
popsána integrace EPI-systému do organizace podniku. Následuje analýza používaného IT-
prostředí a vypracování IT-konceptu pro integraci EPI-systému do SAP R/3, který zahrnuje 
popis datových formátů a softwarových rozhraní. 

 

Struktura systému indikátorů environmentálního chování 
Nejpopulárnější z nástrojů orientovaných na výrobu jsou indikátory environmentálního 
chování (EPI). Jejich implementaci a používání popisují různé směrnice (BMU/ UBA 1997, 
LFU 1999, WBCSD 2000) a dokonce norma série ISO 14000 (ISO 14031). EPI jsou 
absolutními nebo relativními měřítky se zaměřením na životní prostředí. Lze je používat k 
popisu množství, objemů, koncentrací, nákladů nebo jiných environmentálně relevantních 
údajů v rámci podniku. Pomocí EPI lze nynější chování porovnávat s chováním cílovým, aby 
se zajistilo, že je dosahováno stanovených cílů a účelů (například Kottmann a kol. 1999). EPI 
umožňují strukturovat environmentální informace a snížit složitost. 

V podniku Kappa BADENKARTON byly shromážděné údaje strukturovány v hierarchickém 
EPI-systému (za použití kategorizace podle BMU/ UBA 1997) jako měsíční vstupní a 
výstupní toky (materiálů a energií), jakož i jako indikátory účinnosti pokud jde o vstup, 
proces a výstup. Kromě toho se EPI vztahují přímo k "místu" v hierarchickém systému 
podniku (jako je stroj, proces, podniková jednotka, se strukturou podobnou struktuře 
nákladových středisek). Tak lze přidělovat akce, ale rovněž připisovat konkrétnímu místu 
realizované možnosti zvýšení účinnosti. 

 

Analýza IT-systémů 
Požadavky uživatelů na informace vedou přímo k získání požadovaných údajů. Ve výrobních 
podnicích jsou tyto údaje často rozptýleny v mnoha různých IT-systémech. V podniku Kappa 
BADENKARTON byla situace podobná. Relevantní údaje lze nalézt v následujících IT-
systémech: 

• SAP R/3 je používán pro účetnictví, kontrolu, oddělením nákupů a pro řízení 
materiálů. Lze tam nalézt inventury zásob a náklady na suroviny. 

• Systém procesní kontroly získává informace o řadě technických parametrů z 
výroby, například údaje o spotřebě pomocných materiálů, vody, energie a o 
mnoha parametrech procesu (výkon strojů, stav výroby, chemické parametry, 
teplota atd.).  

• Systém získávání výrobních údajů obsahuje údaje o výrobním výkonu a kontrole 
a slouží k hodnocení provozní podpory výroby. 

• Microsoft Excel je používán pro vytváření a předávání bilancí a parametrů 
například o nakládání s odpady a odpadními vodami nebo pro určitou 
interpretaci dat v rámci kontroly. 

Údaje mají částečně odlišné referenční systémy pokud jde o čas, prostor nebo výrobek. 
Některé údaje nejsou spolu s požadovanými údaji získány, nebo vůbec nejsou v IT-
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systémech, například údaje týkající se vody, odpadních vod, odpadů nebo spotřeby 
pomocných materiálů. Plánuje se zde instalace dalších měřících zařízení spojených s 
podnikovými IT-systémy. 

 

Koncept pro IT-integraci 
Na základě IT-analýzy bude vytvořen koncept pro IT-integraci. Ještě není rozhodnuto, kam 
do ERP-systému bude EPI-systém implementován. Jednou alternativou zde je použití 
datových skladů (SAP Business Warehouse), další pak vytvoření struktury SAP-tabulky a 
aplikace jednoduchých algoritmů v SAP-systému. Funkce musí být definovány tak, aby 
vypočítávaly a analyzovaly indikátory a rozdělovaly je na jednotlivá "místa". Kritéria pro 
rozhodnutí, kterou z alternativ zvolit, jsou složitost EPI-systému, množství údajů, které je 
potřeba zpracovat, a požadované analytické funkce. Z pohledu podniku je požadováno řešení 
jednoduché pokud jde o jeho udržování a efektivní z hlediska vynaložených nákladů. 

Dále je potřeba prokázat, jaká rozhraní jsou nutná pro výměnu a integraci údajů. Jednou 
alternativou zde je online-spojení a druhou manuální přetažení souborů s údaji z jiných IT-
systémů, přičemž zaváděcí náklady v případě manuálního přetažení mohou být nižší. Některé 
údaje musí být vloženy ručně pomocí masky. Pro rozhraní musí být definován obecný formát 
výměny dat. 

 

Závěr 
Nejprve byly identifikovány a strukturovány informační požadavky různých podnikových 
jednotek a jejich zaměstnanců pomocí přístupu "shora dolů". Poté bylo postupem "zdola 
nahoru" analyzováno, jaké údaje jsou dostupné v IT-systémech. Mnohé údaje související s 
procesem již existovaly. Pro některé části (například vstupy materiálů, spotřeba elektřiny) 
chyběly EPI na měsíční úrovni podrobnosti rozdělené na jednotlivá místa. Bylo tedy určeno, 
jakou další akci je třeba provést pro rozšíření databáze pro výpočet požadovaných EPI. Vyšší 
přesnost získávání údajů vede k vyšším výdajům na jejich získávání (Weber 2002). V týmu 
realizujícím projekt byly tedy u mezer v údajích nejprve určeny priority a teprve poté byly 
instalovány nové měřící systémy. 

Nezbytná multi-disciplinarity projektu vede k vysokým požadavkům na řízení projektu. K 
zapojení potenciálních uživatelů a podnikových jednotek došlo již v raném stádiu projektu, 
například při stanovení požadované úrovně podrobnosti EPI. Ze zkušeností získaných v rámci 
projektu vyplývá, že externí usměrňování a vedení je velmi prospěšné a často nutné. 

Současná implementace EPI-systému v podniku Kappa BADENKARTON dokládá, že 
průmyslové podniky mají méně konkrétní zkušenosti s definováním EPI-systému. Pro 
strukturování systému a rozhodování mezi jeho úplností a uskutečnitelností jsou nutné 
zejména konsolidované metodologické znalosti ohledně nástrojů environmentálního 
účetnictví. 

Mnohé údaje již existovaly, byly však rozptýleny v různých systémech. Některé údaje byly 
pro vypočítání indikátorů účinnosti příliš nepřesné, takže bude nutné získání dalších údajů, 
což bude v rámci projektu realizováno. 
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NOVÉ TRENDY V ENVIRONMENTÁLNÍM REPORTINGU EG 
 

Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. 
 

 

Tento článek se zabývá nově připravovaným nařízením EMAS, zpracováním 
Environmentálního prohlášení a některými poznámkami k environmentálnímu reportingu EU. 

Klíčová slova: systémy řízení životního prostředí, systém řízení podniků a auditu z hlediska 
ochrany životního prostředí, malé a střední podniky, environmentální prohlášení, 
environmentální reporting 

 

 

Úvod 
V rámci normálního legislativního procesu má být v letošním roce provedena revize nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) o EMAS č. 761/2001. V rámci nadcházející revize 
zadala Evropská komise (EK) provedení externí vyhodnocovací studie o účinnosti programů 
Vyhodnocení EMAS a Eco-label pro jejich revizi – EVER. Závěrečná zpráva studie byla 
právě zveřejněna (http://europa.eu.int/comm/environment/emas/news/index_en.htm). Níže je 
prezentována část studie zabývající se trendy v environmentálním reportingu EU s ohledem 
na nařízení o EMAS a zpracování jeho doporučení Environmentálního prohlášení. 

K tomu, aby se EMAS stal účinnějším a výkonnějším reportingovým a komunikačním 
nástrojem, bylo vynaloženo více úsilí. EK významně podporuje potřebu inovace způsobu 
standardního environmentálního reportingu EU, především by mělo být zformulováno, 
ověřeno a rozšířeno firemní environmentální prohlášení. V rámci revize EMAS I to bylo 
velice diskutované téma a v té době byly provedeny některé změny, nicméně i přesto zůstává 
v popředí zájmu a stále vyžaduje další rozpracování.  

Analýza prohlášení EMAS zjistila, že: 

• Environmentální prohlášení se pro komunikační účely příliš nepoužívá, především u 
konkurenčně orientovaných cílových skupin (zákazníci, dodavatelé, veřejní kupci, 
finanční a úvěrové instituce). Je především distribuováno mezi zaměstnance a někdy i 
mezi místní komunity a téměř výhradně je vyžadováno studenty a výzkumníky.  

• Environmentální prohlášení je často pro externí komunikační účely a většinou pro 
ověřovatele navrhováno v neefektivním formátu (průměrná délka prohlášení je hodně 
přes 30 stran). 

• Návrh a rozšíření environmentálního prohlášení představuje pro celou řadu společností 
obtížné kroky v rámci procesu implementace EMAS. 

• Velice málo se pro specifické cílové skupiny využívají výtahy z ověřených informací.  

• V některých členských státech mají zkušenosti týkající se efektivního využívání 
prohlášení EMAS pro zákonné požadavky na reporting.  

Na konferenci EnviroInfo2005 došlo k významné shodě o omezeních environmentálního 
prohlášení jako komunikačního nástroje ve své současné formě. Frustrace převládala ze 
skutečnosti, že jsou to většinou studenti, kteří jej vyžadují a pro širokou veřejnost je vnímán 
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jako příliš komplikovaný a matoucí. Úplné environmentální prohlášení EMAS ve své aktuální 
formě se na trhu dnes nepoužívá. Tvrdilo se, že v některých případech raději společnosti volí 
kombinaci ISO 14001 (především ISO 14031 a ISO/DIS 14063) a Zprávu o udržitelnosti 
společnosti (CSR) namísto environmentálního prohlášení EMAS. 

 

2. Nový návrh na implementaci environmentálního prohlášení 
Tento návrh se zaměřuje na posílení role environmentálního prohlášení jakožto účinného 
nástroje pro reporting a komunikaci, aby organizace zaregistrované v EMAS měly k dispozici 
relevantní marketingové a konsensuální příležitosti.  

Tuto volbu je možné implementovat prostřednictvím tří níže popsaných opatření. 

 

2.1. Vytvořit z prohlášení EMAS flexibilnější komunikační a marketingový nástroj 
Nařízení EMAS již podporuje organizace k tomu, aby využívaly všechny metody dostupné 
pro komunikaci s jejich aktéry a poskytuje jim volný a snadný přístup k informacím 
v environmentálním prohlášení. V aktuálním EMAS již existují možnosti pro vytvoření 
ověřených informací pro konkrétního aktéra.  

Nicméně požadavky týkající se informací získaných z prohlášení určují, že by mělo 
prohlášení poskytnout úplný obrázek o environmentální výkonnosti organizace a že by mělo 
být preventivně ověřeno ověřovatelem. To brání širokému použití tohoto životaschopného a 
efektivního nástroje. 

Ostatní požadavky a postupy ověření snižují účinnost environmentálního prohlášení (dále jen 
prohlášení) jakožto nástroje pro komunikaci se specifickými aktéry, kteří potřebují stručné a 
přesné informace. Rovněž se ukazuje, že existují odchylky ve finančních možnostech a 
očekáváních různých národních akreditačních a ověřovacích orgánů týkající se obsahu 
prohlášení, jež ovlivňují použití tohoto dokumentu pro marketingové účely. Následující 
změny v požadavcích EMAS a v postupech ověřování/registrace představují pouze několik 
příkladů, jak vylepšit flexibilitu environmentálního prohlášení a učinit z něj užitečný nástroj 
pro marketingové a konsensuální účely: 

• Musí být možné (alespoň pro SME) ověřovat a publikovat prohlášení jednou za tři roky 
(nebo podle příslušného období ověřování) a odstranit povinnost provádět ověřování 
každý rok. 

• Neměla by existovat povinnost zveřejňovat prohlášení v papírovém formátu nebo 
tištěné (jediným požadavkem musí být provést možnost distribuce aktérům jakýmkoliv 
druhem média). 

• Organizace registrované v EMAS by měly mít možnost extrahovat a nezávisle používat 
jakékoliv konkrétní informace nebo údaje, které jsou obsažené v ověřeném prohlášení 
pro marketingové účely a pro jakoukoliv okolnost bez ohledu na skutečnost, že jsou 
prezentované v rámci vyčerpávajícího a úplného přehledu všech významných 
environmentálních aspektů. Části prohlášení by měly být použitelné například jako 
konkrétní environmentální nárok (například emise CO2). Jedinou překážkou tohoto 
použití informací v prohlášení by měl být požadavek uvádět, že tyto informace byly 
ověřené v rámci širšího ověřovacího procesu a rovněž by mělo být čtenáři doporučeno, 
aby si pročetl úplné znění prohlášení, aby získal úplnější náhled do environmentální 
výkonnosti organizace (zajištění příslušného přístupu např. přes webové stránky). 
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• Informace získané z prohlášení nesmějí být předloženy k ověření ověřovatelem nebo 
kompetentním orgánem před jejich distribucí (jak to vyžadují některé členské státy). 
Nicméně, ověřovatel může zkontrolovat správné použití výtahů podle obvyklých 
postupů a načasování, například posouzením vzorku ověřovaných informací, jež byly 
zveřejněny, během ověřovacích auditů. Organizace působící v několika členských 
státech musí mít možnost publikovat pouze jedno prohlášení (a měla by následkem toho 
být povinna mít pouze jednu registraci pro všechny svoje provozovny, i když se 
nacházejí v různých členských státech). 

• Zveřejňování klíčových ukazatelů výkonnosti13 (KPI) (http://www.defra.gov.uk) 
v prohlášení může být nakonec stanoveno jako požadavek nového nařízení za účelem 
vylepšení možnosti porovnávání mezi konkurenty. Tímto způsobem by se prohlášení 
EMAS stalo výkonným zeleným marketingovým nástrojem. KPI je možné zvolit na 
základě nejnovějších a široce používaných metodik, podle priorit environmentální 
politiky ES (např. globální oteplování, ztenčování ozónové vrstvy). To by také 
podporovalo organizace zaregistrované v EMAS při identifikování jejich priorit ke 
zlepšování. Pokyny, jak vypracovat a určit KPI, by byly nutným doprovodným 
opatřením.  

• Takzvané pokyny týkající se navrhování environmentálního prohlášení, jež byly 
přiloženy jako příloha k Doporučení ES 681/2001, je nutné vyhodnotit a do textu 
nového nařízení musejí být zahrnuty nejdůležitější aspekty, jež budou uvádět přímočaré 
požadavky jak na organizace, tak i ověřovatele. Tak budou dány dohromady různé 
přístupy a umožní Komisi definovat jasnou pozici o hlavních problémech, jež jsou 
v sázce. (Například: explicitní požadavek týkající se skutečnosti, že prohlášení musí být 
jednoduché, stručné a snadno čitelné.) 

• Další návrhy a pokyny k použití informací z environmentálního prohlášení jakožto 
komunikačního a marketingového nástroje je nutné zvážit v oficiálních pokynech nebo 
příručce EK. EMAS III by měl zahrnovat nový požadavek, který zdůrazňuje, že 
registrované organizace musejí poskytnout příklady toho, jak používaly logo EMAS a 
environmentální prohlášení ve vztahu k jejich marketingovým činnostem a požadavku 
Evropské komise a členských států tyto informace poskytnout veřejnosti.  

• Nakonec, možnost zabývat se ostatními problémy (životnosti produktu, problematikou 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, ostatními aspekty firemní sociální 
zodpovědnosti, aspekty souvisejícími s finančním rizikem apod.) v prohlášení je nutné 
explicitně předpokládat a nesmí být tato možnost ponechána ke zvážení jednotlivých 
kompetentních orgánů. Toto opatření je přísně spojeno s celou řadou dalších možností 
uváděných v této zprávě.  

 

2.2. Prohlášení EMAS bude oficiálním komunikačním dokumentem pro úřady životního 
prostředí 
EK navrhuje, aby nové nařízení EMAS určilo povinné požadavky na členské státy, aby 
definovaly ad-hoc ustanovení v národní legislativě a v předpisech, aby mohly akceptovat 
environmentální prohlášení jako oficiální dokument pro účely zákonem stanoveného hlášení a 
pro účely ostatních oficiálních komunikačních toků s kompetentními úřady.  

                                                 
13 Klíčové ukazatele výkonnosti jsou kvantifikovatelná měření, jež odrážejí environmentální výkonnost podniku 
v kontextu dosahování svých širších cílů a plánů. 
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Na podporu členských států bude muset Komise vypracovat a zveřejnit určitý přechodový 
dokument, který bude porovnávat požadavky na environmentální údaje a informace vytvářené 
na základě legislativy EU a členských států. Na základě tohoto přechodového dokumentu 
budou organizacím registrovaným v EMAS poskytnuty oficiální pokyny včetně uvedení 
minimálního obsahu (ukazatele, data, informace), které musí environmentální prohlášení mít, 
aby mohlo reagovat na tyto požadavky. Členské státy (společně s kompetentními úřady) dále 
vypracují a rozšíří tyto pokyny podle specifik jednotlivých zemí, aby mohla být prohlášení 
EMAS použita právě pro tento účel.  

Aby bylo možné prohlášení považovat za efektivní oficiální komunikační dokument ve 
standardních správních postupech, budou muset pokyny obsahovat náznaky o tom, jak 
pracovat s dokumentací ve vztahu ke shodě s legislativou, jako například týkající se 
obchodování s emisemi a změnou klimatu, odpadu, REACH, IPPC (BREF-poznámky a 
BAT), PRTR apod. a environmentálních poplatků a daní. Pokyny budou muset specifikovat, 
jaký druh klíčových ukazatelů výkonnosti se očekává, že budou organizace registrované 
v EMAS publikovat.  

Přijetí těchto pokynů nebude povinné pro organizace registrované v EMAS, ale bude 
považované za volitelné jako standardní reference pouze těmi organizacemi, které chtějí 
použít prohlášení jako oficiální sdělení. Ověření prohlášení pro tento účel musí být explicitně 
vyžadováno žadatelem po ověřovateli.  

Pokud chce mít organizace prohlášení ověřené pro zákonnou komunikaci a reportingové 
účely, ověřovatel nakonec poskytne extra ověření pro prohlášení, jež má být použito pro tyto 
účely, a to v souladu s pravidly ustanovenými v předpisech.  

 

2.3. Transformování EMAS do programu pro ověřování a validaci environmentálních 
reportů jako doplněk k certifikovaným EMS 
Tato možnost se spoléhá na možnost vytvoření EMAS jako čistě komunikačního a 
reportingového nástroje za účelem posílení výše uvedeného zeleného marketingu a 
pozitivních konsensuálních účinků. 

Hlavním cílem politiky EMAS se tedy stane distribuce environmentálních informací 
občanům, místním komunitám a aktérům obecně a propagace neustálého zlepšování 
environmentální výkonnosti. 

To znamená, že EMAS bude zahrnovat požadavky pouze pro environmentální reporting 
založený na výkonnosti (co se má hlásit, jak se to má hlásit), nakonec bude založen na ISO 
14063 a ověřován bude pouze obsah zprávy. 

Tato možnost předpokládá následující systém ověřování v novém programu:  

• požadavky týkající se zprávy budou ověřeny v terénu a bude se kontrolovat, zda jsou 
věrně a správně nahlášené. To například znamená, že ověřovatel nebude pouze 
posuzovat, zda byl ukazatel správně vypracován, ale bude také kontrolovat, zda 
iniciativa popsaná ve zprávě byla skutečně realizována, jaké jsou její výsledky, 
vlastnictví iniciativy managementem apod.;  

• je možné užitečně udržovat ostatní základní požadavky EMAS: politiku, definici cílů a 
programů pro zlepšení životního prostředí apod. Měly by být snadno vyhledatelné jako 
obsah zprávy (pokud byly nahlášeny, měly by být k dispozici); 

• měly by být udržovány také silné stránky EMAS: zákonnou shodu je možné požadovat 
jako předpoklad a neustálé zlepšování by mělo být důležitým požadavkem, jež má být 
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ve zprávě dokumentován. V tomto případě, pokud organizace nesplňuje jeden z těchto 
dvou základních požadavků, nemůže dosáhnout registrace.  

Nejožehavější problém se týká systému řízení životního prostředí. Protože by nebylo účinné 
vypustit tento požadavek, mohlo by nové nařízení EMS předvídat, že registrace zprávy je 
možná pouze těmi organizacemi, které mají určitou formu certifikace jejich systému řízení 
životního prostředí prováděnou třetími stranami. Certifikace třetí stranou je možné posuzovat 
jako vstupní stupeň. 

To by znamenalo, že EMAS III již nebude obsahovat vůbec žádné požadavky na EMS, ale 
bude uznávat ISO 14001:2004 a ostatní formy certifikace jako dostatečnou záruku. Dojde tak 
k vytvoření různých výhod:  

• Nejen ISO 14001:2004 by mohlo být uznáváno za možný způsob vstupu do nového 
EMAS, ale i jiné formy certifikace (nakonec například i fázové přístupy certifikované 
třetími stranami nebo zjednodušené certifikace ušité na míru malým a středním 
podnikům). 

• Tímto způsobem by byly menší společnosti schopny snadněji dosáhnout registrace. 

• Nebude docházet při reportingu ke komunikačnímu zkreslení, protože organizace budou 
muset explicitně prohlásit, jaké certifikace jejich systému řízení životního prostředí bylo 
dosaženo. 

• EK bude muset vybrat a schválit různé formy certifikace, jež budou uznávané jako 
vstupní stupeň.  

• Nebude potřeba ověřovat požadavky na environmentální management, protože nebude 
existovat možnost vytváření EMS regulovaného EMAS. 

• EMAS bude explicitně vnímán jako nadbytek vůči ISO a ostatním certifikacím, 
většinou se bude zaměřovat na konzistentní reporting a na některé specifické silné 
stránky (shoda se zákony, neustálé zlepšování). 

• Nebude potřeba provádět žádné změny v souvislosti se současnou situací kromě 
vymazání veškerých požadavků na systém řízení, protože více než 80% organizací 
registrovaných v EMAS jsou současně certifikované podle ISO 14001.  

V případě výběru této volby bude potřeba zajistit podrobnější vedení pro vytváření 
environmentálních zpráv, aby nedošlo ke vzniku různých postupů v různých členských 
státech a aby byly zprávy více porovnatelné, a to například zavedením výše uvedených 
klíčových ukazatelů výkonnosti. Dále musí být definována nová řada požadavků na obsah a 
na formát zprávy (zpráv), a to podrobněji s ohledem na současné požadavky na 
environmentální prohlášení.  

 
 

Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.  
Centrum biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita Brno, hrebicek@cba.muni.cz
Kamenice 126/3, 625 00 Brno 
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Úvod 
Faktorem ovlivňujícím konkurenční schopnost českých podniků odvětví chemického 
průmyslu je určitě i změna přístupu k managementu podniků. V posledních deseti letech se 
v managementu chemických podniků výrazně prosazují aspekty kvality, šetrného přístupu 
k ochraně životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nástrojem prosazování 
uvedených aspektů do celkového managementu podniku jsou systémy řízení – systém 
managementu kvality (QMS), systém environmentálního managementu (EMS) a systém 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HSMS) [3, 5, 8]. 

Významným faktorem, který musí podniky chemického průmyslu respektovat v posledních 
letech stále více, se stává ochrana životního prostředí. EMS představují na úrovni organizací 
významnou aktivitu na ochranu životního prostředí. Environmentální management znamená 
systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech aspektech podnikání, jehož 
prostřednictvím organizace začleňují péči o životní prostředí do své podnikatelské strategie i 
do běžného každodenního provozu [2, 7]. Výsledkem zavedení EMS je příspěvek k trvalému 
ekonomickému růstu a prosperitě organizace, současně dochází k postupnému snižování 
negativních dopadů činností, výrobků a služeb na životní prostředí [2, 4]. Tyto systémy jsou 
implementovány podle mezinárodní normy ISO 14001 a podle nařízení EU (Environmental 
Management and Audit Scheme – EMAS) [1, 2].  

Vedle budování EMS se české podniky chemického průmyslu velmi iniciativně zapojují i do 
programu Responsible Care (RC) [6]. Jde o dobrovolný program, který vznikl v roce 1985 
v Kanadě s cílem snižovat rizika spojená s provozováním chemických výrob a otevřeně 
komunikovat s orgány státní správy a veřejnosti o přístupech ke zvyšování bezpečnosti 
chemického průmyslu. V České republice se tento dobrovolný program začal rozvíjet v roce 
1994 a do roku 2005 se do něj zapojilo 56 chemických podniků, ze kterých již 34 podniků 
získalo právo používat logo RC. Dobrovolný program výrazným způsobem přispívá 
k realizaci zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v chemickém průmyslu. 

 

Charakteristika výzkumu v podnicích chemického průmyslu 
V druhé polovině roku 2005 byl realizován výzkum v oblasti systémů managementu a 
programu RC v podnicích chemického průmyslu. Výzkum provedla Univerzita Pardubice ve 
spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR. Hlavním cílem výzkumu bylo analyzovat 
současný stav implementace systémů řízení a programu RC v podnicích chemického 
průmyslu. Pro naplnění tohoto cíle byly stanoveny dílčí cíle výzkumu:  

• Zjistit v jaké fázi implementace systému řízení se podnik právě nachází a podle jakého 
metodického návodu je implementace realizována. 
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• Specifikovat důvody, které vedly podniky k implementaci systémů řízení, a přínosy 
plynoucí z implementace. 

• Identifikovat problémy související se zaváděním systémů řízení. 

• Zjistit význam a přínosy dobrovolného programu RC pro podniky chemického průmyslu 
v ČR. 

Pro zjištění primárních informací bylo použito písemné dotazování. Osloveno bylo 107 
podniků, které byly v době výzkumu členy Svazu chemického průmyslu ČR. Z oslovených 
podniků se vrátilo 29 dotazníků (návratnost tedy činí 27%). Ve zkoumaném vzorku byly 
zastoupeny velké podniky (podniky s 500 a více zaměstnanci), střední podniky (podniky 
s počtem zaměstnanců 100 – 499) i malé podniky (podniky s počtem zaměstnanců 0 – 99). 
Respondenti byli jak zástupci top managementu (34%), tak i zástupci managementu střední 
úrovně. Výsledky výzkumu byly zpracovány běžnými matematicko-statistickými metodami. 
V následujícím textu jsou shrnuty vybrané výsledky tohoto výzkumu v oblasti systémů 
environmentálního managementu a v oblasti programu RC. 

 

Výsledky výzkumu v oblasti EMS  
Všichni respondenti jednoznačně potvrzují, že environmentální profil má vliv na úspěšnost 
podnikání. V souvislosti s potřebou řídit dopady podnikových činností, výrobků a služeb na 
životní prostředí (tedy environmentální profil podniku) řada organizací implementuje EMS. 
Stav implementace EMS v podnicích chemického průmyslu, které se zapojily do výzkumu, je 
prezentován na Obr. 1. 
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Obr. 1 Zavádění EMS v podnicích chemického průmyslu  

Téměř 59% respondentů má systém zaveden i certifikován. Jedná se především o velké 
podniky, které operují především v evropském regionu. Systém v době výzkumu zavádělo 
17% respondentů. Jde o zástupce malých, středních i velkých podniků, které operují na 
světových trzích. O implementaci systému neuvažuje 14% respondentů (především malé 
podniky). Jako hlavní důvody uvádějí: EMS by nepřinesl zlepšení environmentálního profilu; 
systém není vyžadován obchodními partnery a náklady na zavedení a certifikaci jsou 
nepřiměřeně vysoké.  

Podniky chemického průmyslu budují EMS podle ISO 14001. Implementovat EMS začaly 
především střední a velké chemické podniky. Pouze 8% respondentů má systém 
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implementován déle než 7 let. Jedná se o podniky operující na světových trzích. 44% 
respondentů využívá systém déle než 3 roky, ale ne více než 7 let (především velké podniky 
s evropskou působností). 48% respondentů využívá systém 3 roky nebo po kratší dobu.  

Při implementaci EMS využily chemické podniky pomoc externích subjektů. Na externí 
subjekty se spolehly všechny malé podniky. V případě středních podniků polovina 
respondentů využila plně pomoc externích subjektů, druhá polovina středních podniků 
potřebovala pomoc pouze v některých částech/etapách zavádění systému. Velké podniky 
využily pomoc zpravidla pouze v některých fázích implementace (72% respondentů v této 
skupině).  

Respondenti vyhledali asistenci při zavádění systému především z důvodu provedení 
vstupního/výchozího (64% respondentů) a předcertifikačního auditu (60% respondentů). 
Výzkum ukázal, že v případě malých podniků byl hlavním důvodem vyhledání asistence 
nedostatek pracovní kapacity. V případě středních podniků bylo externí pomoci využito 
především v souvislosti s realizací předcertifikačního auditu. Polovina respondentů ze 
středních podniků uvedla jako důvod pomoci externích subjektů neexistenci interních 
expertních kapacit pro zavádění EMS a pomoc při určování environmentálních aspektů a 
dopadů a jejich významnosti. Pomoc byla využita i pro realizaci vstupního/výchozího auditu. 
Velké podniky využily externí služby v souvislosti s realizací vstupních/výchozích a 
předcertifikačních auditů.  

Pro podporu zavádění EMS vyhledaly podniky především pomoc odborných poradenských 
organizací (88% respondentů), popř. využili poradenství certifikační organizace (48% 
respondentů). Střední podniky využily i finanční podpory od vládních (státních) institucí.  

Předmětem zájmu výzkumu bylo zjistit s jakými problémy se podniky setkaly při 
implementaci EMS. Více než polovina respondentů (52% respondentů) poukazuje na 
nedostatečnou existenci praktických návodů. Více než čtvrtina respondentů zmiňuje dále 
náročnost implementace požadavků podle ISO 14001, vysoké nároky na systém dokumentace 
a nedostatek času, vyškoleného personálu a lidských zdrojů.  

Jako hlavní důvody implementace EMS uvedli respondenti především vylepšení image a 
důvěryhodnosti podniku, zlepšování environmentálního profilu a vyšší zapojení zaměstnanců 
v oblasti péče o životní prostředí (tyto důvody uvedlo více jak 80% respondentů). Více než 
polovina respondentů za významný důvod pro implementaci EMS považuje dále snahu o 
šetrný přístup k životnímu prostředí, dosažení souladu se zákony na ochranu životního 
prostředí a zlepšení vztahů s okolím podniku. Střední manažeři vidí navíc v EMS nástroj 
zlepšení přístupu na trhy a nástroj, který může přispět ke zlepšení výsledků hospodaření. Tyto 
důvody pro implementaci EMS uvádějí i podniky, které operují na světových trzích. 
Vrcholový management zase považuje EMS za nástroj, který může napomoci zlepšení vztahů 
se státními orgány a orgány místní správy.  

Výzkum byl dále zaměřen na problematiku přínosů, které podnikům vznikají v souvislosti se 
zavedením EMS. Více než polovina respondentů vnímá tyto základní přínosy systému: 

• vylepšení image a důvěryhodnosti podniku (92% respondentů); 

• vyšší zapojení zaměstnanců v oblasti péče o životní prostředí (72% respondentů); 

• zlepšení environmentálního profilu - environmentální výkonnosti (60% respondentů); 

• zlepšení vztahů se státními orgány a orgány místní správy (60% respondentů); 

• dosažení souladu s požadavky zákonů na ochranu životního prostředí (52%respondentů). 
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Zlepšení v oblasti výsledků hospodaření podniku uvedlo pouze 28% respondentů (střední a 
velké podniky, operující na světových trzích). Přínosy systému vnímají přibližně stejně jak 
střední manažeři, tak i zástupci vrcholového managementu.  

72% respondentů potvrdilo, že implementace a udržování EMS je významným nástrojem 
péče o životní prostředí (viz Obr. 2). Jednoznačný je především postoj malých a velkých 
podniků. Střední podniky považují EMS spíše za formální záležitost; systém však přispívá ke 
zvýšení pořádku v podniku. 
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Obr. 2 Význam EMS  

Výzkum potvrdil, že EMS splňují očekávání respondentů (přínosy ze zavedení systému 
korespondují s důvody, pro které byl systém implementován). 92% respondentů souhlasilo 
s tvrzením, že v podniku převažují přínosy systému nad náklady vynaloženými v souvislosti 
s implementací a udržováním EMS. Z výzkumu vyplynulo, že podniky, které systém zavádějí 
nebo ho mají už delší dobu implementován, plánují systém i udržovat. Tuto skutečnost 
potvrdilo 96% respondentů.  

 

Výsledky výzkumu v oblasti programu RC 
Výsledky výzkumu v oblasti zapojení podniků do programu RC ukazuje Obr. 3. Ve 
zkoumaném souboru je 19 podniků (tj. 66% respondentů), které získaly právo používat logo 
RC. Jedná se především o velké a střední podniky chemického průmyslu s evropskou i 
světovou působností, vlastněné jak tuzemskými, tak i zahraničními vlastníky. Další 4 podniky 
se pravidly RC řídí; 2 respondenti potvrdili, že se k RC chystají připojit. Pouze 4 podniky (tj. 
14% respondentů) o zapojení do programu neuvažují; jedná se o dva střední a dva malé 
podniky, vlastněné tuzemskými vlastníky.   
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Obr. 3 Zapojení podniků do programu RC (podle velikosti podniku) 

88% respondentů, kteří získali právo používat logo RC, popř. se pravidly programu řídí nebo 
se k němu chystají přihlásit, považují RC za užitečnou dobrovolnou iniciativu. Pouze 2 
respondenti považují RC za neužitečnou iniciativu. Hlavní přínosy RC tak, jak jsou vnímány 
respondenty, uvádí Tab. 1. 

Tab.1 Hlavní přínosy RC; n=25 

Typ přínosu Abs. čet. 
Souběžné posuzování vlivu podniku na zdraví, bezpečnost a životní prostředí 16
Možnost vzájemného porovnávání společností 16
Zlepšení obrazu společnosti v očích veřejnosti 15
Pravidelné samohodnocení 13
Zlepšení komunikace s veřejností 13
Výchova pracovníků 8
Informace o připravovaných zákonných povinnostech a příprava na jejich 
plnění 

8

Možnost porovnávání společnosti s obdobnými zahraničními podniky 6
Orientace na životní cyklus výrobku 1

 

Respondenti vnímají RC jako nástroj umožňující souběžné posuzování vlivu podniku na 
životní prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tento hlavní přínos RC uvádí 64% 
respondentů. Za významný přínos RC považují respondenti dále možnost vzájemného 
porovnávání podniků (64% respondentů), resp. samohodnocení (52% respondentů považuje 
RC za nástroj, který umožňuje pravidelné samohodnocení). Zapojení se do programu RC 
zlepšuje také vnímání podniku veřejností (60% respondentů) a dochází ke zlepšení 
komunikace s veřejností (52% respondentů).  

Respondenti z řad středního managementu uvádějí jako hlavní přínos RC možnost 
vzájemného porovnávání podniků. Zástupci vrcholového managementu považují RC 
především za nástroj, který přispívá ke zlepšení obrazu podniku v očích veřejnosti. Hlavní 
přínosy RC jsou vnímány přibližně shodně v podnicích všech velikostních kategorií, bez 
ohledu na oblast působení podniku a na vlastníky. Za zmínku stojí pouze názor respondentů 
z řad středních podniků. Ti poukazují hlavně na lepší přístup k informacím o připravovaných 
zákonech, což umožňuje kvalitnější přípravu na jejich plnění.  
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V rámci výzkumu byla pozornost věnována i nedostatkům RC tak, jak jsou vnímány 
respondenty. Za hlavní nedostatek považují respondenti především formálnost iniciativy (45% 
respondentů ze zkoumaného souboru 29 podniků). 28% respondentů poukazuje také na 
administrativní náročnost; tu zmiňují jak zástupci malých podniků, tak i velkých firem.  

 

Závěry 
Otázky přístupu podniku k životnímu prostředí jsou předmětem zájmu nejen podnikového 
managementu, ale i dalších zainteresovaných stran. Podniky chemického průmyslu využívají 
pro začlenění aspektů ochrany životního prostředí do svých systémů řízení řady dobrovolných 
nástrojů. Mezi nejčastěji využívané nástroje patří především implementace EMS a zapojení 
do programu RC.  

Implementovat EMS začaly velké podniky chemického průmyslu operující především na 
světových trzích, postupně se připojují i střední a malé podniky operující jak na světových 
trzích, tak i s evropskou působností. Výzkum v podnicích chemického průmyslu jednoznačně 
prokázal, že existují dva hlavní motivy pro implementaci EMS:  

1) Implementace systému představuje významný nástroj pro udržení se podniků na trhu, 
popř. získání nových trhů (EMS je vnímám jako nástroj vylepšení image a důvěryhodnosti 
podniku). 

2) Systém představuje významný nástroj řízení aspektů, jejichž význam pro zvyšování 
výkonnosti podniků roste (tedy nástroj pro řízení a zlepšování environmentálního profilu).  

Výzkum potvrdil, že systémy splňují očekávání respondentů (přínosy ze zavedení systému 
korespondují s důvody, pro které byl systém implementován). Respondenti vnímají, že 
přínosy systémů převažují nad náklady vynaloženými v souvislosti s implementací a 
udržováním systémů. Podniky, které systémy zavádějí nebo je mají už delší dobu 
implementovány, plánují systémy i udržovat.  

Do programu RC jsou zapojeny především velké a střední podniky chemického průmyslu. 
Respondenti vnímají RC jako nástroj umožňující souběžné posuzování vlivu podniku na 
životní prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za významný přínos RC považují 
respondenti dále možnost vzájemného porovnávání podniků, resp. samohodnocení. Zapojení 
se do programu RC zlepšuje podle respondentů také vnímání podniku veřejností a dochází ke 
zlepšení komunikace s veřejností.  
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APLIKACE ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ V ČESKÉ 
REPUBLICE 

 

Doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. – Ing. Petra Mísařová 

 

 

HISTORIE VYUŽÍVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ V ČESKÝCH 
PODNICÍCH 
Implementace environmentálního účetnictví do praxe českých podniků ve druhé polovině 
devadesátých let 20. stol. spočívala především ve sledování a vyhodnocování 
environmentálních nákladů. Potřeba řídit environmentální náklady vyplynula z nárůstu 
prostředků, které podniky vynakládají na ochranu životního prostředí nebo v souvislosti 
s jeho poškozováním. V podnicích řady průmyslových odvětví se staly environmentální 
náklady velmi významnou nákladovou položkou a podniky jim začínají věnovat zvýšenou 
pozornost. Nedílnou součástí rozhodovacích procesů v podniku se stávají i informace o 
environmentálních aspektech a dopadech. Dosažení takových cílů jako snížení nákladů, 
zvýšení výnosů a zlepšování environmentálního profilu podniku vyžaduje, aby management 
věnoval pozornost svému přístupu k životnímu prostředí i současným, budoucím a 
potenciálním environmentálním nákladům. V řadě podniků byl tedy vytvořen podrobný a 
dynamický systém evidence a zpracovávání údajů o environmentálních nákladech. Podniky 
sledují především náklady související s nakládáním s odpady, náklady vyplývající 
z nesouladu s předpisy na ochranu životního prostředí a nakupované služby související se 
systémy environmentálního managementu. V podnicích zpravidla nebyly informace o 
environmentálních nákladech provázány s informacemi o hmotných a energetických tocích 
(např. s údaji o využití zdrojů a o vzniku odpadů v širokém slova smyslu - objem a typ emisí 
vypouštěných do ovzduší nebo množství a složení odpadních vod).  

Ve druhé polovině devadesátých let 20. století se velmi významným nástrojem změny 
přístupu podnikové sféry k životnímu prostředí stává pronikání těchto otázek do náplně řídící 
činnosti – jsou implementovány tzv. systémy environmentálního managementu (EMS). 
Podniky v České republice považují EMS nejen za významný nástroj ke zmírnění dopadů 
jejich činností na životní prostředí, ale jsou si velice dobře vědomy i efektů v obchodní 
oblasti. Vlastnictví certifikátu ISO 14001 nebo registrace v programu EMAS rozšiřuje 
možnosti v exportní oblasti, v oblasti veřejných zakázek i podpor podnikání. Právě 
v souvislosti s implementací EMS si podniky začaly uvědomovat, že ochrana životního 
prostředí je spojena s vynaložením finančních prostředků. Na druhé straně je však zřejmé, že 
odstraňování odpadů a poškozování životního prostředí taktéž vyvolávají náklady a jsou navíc 
spjaty s nepříznivými reakcemi zainteresovaných stran. V rámci implementace EMS jsou 
identifikovány činnosti, které působí negativně na životní prostředí, jsou odhaleny významné 
environmentální aspekty a dopady podnikových činností, výrobků a služeb na životní 
prostředí. Podniky začaly vedle informací o environmentálních aspektech a dopadech svých 
činností na životní prostředí postupně využívat i informace o materiálových a energetických 
tocích a s nimi spojených nákladech.  

Vývoj v oblasti využívání environmentálního účetnictví po roce 2000 dokládá výzkum, který 
byl realizován v roce 2002 Univerzitou Pardubice a Vysokým učením technickým v Brně [1, 
2]. Osloveno bylo 208 podniků, které měly zaveden EMS. Vyplněný dotazník vrátilo 89 
firem, tj. 43% návratnost. Z výzkumu vyplynulo, že za environmentální náklady jsou 
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v podnicích obvykle považovány především náklady související s nakládáním s odpady, 
poplatky za znečišťování životního prostředí, sankce za poškozování životního prostředí a 
nakupované služby související s EMS. Z výzkumu bylo zřejmé, že při rozhodování jsou brány 
v úvahu opět pouze náklady na odstranění odpadů, ale nepřihlíží se k pořizovacím cenám 
materiálu, který přejde do odpadních proudů, ani k nákladům zpracování nevýrobkového 
výstupu. Čtyři pětiny respondentů považovaly informace o environmentálních nákladech za 
přínosné pro řízení podniku a 76% respondentů environmentální náklady samostatně 
sledovalo. Výzkum ukázal, že pro rozhodovací procesy v podniku má význam i sledování 
environmentálních nákladů po linii útvarů, výrobků a procesů. 

 

STÁVAJÍCÍ STAV V OBLASTI VYUŽÍVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO 
ÚČETNICTVÍ 

Charakteristika výzkumu 
V roce 2005 byl Českým ekologickým manažerským centrem a Českou informační agenturou 
životního prostředí realizován výzkum stávajícího stavu v oblasti aplikace environmentálního 
účetnictví na mikroekonomické úrovni14. Pro zjištění primárních informací bylo použito 
písemné dotazování. Osloveno bylo 1265 organizací. Jednalo se především o podniky, které 
v době výzkumu měly implementován EMS. Vyplněný dotazník vrátilo 224 podniků 
(návratnost 17,7%), z toho 222 organizací má implementován EMS. V následujícím textu 
jsou shrnuty základní výsledky výzkumu; do zkoumaného vzorku byly zařazeny pouze 
podniky, které mají zaveden EMS (celkem bylo tedy do hodnocení zařazeno 222 organizací). 
Ve zkoumaném vzorku jsou zastoupeny především velké a střední podniky s obratem vyšším 
než 100 mil. Kč ročně (viz Obr. 1 a 2). Nejvyšší zastoupení mají podniky zpracovatelského 
průmyslu (52% podniků) a z odvětví stavebnictví (25% podniků). Respondenty byli jak 
zástupci vrcholového managementu (55% respondentů), tak i zástupci středního 
managementu (34% respondentů) - viz Obr. 3.     

5%

21%

37%

35%

2%
Mikropodniky (0-9 zaměstnanců)

Malé podniky (10-49 zaměstnanců)

Střední podniky (50-249 zaměstnanců)

Velké podniky (více než 249
zaměstnanců)

Neuvedeno

 
Obr. 1 Zkoumaný soubor (podle velikosti podniku); n=222 

  

                                                 
14 Výzkum byl realizován v rámci řešení projektu výzkumu a vývoje č. VaV–1C/4/13/04 Aplikace 
environmentálního účetnictví na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Projekt byl financován 
Ministerstvem životního prostředí. Spoluautorka článku (J. Hyršlová) byla spoluřešitelem projektu.  
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Obr. 2 Zkoumaný soubor (podle ročního obratu); n=222 
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Obr. 3 Struktura respondentů; n=222 

 

Základní výsledky výzkumu  

Předmětem zájmu výzkumu bylo nejprve zjistit, zda podniková praxe zná pojem 
environmentální účetnictví. Pouze 56% respondentů odpovědělo, že se s pojmem 
environmentální účetnictví setkalo. Znalost pojmu potvrdili především velké podniky (71% 
respondentů této kategorie) a zástupci středního managementu. Podniková praxe vnímá 
environmentální účetnictví především jako nástroj řízení na všech podnikových úrovních 
(87% respondentů). Předmětem jeho zájmu jsou informace o environmentálních aspektech a 
dopadech a jejich ekonomické důsledky.  

Dalším pojmem, kterému byla věnována pozornost v rámci výzkumu, je pojem 
environmentální náklady. Výzkum potvrdil, že pojem environmentální náklady je podnikové 
praxi známější než pojem environmentální účetnictví; 80% respondentů se s tímto pojmem 
setkalo. I v tomto případě potvrdily znalost pojmu především velké podniky z odvětví 
zpracovatelského průmyslu. 82% respondentů řadí mezi environmentální náklady ty 
nákladové položky, které podniku vznikají v souvislosti s požadavky zákonů na ochranu 
životního prostředí (např. náklady související s čistírnou odpadních vod, náklady na 
odstraňování odpadů, poplatky za znečišťování životního prostředí). 52% respondentů 
považuje za součást environmentálních nákladů i náklady vynakládané podnikem dobrovolně 
na ochranu životního prostředí (např. náklady na implementaci EMS). Pouhých 20% 
respondentů uvedlo, že nedílnou součástí environmentálních nákladů jsou i náklady, které 
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podnik vynaložil na pořízení a zpracování té části materiálů, které nepřecházejí do výrobků a 
odcházejí v odpadních proudech (např. náklady na výrobu zmetků; materiál, který je následně 
odstraňován jako odpad). Tyto náklady si uvědomují především podniky zpracovatelského 
průmyslu (25% respondentů této kategorie považuje tyto náklady za nedílnou součást 
environmentálních nákladů) a respondenti z řad vrcholového managementu.    

67% respondentů potvrdilo, že environmentální náklady jsou v jejich firmách sledovány a 
vyhodnocovány; 30% respondentů sleduje environmentální náklady samostatně, 37% 
zkoumaných podniků pak věnuje pozornost těmto nákladovým položkám v rámci běžných 
nákladových analýz. Obr. 4 shrnuje výsledky výzkumu v této oblasti s ohledem na velikost 
podniku. Je zřejmé, že s rostoucí velikostí podniku je těmto položkám věnována větší 
pozornost; environmentální náklady jsou sledovány v 83% velkých podniků, přitom 47% 
z nich sleduje  a vyhodnocuje tyto náklady samostatně. Environmentální náklady jsou 
sledovány především v podnicích zpracovatelského průmyslu; 77% respondentů z tohoto 
odvětví potvrdilo, že environmentální náklady sleduje.  
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Obr. 4 Jsou environmentální náklady sledovány a vyhodnocovány?  

Podniky věnují pozornost především nákladům, které podniku vznikají v souvislosti 
s požadavky zákonů na ochranu životního prostředí (86% respondentů), a nákladům 
vynakládaným podnikem dobrovolně na ochranu životního prostředí (59% respondentů). 
Pouze 22% respondentů sleduje a vyhodnocuje i náklady, které podnik vynaložil na pořízení a 
zpracování té části materiálů, které nepřecházejí do výrobků a odcházejí v odpadních 
proudech (jedná se především o zástupce podniků zpracovatelského průmyslu). 

Environmentální náklady jsou nejčastěji sledovány a vyhodnocovány za podnik jako celek 
(84% respondentů) a po linii útvarů (24% respondentů) – viz Tab. 1. Malé podniky sledují 
environmentální náklady pouze za podnik jako celek. Střední a především velké podniky 
věnují pozornost i sledování environmentálních nákladů po linii útvarů (středisek); 34% 
respondentů ze skupiny velkých podniků potvrdilo sledování těchto nákladů po linii útvarové 
(střediskové).  Sledování environmentálních nákladů po linii výrobků a procesů je věnována 
velmi malá pozornost (a to i v případě velkých podniků).  
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Tab. 1 Sledování a vyhodnocování environmentálních nákladů (n=148) 

Sledování a vyhodnocování 
environmentálních nákladů 

Počet 
respondentů

Za podnik jako celek 125

Po linii výrobků 5

Po linii útvarů (středisek) 36

Po linii procesů 8

 

Informace získané ze systému sledování a vyhodnocování environmentálních nákladů jsou 
využívány především podnikovým vedením na podporu rozhodovacích procesů (97% 
respondentů). Informace jsou však také využívány v rámci externího výkaznictví (25% 
respondentů); využití pro externí výkaznictví uvádějí především malé podniky.   

V rámci výzkumu byla pozornost zaměřena i na zjištění skutečnosti, zda se respondenti 
domnívají, že informace o environmentálních nákladech jsou (nebo by byly) přínosné pro 
řízení podniku (viz Obr. 5). Výzkum jednoznačně potvrdil, že informace o environmentálních 
nákladech jsou (nebo by podle mínění respondentů byly) přínosné pro řízení podniku (88% 
respondentů).  73% respondentů si je vědomo významu těchto informací jak pro ekonomické 
řízení podniku, tak i pro environmentální řízení. S rostoucí velikostí podniku roste i význam 
uvedených informací. Za významné považují tyto informace především zástupci středního 
managementu (92% respondentů z řad středního managementu poukázalo na význam 
informací pro řízení podniku).  
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Obr. 5 Jsou (nebo by byly) informace o environmentálních nákladech přínosné pro řízení 
podniku?  

Za stávajících podmínek má pro podniky velký význam především rozhodování o budoucích 
kapacitách. V rámci výzkumu byla tedy pozornost zaměřena i na zvažování 
environmentálních aspektů a dopadů a jejich ekonomických důsledků v rámci rozhodování o 
investicích (viz Obr. 6). Z výzkumu vyplynulo, že v případě 82% respondentů jsou 
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environmentální aspekty a dopady a jejich ekonomické důsledky součástí rozhodovacích 
procesů o budoucích kapacitách.  
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Obr. 6 Jsou zvažovány environmentální aspekty a dopady a jejich ekonomické důsledky 
v rámci rozhodování o investicích?  

 

ZÁVĚR 
Pro stávající stav v oblasti implementace environmentálního účetnictví v ČR je i nadále 
charakteristické, že v podnicích není zpravidla sledování environmentálních nákladů chápáno 
jako součást integrovaného systému sledování a vyhodnocování materiálových, energetických 
a peněžních toků. Aby environmentální účetnictví poskytovalo relevantní informace na 
podporu rozhodovacích procesů v podniku, pak je třeba zaměřit pozornost především na 
vymezení environmentálních nákladů a přínosů, které plynou podniku z šetrného přístupu 
k životnímu prostředí. Pro některé podniky je účelné mít k dispozici i informace o tom, kde 
environmentální náklady vznikají a jaké environmentální náklady jsou vynakládány 
v souvislosti s jednotlivými výkony (výrobky) a procesy.  Vzhledem k celosvětovým 
aktivitám v oblasti ochrany životního prostředí a ke snaze o udržitelný rozvoj společnosti je 
zřejmé, že podniky stále více považují svůj přístup k životnímu prostředí za nedílnou součást 
podnikové strategie a nerozlišují tedy investiční projekty na „environmentální“ a „ostatní“. 
Otázky ochrany životního prostředí jsou nedílnou součástí všech podnikových procesů. 
Každý investiční projekt musí být tedy posuzován komplexně – musí být zváženy všechny 
jeho náklady i přínosy, jeho vliv na výkonnost podniku i na environmentální profil. Kvalitu 
rozhodovacích procesů lze zvýšit především začleněním všech relevantních nákladových a 
výnosových položek do hodnocení projektů a zlepšením postupů při alokaci 
environmentálních nákladů (tedy zpřesněním informací o environmentálních nákladech 
souvisejících s jednotlivými výrobky a procesy).  
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1. Úvod, prezentace výzkumu 
Tento výzkum, plánovaný na dobu 5 semestrů, je součástí mé práce pro získání titulu PhD. na 
Univerzitě v Lausanne, Institutu územních politik a životního prostředí člověka. Protože moje 
studie je situována do České republiky, pracuji rovněž jako asistent výzkumu na Univerzitě 
Karlově, Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje. Snažím se studovat možnosti 
implementace udržitelnější strategie pro průmyslové zóny, za účasti místních 
zainteresovaných osob. 

Výzkum je rozdělen na dvě různé části. První z nich, založená na analýze teoretických 
koncepcí průmyslové ekologie, nám poté umožní studovat možnosti jejich převedení do praxe 
v průmyslových areálech v českém kontextu. 

V současné době je jisté, že na Zemi dochází ke globálnímu oteplování. Pro vědce je velmi 
důležité analyzovat všechny možnosti jak zabránit negativním důsledkům tohoto globálního 
narušení. Velikost světové ekonomiky v roce 2035 bude čtyřnásobkem ekonomiky současné. 
I pokud bychom mohli počítat s dramatickými zlepšeními energetické účinnosti, pro tuto 
čtyřnásobnou světovou ekonomickou aktivitu bude potřeba mnohem větší množství energie 
než jaké je spotřebováváno nyní. Při současných způsobech spotřeby se budou zvyšovat tlaky 
na fosilní paliva, biomasu a elektřinu. V současnosti platí, že zatímco nejbohatších 20 % 
světové populace spotřebovává 58 % energie vyrobené v daném roce, nejchudších 20 % 
spotřebovává pouze 4 % (Světová banka). 

Nezbytný je přechod k obnovitelným zdrojům energie a palivům s nízkými nebo nulovými 
emisemi oxidu uhličitého, stejně jako vývoj a využití energeticky účinných technologií. Spolu 
s rozhodnutími přijímanými na obecné úrovni (Stockholm, Kjóto, Rio atd.) věříme ve vývoj 
lidských zvyklostí prostřednictvím lokálních projektů. Od roku 1970 se počet průmyslových 
areálů v rozvinutějších zemích, a zejména v rychle se industrializujících zemích Asie, 
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dramaticky zvýšil a dosáhl v celosvětovém měřítku počtu více než 15000. Tyto areály hrají 
podstatnou roli v produkci a používání zboží a služeb, mnohé z nich však rovněž významně 
ohrožují životní prostředí (znečištění obytných oblastí a přírodních zdrojů). 

Základní myšlenkou průmyslové ekologie je zlepšení chování průmyslových areálů 
prostřednictvím environmentálního managementu, aby byly dynamické a nedošlo k tomu, aby 
se z nich staly opuštěné nebo málo využité areály (brownfields) potřebující revitalizaci. Je to 
jedna z cest pro naplnění cílů udržitelnějšího rozvoje. 

 

2. Kolektivní a environmentální management  
Velikost a počet průmyslových areálů se postupně zvyšuje, zatímco plocha zbývajících 
světových přirozených ekosystémů se rychle zmenšuje, zejména v zemích, kde probíhá rychlá 
industrializace. Tyto politiky průmyslového rozvoje, které podporují koncentraci průmyslu, 
mohou mít významné vlivy na životní prostředí, na lidské zdraví a bezpečnost. Mohou mít 
vážné finanční dopady v důsledku zvýšení nákladů na zdravotní péči, poškození pobřežního 
rybolovu, zvýšení nákladů na čištění vody kvůli znečištění vody, rychlého vyčerpání zásob 
podzemní vody, omezení možností využití území kvůli kontaminaci půdy, dopravních 
kongescí a snížené produktivity práce. 

Lze však využít zodpovědné a udržitelné metody využívající zdroje aniž by je vyčerpávaly. 
Kolektivní udržitelný management na úrovni průmyslového areálu může způsobem 
efektivním z hlediska nákladů poskytovat řadě podniků služby jako například hospodaření s 
vodou, poskytování environmentálních školení a účinné zpracování odpadů. 

Shrnuto, environmentální management areálu může: 

• rozšířit konkurenční výhody areálu, 

• zvýšit efektivitu využití území,  

• zvýšit hodnotu pozemků v areálu a jeho okolí,  

• snížit náklady na infrastrukturu a obsluhu,  

• podpořit to, aby z areálu neodcházeli nájemci a  

• snížit celkové riziko a environmentální odpovědnost. 

Jedná se jasně o výhody nejen pro regionální rozvoj, ale rovněž přímo pro podniky, obce atd. 

 

3. Průmyslová ekologie 
Průmyslová ekologie, dosti nový vědní obor, spočívá v tom, že si za model našeho 
průmyslového systému bere přírodní ekosystém, jediný příklad živého systému, který 
vykazuje vysokou úroveň evoluce a je životaschopný z dlouhodobého hlediska. Průmyslová 
ekologie prosazuje nový směr průmyslového rozvoje. V průmyslovém ekosystému je spotřeba 
energie a materiálů optimalizována a odpady jednoho procesu slouží jako surovina pro jiný 
proces. Cílem je zde spravovat průmyslový areál jako přírodní ekosystém, využívající pouze 
obnovitelné zdroje energie a znovu využívající všechny svoje odpady. I když je dosti těžké 
dosáhnout takovéhoto stupně vývoje, jednodušší by mělo být dosažení určitého mezistupně: 
průmyslového ekosystému, který omezuje vstupy energie a zdrojů a výstupy odpadů. 

Tato vize managementu průmyslového areálu je nyní používána jako nástroj regionálního 
rozvoje, který podporuje ekonomický rozvoj a zaměstnanost, zajišťuje diversifikaci 

 69  



průmyslové základy regionu atd. Hlavním efektem takové strategie je zlepšení image pro 
region a podniky. 

 

4. Příklady 
Abychom dobře pochopili klíčové otázky průmyslové ekologie, zaměřil jsme svůj výzkum na 
lokální využití. Jinými slovy: Jak může být takováto koncepce realizována a jaké by byly 
důsledky pro lokální zainteresované osoby. 

Ve světě (v USA, Kanadě, Francii atd.) existuje mnoho příkladů průmyslových ekosystémů a 
nejznámější z nich je průmyslová symbióza v Kalundborgu. Po dobu 20 let si podniky 
vyměňují vedlejší produkty, jako přebytky energie, odpadní teplo a jiné materiály. 
Průmyslová ekologie podporuje takovou formu rozvoje, která je ekonomicky a 
environmentálně udržitelná. Průmyslové ekosystémy mohou být vytvářeny na úrovni areálu a 
na regionální úrovni. 

Kanton Ženeva ve Švýcarsku se snaží postupovat tímto způsobem, pomocí  procesu lokální 
agendy 21 a zákona "veřejná činnost a udržitelný rozvoj" přijatého v roce 2001. Během tohoto 
procesu byla vytvořena pracovní skupina "Ecosite", jejímž úkolem je vypracovat strategii 
průmyslové ekologie na úrovni kantonu. Prvním krokem bylo provést všeobecnou analýzu 
metabolismu ekonomických činnosti v kantonu Ženeva. Prvních výsledků bylo dosaženo 
počátkem roku 2006 a nyní pracovní skupina vytváří koncepci pro hledání konkrétních 
synergií mezi podniky. 

Tyto příklady svědčí o tom, že takováto strategie je realizovatelná, že však není tak 
jednoduché ji vypracovat. Mezistupněm, který je asi reálnější, je vytvoření 
kolektivního a environmentálního managementu průmyslového areálu, který by pak 
měl příležitost přemýšlet o zintenzivnění procesu průmyslové ekologie. 

Například průmyslový areál “la Plaine de l’Ain” ve Francii byl prvním evropským 
průmyslovým areálem, který v roce 2000 získal certifikáty ISO 14001 a EMAS. Dvěma 
dalšími dobře známými areály, které vytvářejí udržitelnou strategii, je zóna ekonomického a 
technologického rozvoje v Dalianu v Číně a průmyslový park Burnside v Halifaxu v Kanadě. 
Osobně jsme se během studia podíleli na projektu ve Švýcarsku. V roce 2005 jsme 
vypracovali konkrétní projekt environmentálního managementu pro průmyslovou zónu 
Moncor, Villars-sur-Glâne. Prostřednictvím pracovní skupiny jsme organizovali semináře s 
podniky, jejichž úkolem bylo přemýšlet o nových řešeních problémů zóny. 

 

5. Aplikace v České republice 
Svůj výzkum týkající se průmyslových zón a environmentálního managementu v České 
republice jsme zahájili v lednu 2006 a nenašli jsme žádnou lokální aplikaci udržitelného 
managementu a pouze jeden akademický výzkum, který provedl rakouský Mezinárodní ústav 
aplikované systémové analýzy (IIASA). 

Poté jsem studoval průmyslový rozvoj v České republice a současné výzvy pro implementaci 
koncepce udržitelného managementu v českých průmyslových zónách. Například od roku 
1998 do roku 2003 bylo do průmyslových zón investováno přibližně 2,7 miliard Kč a 
program nazvaný "akreditace průmyslových zón", probíhající od roku 2003, určil managery 
těchto zón. V roce 2004 bylo tímto programem podpořeno přibližně 90 průmyslových zón. 

Jelikož řídící struktura je jednou z hlavních podmínek kolektivního a environmentálního 
managementu v průmyslových zónách, zdá se, že české podmínky nabízejí velké příležitosti. 
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Naším úmyslem je pracovat současně na dvou úrovních. Za prvé bychom chtěli využít tento 
probíhající program akreditace a jeho přínosy pro vytvoření "naučného programu". Jeho cíli je 
převést a upravit, prostřednictvím mezinárodní spolupráce, nástroje environmentálního 
managementu pro potřeby průmyslových areálů v českých podmínkách. Již jsme se 
mnohokrát setkali s agenturou Czechinvest a z její strany je zájem o vytvoření takového 
programu. Za druhé bychom chtěli souběžně s touto celkovou strategií vypracovat určité 
pilotní projekty, které nám umožní vyzkoušet tyto nástroje a podpořit naši činnost na lokální 
úrovni. 

Použijeme pro to stejnou metodiku jako jsme využili v průmyslové zóně Moncor ve 
Švýcarsku. Podobně jako v případě environmentální certifikace podniků budeme postupovat 
procesem sestávajícím ze čtyř tradičních kroků: plánuj, dělej, kontroluj, jednej (P-D-C-A). 
Projekt bude řídit pracovní skupina, která bude postupovat podle jasného programu: 

• vypracování environmentální politiky, 

• informování všech zainteresovaných osob a stran prostřednictvím seminářů 
atd., 

• popsání nástrojů, 

• analýza silných a slabých stránek zóny, 

• environmentální program s konkrétními akcemi, 

• certifikace; 

• atd. 

Je rovněž důležité vědět, že takovouto strategii lze uplatňovat v jednom průmyslovém areálu, 
ale rovněž na úrovni regionu nebo obce, takže by všechny zóny mohly získat výhodu služeb 
vyvíjených centrálním orgánem. 

Už jsme kontaktovali některé obce a agentury regionálního rozvoje, které mají o tuto 
myšlenku zájem a chtěli by ji aplikovat ve svých průmyslových zónách. 

Protože Česká republika je jednou z evropských zemí s nejvyšším počtem brownfields, je 
velmi důležité, aby naše úvahy zahrnovaly tato území. To přímo souvisí s naším výzkumem, 
vezmeme-li v úvahu, že udržitelný management průmyslového areálu by měl zabránit tomu, 
aby toto území ztratilo svoji dynamiku a muselo být revitalizováno jako brownfields. Ačkoli 
existují určité programy (v rámci evropských strukturálních fondů) podporující revitalizaci 
brownfields v České republice, dosud existuje pouze málo konkrétních příkladů. Jedním z 
důvodů vysvětlujících tuto situaci je příliš sektorově zaměřená politika. 

Zaměření územní politiky na rozvoj brownfields a udržitelných průmyslových areálů by měly 
být dva prvky naší práce, jejímž smyslem je udržitelná spotřeba území. 

 

6. Závěr, perspektivy 
Náš projekt je plánován na dobu 5 semestrů, což by nám mělo umožnit vytvořit příznivé 
podmínky pro průmyslovou ekologii v České republice prostřednictvím pilotního projektu a 
dynamiky na úrovni klíčových zainteresovaných stran, jako jsou ministerstva a obce. Poté by 
jedním z perspektivních projektů mohlo být vytvoření srovnávací studie mezi Švýcarském a 
Českou republikou. Domníváme se, že takovéto výměny posilují obor průmyslové ekologie a 
mohly by vytvořit vazby nutné pro rozvoj informování a komunikace. 
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Jednoznačným účelem tohoto výzkumu je uvést konkrétně do praxe udržitelný rozvoj. 
Průmyslová ekologie, jako odpověď na průmyslový vývoj posledního století, je 
pragmatickým přístupem k dosažení těchto cílů. 

 

 

Mgr. Benoît Charrière, 
PhD. student na Univerzitě v Lausanne, 
asistent výzkumu na Univerzitě Karlově 
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EKONOMETRICKÉ MODELOVÁNÍ PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ 
V ENVIRONMENTÁLNÍM MANAGEMENTU 

 

RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. 
 

 

1   Úvod 

„Široce podporovaným trendem pro zkvalitňování vývoje společnosti v současnosti a pro 
budoucnost jsou aplikační možnosti teoretických disciplín v praxi.“ (Vrbka15 2005).  

V období několika desítek let budování socialistického hospodářství u nás tržní mechanizmy 
v přímé korespondenci k racionálně vedené ochraně životního prostředí, jako nezbytné 
součásti každé vyspělé tržně-ekonomické společnosti, zjevně absentovaly. Na rozdíl od dobře 
fungujících ekonomik ve světě pro naši ekonomiku nebylo nutné ekonomických vědních 
oborů zkoumajících a měřících tržní mechanizmy. Jde převážně o takové obory, které často 
syntetizují teoretický základ a výstupy získané v praxi. Zejména ve druhé polovině 90. let se 
vznikem a transformacemi dalších podniků podléhajících novým megatrendům začaly 
intenzivněji vyzývat k řešení problémy mikroekonomického charakteru, a tím častěji se 
nabízely i otázky týkající se prevence a důsledků dopadů výroby a trhu na životní prostředí. 
Významně vzrostla potřeba kvantifikace, měření, parametrizace a modelování reálných 
ekonomických jevů na základě korektních výstupů vědních disciplín. Výrazným pozitivně 
podporujícím faktorem toho se stalo obrovské, zejména uživatelské, rozšíření a rychlý vývoj 
neustále se zdokonalujících informačních a komunikačních systémů a technologií.  

Zásadní principy udržitelného rozvoje společnosti (ekonomický růst, environmentální 
rovnováha a společenská prosperita) vymezují jasně podmínky prosperujícímu subjektu 
tržního prostředí. Zavádění systému environmentálního managementu, který proniká do 
širokého spektra aktivit a působení každého podniku, je pak významnou prioritou podniku pro 
podporu udržitelného rozvoje společnosti. Zejména po vstupu ČR 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 vytvoření pozitivních vazeb mezi 
environmentální a ekonomickou efektivností, dále tvořivost při vývoji nových výrobků a 
technologií (Hřebíček, Fiala, Ministr 2005). Nejen vysoká kvalita výrobků a zohledňování 
potřeb spotřebitelů v souvislosti s životním cyklem produktů, ale i identifikace správného 
objemu produkce, optimalizace, kontinuita a harmonizace výroby v časoprostoru, dodržování 
podmínek ochraňujících zdraví a životní prostředí aj. aspekty významně související 
s environmentálními náklady determinují pozici podniku v současném i budoucím 
ekonomickém prostředí. Globalizace, internacionalizace a standardizace výroby a tržního 
prostředí si vynucují informatizovanou, technologicky vybavenou společnost disponující 
znalostním potenciálem a jednající na základě výsledků vědeckých výzkumů a poznání jako 
zkušenosti získané z minulosti, v současnosti i jako prevenci budoucího rozhodování a řízení.  

                                                 
15 Z projevu Prof. RNDr. Ing. Jana Vrbky, Dr.Sc. rektora VUT v Brně, v letech 2000-2006. 
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2 Ekonometrické modelování a strategické řízení v environmetálním managementu 
Podstata ekonomie spočívá ve vytváření modelů společenských jevů. Pod pojmem model si 
představujeme zjednodušené znázornění skutečné reality (Varian 1995). Ekonometrie jako 
kvantitativní ekonomická disciplína se zabývá především měřením v ekonomice na základě 
analýzy reálných statistických dat pomocí ekonometrických metod a modelů (Hušek 1999). 
Po roce 1989 na univerzitách v ČR začíná ekonometrie profilovat jako nosný obor spjatý s 
praxí. Ekonometrické modelování jevů tedy vychází z ekonomické skutečnosti zachycené 
statistickými daty, která zpracovává kvantitativními metodami, tj. metodami založenými 
především na bázi matematických disciplín, jako jsou statistika, numerické metody, lineární a 
dynamické programování, optimalizace aj. Jsou tak konstruovány modely, které lze nadále 
těmito metodami analyzovat a zpětně pak interpretovat a implementovat do ekonomické 
praxe.  

Volba vhodného počítačového systému je nezbytností jak pro ekonometrické modelování, tak 
pro ekonometrickou analýzu a diagnostiku. Rychlá a dostupná kvantifikace, vizualizace a 
simulace reálných jevů jsou pak pro management významnou oporou při hodnocení 
realizovaných či předpokládaných skutečností, rozhodování či řízení podniku. Nasazením 
počítačových systémů lze snáze volit i obtížnost modelů, které tak mohou zachytit více 
endogenních faktorů ovlivňujících daný problém nebo při využití přístupu komparativní 
statiky lze navrhnout řadu modelů pro různé hodnoty exogenních faktorů. V současnosti, kdy 
každý manager je vybaven elektronickým médiem a připraven operativně komunikovat 
s databází, je pak schopen rychle a sofistikovaně vizualizovat konkrétní situace, a data tak 
přeměnit v informace, na jejichž základě může včasně a samostatně učinit své rozhodnutí. 
Kvalita jeho rozhodnutí bude záviset i na stupni jeho vědomostní teoretické výbavy a 
schopnosti a ochoty využívat vhodných software založených na symbolických a 
algebraických výpočtech, jejichž nosnou předností je široká aplikovatelnost vědeckých 
výpočtů i na složitějších matematicko-ekonomických modelech (Gander, Hřebíček 2004).  

Problematika strategického řízení podniku je úzce spjata s environmentálním managementem 
a vždy souvisí s identifikací parametrů ovlivňujících úspěšnost podniku. Patří k nim cena 
produktu, objem produkce aj. Každá cena, kterou podnik stanoví, má rozdílné důsledky na 
jeho strategický vývoj prostřednictvím vývoje poptávky. Existuje několik základních strategií: 
např. přežívání (stanovení nízké ceny při silné konkurenci), maximalizace zisku (identifikace 
vlastního příjmu, nákladů a následně zisku v závislosti na prodaném množství produktů a 
optimalizace cen), kvalitní výrobky (produkce kvalitních výrobků za vysokou cenu), 
maximální obrat, maximální růst obratu, speciality trhu aj. Podniky musejí tedy klást velký 
důraz na správné stanovení výše ceny, případně na jejich změny, aby dosáhly svých cílů. 
Pokud vnímáme cenu jako součást marketingu firmy, je třeba podtrhnout skutečnost, že jde o 
faktor, který lze měnit snáze než např. reklamní kampaň, vývoj výrobku či jeho distribuci. 
Změna ceny, příp. přizpůsobení objemu produkce je nejrychlejší způsob, jak zvýšit zisk. 
V následujícím příkladu je k vizualizaci skutečné situace konkrétní firmy využito 
jednoduchých ekonometrických modelů z informací poskytnutých firmou, která z identifikace 
poptávky hodlá optimalizovat zisk. K modelování je využit světově rozšířený počítačový 
systém Maple, produkt kanadské společnosti Maplesoft. V současné době se Maple využívá 
na patnácti vysokých školách v ČR, jak ve výuce, tak ve výzkumu 
(http://www.fi.muni.cz/~hrebicek/maple/). 

 

 74  

http://www.fi.muni.cz/~hrebicek/maple/


3   Příklad 
Je uvažován jednofaktorový model poptávky Q= D(P) jako funkční závislost poptávaného 
množství Q statku na ceně P tohoto statku ceteris paribus. Za standardních podmínek se 
poptávka řídí zákonem klesající poptávky. Tedy poptávka je klesající invertibilní funkcí.  

Z dat získaných od firmy o hladinách cen a příjmech metodou nejmenších čtverců v Maple 
určíme model poptávky jako jednoduchý lineární model - závislost přímou i inverzní:  

> Qvalues:=[53.,211.,828.,1410.,1980.]; 

> Pvalues:=[990,950,890,790,750]; 

> eq_fit:= fit[leastsquare[[Q,P], P=a*Q+b, {a,b}]]([Qvalues, Pvalues]); 
 := eq_fit  = P −  + 0.1252131873 Q 986.2411011  

tj. model poptávky je P = -0,1252131873Q+986,2411011; 

> Q:=proc(P)-7.986379243*P+7876.495458 end; 
 := Q proc ( ) end procP −  + ×7.986379243 P 7876.495458 , 

tj. inverzní model téže poptávky je Q = -7,986379243P+7876,495458. 

Grafické modely poptávky (přímá i inverzní závislost):  
> plot(P(Q),Q=0..4000,P=0..1000); >plot(Q(P),P=0..1000,Q=0..4000); 
 

Obrázek1: Poptávka  P v závislosti na Q (vlevo) a Q v závislosti na P (vpravo) 

 

Přirozenými rozpětími produkce a ceny pak z ekonomického výkladu rozumíme všechny 
současně nezáporné hodnoty produkce a cen. Zde jde o intervaly pro ceny (0;986,2411011) a 
pro poptávaná množství (0; 7876,495458). 
Cenová pružnost poptávky E (dále pružnost) zachycuje míru změny poptávaného množství 

jako odezvu na změnu ceny a je definována vztahem E= E(P)= -
dP

PdD
PD

P )(
)(

⋅ . Je-li reakce 

na změnu dostatečně velká, jde o pružnou poptávku, E(P >1; je-li reakce na změnu malá, jde 
o nepružnou poptávku, E(P)<1; přechodná hodnota (současně maximalizuje celkový příjem) 
vykazuje jednotkovou pružnost poptávky, E(P)=1 (hraniční varianty pro dokonalou pružnost 
a nepružnost nebudeme uvažovat). Za standardních podmínek při vyšších cenách je poptávka 
pružná, při nižších cenách je poptávka nepružná.  

Pozn. V Maple není třeba některé procedury při zadání vyčíslovat, stačí je pouze 
předdefinovat, což je velkou uživatelskou výhodou. 
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Model pružnosti, její analýza a grafický model: 

> E:=proc(P)(-P*diff(Q(P),P)/Q(P)) end; 
 := E proc ( ) end procP − × /P ( )diff ,( )Q P P ( )Q P ; 

jednotková pružnost: 

> PJ:=solve(E(P)=1); Q(PJ); 
 := PJ 493.1205505 ; . 3938.247729

Poptávka je pružná pro ceny P∈(493,1205505; 986,2411011) při Q∈(0;3938,247729), 

poptávka je nepružná pro cenyP∈(0;493,1205505) při Q∈(3938,247729; 7876,495458). 

> plot({E(P),1},P=0..1000,E=0..10); 

 
Obrázek 2: Cenová pružnost poptávky 

Celkový příjem TR je součinem objemu produkce a ceny za jednotku produkce, tedy    TR = 
TR(Q) = Q·P, kde P = D(Q). Vyrábí-li firma objem produkce na hladinách, kde je poptávka 
nepružná, měla by zvýšit cenu tohoto produktu, aby si zajistila vyšší tržby, naopak jde-li o 
hladiny, kde je poptávka pružná, firma by měla cenu produktu snížit, aby si zajistila vyšší 
tržby, neboť z diferenciálního počtu platí:   

MR = 
dQ
TRd )(  = TR´ = (PQ)´ = 

dQ
dQPQ

dQ
dP

+    = P(1+
dQ
dP

P
Q

⋅  ) = P(1 - 
E
1 ). 

Model celkového příjmu vzhledem k linearitě poptávky je tedy kvadratickým modelem: 

> TR:=proc(Q) (Q*P(Q)) end;  
TR:=-0,1252131873Q2 + 986,2411011 Q,  

> QMAX:=solve(diff(TR(Q),Q)=0); P(QMAX); TR(QMAX); 

 := QMAX 3938.247729  ;  ;  . 493.1205506 0.1942030889 107

Firma nabývá maxima celkového příjmu při objemu produkce 3938,247729 a ceně 
493,120556, a to hodnoty 1942030,889. 

Celkové náklady TC jsou součtem fixních nákladů FC a součinem variabilních nákladů VC 
na jednotku produkce a počtem jednotek produkce, tedy  TC = TC(Q) = FC + Q·VC(Q) a zde 
jsou specifikovány firmou, VC(Q) jsou uvažovány jako konstantní:  

> TC:=proc(Q) 491005+455.0*Q end; 

TC:=491005+455,0Q. 

V tzv. bodech zvratu objemu produkce dochází k vyrovnání TR a TC, produkce mezi těmito 
body přináší firmě zisk, jinak ztrátu. Body zvratu a jim odpovídající ceny jsou: 

> BZ:=solve(TR(Q)=TC(Q),Q); 
 := BZ ,1360.584579 2882.108324  

> cena_BZ:=solve(P=-0.1252131873*BZ+986.2411011); 
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 := ( )P BZ1 816.5362171 ,  := ( )P BZ2 624.7048840 . 

Zisk PR je dán rozdílem PR = PR(Q) = TR(Q) – TC(Q):   

> PR:=proc(Q) TR(Q)-TC(Q) end; 
 := PR proc ( ) end procQ  − ( )TR Q ( )TC Q  

> Qmax_PR:=solve(diff(PR(Q),Q)=0); 
Qmax_PR:=2121,346451 

> P(Qmax_PR); PR(Qmax_PR); 
720.6205506 ;  72468.213

Firma dosahuje maxima zisku při objemu produkce 2121,346451 a ceně 720,6205506, a to 
72468,213.  

Grafické modely TC+TR a PR  umožňují rychlou orientaci v situaci: 

> plot({TR(Q),TC(Q)},Q=0..8000,TC_TR); 

> plot(PR(Q),Q=0..4000,PR=0..100000); 
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rázek 3: Celkový příjem a celkové náklady (vlev

 Závěr 
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82 při volbě odpovídajících cen mezi 816 a 625 (
kcí). Poptávka bude na těchto cenových hladiná

klesu ceny pod 493 při odpovídajícím objem
pektovala a nebyla přitom ve ztrátě, musela by
ních a variabilních nákladů, jak je zřejmé z grafi

 rozhodování environmentálního management
zi environmentální náklady), jakou za danýc
jemu produkce a ceny (aby nebylo třeba likv
rábět a distribuovat), je racionální vycháze
onometrické modely (početně i graficky) s využ
skytují informace v souvislostech. Jsou tak
hodování. Pro korektnost výstupů je však tře

běry dat, tj. reprezentativními (poskytujícími 
edkládajícími informace bez vlivu dalších 
onomického chování je řídit procesy tak, aby p
ba poskytovat managementu takové informace
sahování žádoucích výsledků (Hyršlová 2005).   
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O KROK DÁL – VÝVOJ SMĚREM K INTERAKTIVNÍMU 
PODNIKOVÉMU REPORTINGU UDRŽITELNOSTI 

 

Ralf Isenmann - Ki-Cheol Kim 

 

 

Abstrakt 

Zvýšení interaktivnosti znamená skutečný krok dopředu v online podnikovém reportingu 
udržitelnosti jak pro podniky (subjekty podávající zprávy), které takové integrované zprávy 
podávají, tak pro různé cílové skupiny (uživatele zpráv), které mají o tyto zprávy zájem. 
Interaktivnost zahrnuje postupy pro zapojení cílových skupin a mechanismy poskytující 
zpětnou vazbu, možnosti uživatelské kontroly, a příležitosti pro volbu obsahu a designu 
zpráv. Pro podniky jsou tyto znaky velmi relevantní, jelikož umožňují subjektům podávajícím 
zprávy poznat, jaké jsou problémy a zájmy uživatelů, a zahájit dialog se zainteresovanými 
osobami. Pro cílové skupiny je interaktivnost rozhodující pro to, aby byly uspokojeny, a pro 
jejich celkový přístup k reportingu udržitelnosti. Spojeno dohromady, interaktivní reporting 
udržitelnosti zvyšuje reputaci podniku a následně ovlivňuje úspěch reportigu, konkrétně to, 
zda uživatelé skutečně věnují pozornost zprávám o udržitelnosti, to, jak čtenáři zpráv hodnotí 
spolehlivost a cenu těchto dokumentů, a to, do jaké míry chtějí zainteresované osoby využívat 
takové prostředky komunikace k rozhodování. Dnes může jednosměrná komunikace o 
otázkách udržitelnosti prostřednictvím pouze tištěných zpráv nediferencovaného rozsahu pro 
všechny nebo jejich pouhých elektronických kopií umístěných na WWW-stránky bez jakékoli 
přidané hodnoty těžko splnit očekávání zainteresovaných osob a požadavky reportingu. V 
kontrastu k důležitosti připisované otázkám komunikace a popisům jak podávat zprávy v 
pravidlech chování, normách, směrnicích a jiných doporučeních však současná praxe v oblasti 
reportingu udržitelnosti vykazuje podstatný prostor pro zlepšení, a to i v případě nejlepších 
subjektů podávajících zprávy. Je tudíž navržen rámec a jsou uvedeny příklady současné praxe 
ohledně toho, jak by mohl být vytvořen a uplatněn více interaktivní přístup k reportingu 
udržitelnosti. 

 

Klíčová slova 
Přizpůsobení potřebám uživatele (kustomizace), interaktivnost; internet; online komunikace, 
dialog se zainteresovanými osobami; reporting udržitelnosti; přizpůsobení potřebám cílové 
skupiny 

 

 

Potřeba interaktivního přístupu v podnikovém reportingu udržitelnosti 

Podnikový reporting udržitelnosti respektive podnikový reporting sociální odpovědnosti 
(CSR) popisuje vývojovou cestu směrem ke koncepci vyváženého reportingu, který sděluje 
informace z oblasti tří pilířů - environmentálního, sociálního a ekonomického chování - a 
informace o jejich vzájemných vztazích, což je v ekonomické terminologii rovněž nazýváno 
přístupem se třemi základy (Elkington 1997). Během 10 let, které uplynuly od doby kdy se 
reporting udržitelnosti poprvé stal předmětem širšího zájmu v akademických kruzích, 
obchodu i státní správě, se tento reporting rychle rozvinul na obor výzkumu se zvyšujícím se 
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významem pro podniky a kapitálové trhy, i při pohledu očima investorů (Standard & Poors a 
kol. 2004). 

V současné době se zdá, že reporting udržitelnosti se stává součástí denního života podniků, a 
rovněž se alespoň do určité míry dostává do podnikového hlavního proudu (KPMG 2005). 
Pro zvyšující se počet podniků a nikoli jen pro některé průkopnické podniky se tak více či 
méně stává otázkou, jak podávat zprávy o otázkách udržitelnosti, a již pro ně není otázkou to, 
zda takové zprávy vůbec podávat. Zatímco se tento obor stále vyvíjí, jelikož reporting 
udržitelnosti vyzrává a praxe se vyvíjí směrem k sofistikovanějším stádiím, získává na 
významu problematika komunikace, zejména je čím dál více relevantní interaktivnost a její 
klíčové znaky - přizpůsobení potřebám cílové skupiny a dialog se zainteresovanými osobami. 
V úzké souvislosti s dostupností cross-media přístupu (napříč několika médii) a s dalšími 
novými možnostmi, které nabízí internet a s ním související technologie a služby, jsou 
podniky ve fázi přechodu a dostávají se do nového stádia reportingu  

Způsob, jakým podniky komunikují v otázkách udržitelnosti, je rozhodující pro to, jak jsou 
spokojeni uživatelé, jak vnímají cenu zpráv a jaký je jejich celkový přístup k reportingu 
udržitelnosti. Konkrétně zde jde o to, zda uživatelé skutečně věnují pozornost zprávám o 
udržitelnosti, to, jak čtenáři zpráv hodnotí spolehlivost a cenu těchto dokumentů, a to, do jaké 
míry chtějí zainteresované osoby využívat takové prostředky komunikace k rozhodování. 
Dále může mít komunikační styl podniku vliv na to, jakým médiím dávají uživatelé přednost, 
například zda mají sklon upřednostňovat v prvé řadě tištěné zprávy nebo zprávy v počítačové 
formě. Zaměstnanci a zákazníci, ale rovněž dodavatelé a investoři obvykle mají odlišné 
informační potřeby. V důsledku toho cílové skupiny chtějí přesně vyladěné informace a 
očekávají zprávy přizpůsobené jejich potřebám, které uspokojí jejich konkrétní potřeby pokud 
jde o obsah, formu, média a dodávané informace (Isenmann a Marx Gómez 2004). Reporting 
prostřednictvím pouze tištěných zpráv nediferencovaného rozsahu pro všechny nebo jejich 
pouhých elektronických kopií bez jakékoli přidané hodnoty může těžko splnit vznikající 
požadavky a budoucí očekávání. V kontrastu k široce uznávané důležitosti komunikačního 
stylu a popisům jak podávat zprávy v: 

• pravidlech chování, jako jsou Globální pravidla chování OSN (Macando 2004), 
směrnice OECD pro nadnárodní podniky (OECD 2000) a Evropská kampaň 
excelence v oblasti sociální odpovědnosti podniků (Højensgard a Wahlberg 2004), 

• normách, jako je ISO 14063 o environmentální komunikaci (ISO 2003) a 
revidovaný Evropský systém environmentálního managementu a auditů (EC 2001), 

• směrnicích vydávaných WBCSD (2003) a GRI (2002), a 

• doporučeních navrhovaných například Evropskou agenturou pro životní prostředí 
(EEA 2001) a ve zcela nedávné době mezinárodním týmem vynikajících odborníků 
v oblasti reportingu (Brownlie 2005), 

však současná praxe vykazuje podstatný prostor pro zlepšení, a to i v případě nejlepších 
subjektů podávajících zprávy: 

• Lober (1997) analyzoval současné trendy v podnikovém reportingu. Snažil se zjistit, 
co dává environmentálním zprávám efektivitu a jeho pohled odhalil, že řada 
podniků používá internet jen jako další kanál pro šíření nebo jako platformu pro 
přístup veřejnosti ke zprávám poskytovaným ve formě PDF-souborů. 

• Elkington a Priddey (1997, 52) zjistili, že mnohé environmentální zprávy a zprávy o 
udržitelnosti umístěné na internet stále mají jasný formát tištěných médií. Jak 
uvádějí, “zdá se, že mnohé  podniky se stále pohybují ve vyježděných kolejích 
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myšlení v termínech tištěných materiálů”. V některých případech je vidět tuto fixaci 
na tištěná média v poznámce “vytištěno na recyklovaném papíře”. 

• Podle studií, které prováděli Isenmann a Lenz (2002) a ACCA (2001), je řada zpráv 
připravených pro tištěné verze následně převedena multimediálními agenturami 
nebo poskytovateli internetových služeb do formátu HTML a poté umístěna na 
internet, aniž by se tím však příliš zvýšila jejich hodnota. 

• V úzké souvislosti s výše uvedenými studiemi zkoumali Rikhardsson a kol. (2002) 
praxi podniků ze seznamu Global Fortune 500 v oblasti reportingu udržitelnosti na 
internetu. Zjistili, že tyto podniky jsou si pravděpodobně vědomy specifických 
přínosů internetu, většina subjektů podávajících zprávy však zdaleka nevyužívá 
plný potenciál, který by toto médium na počítačovém základě mohlo interaktivnímu 
reportingu skutečně nabízet. 

• Podobně Andrew (2003) zjistil ve studii zkoumající 64 australských podniků 
obchodovaných na burze v letech 2001 až 2002, že typ environmentálních sdělení 
se podstatně neliší od sdělení v tištěných zprávách a že plný potenciál médií na 
počítačovém základě stále není zdaleka využit. V této věci uvádí: “jedním z 
významnějších zjištění tohoto výzkumu bylo, jak omezenými způsoby podniky 
využívají interaktivní možnosti internetové technologie ” (Andrews 2003, 12). 

Shrnuto: je možné udělat hodně práce při zkoumání cest, jakými by podniky vytvářely, 
spravovaly a implementovaly reporting udržitelnosti více interaktivním způsobem 
přizpůsobeným potřebám uživatelů a zaměřeným na dialog, zejména při využívání přínosů 
internetu. Jak říká Stratos (2003, 63): “Kvalita vztahů se zainteresovanými osobami je  
klíčovou, ale nedostatečně rozvinutou oblastí v oboru měření a reportingu chování”; a dále: 
“Zatím málo zpráv vyjadřuje dostatečné ocenění významu, který podnik připisuje zapojení 
zainteresovaných osob, a obvykle neprobíhá žádná, nebo jen malá, diskuse o otázkách 
kladených zainteresovanými osobami a o tom, jak podnik bere tyto otázky v úvahu v rámci 
svých činností a rozhodování.”  

Uvádíme zde tudíž obrysy toho, jak se vyvinout od raných stádií reportingu udržitelnosti 
směrem k více sofistikovanému přístupu, se zvláštním důrazem na interaktivnost, 
přizpůsobení potřebám cílových skupin a dialog se zainteresovanými osobami jako jeho 
základní znaky, za plného využití přínosů internetu a za využití jeho podpory: Za prvé je 
navržen rámec interaktivního reportingu udržitelnosti. Za druhé jsou uvedeny příklady 
současné praxe. Tento rámec a příklady ilustrují, že podniky jsou ve fázi přechodu, intenzivně 
experimentují s novými metodami reportingu a využívají různé nástroje. I přes různorodý 
vývoj existuje jasný konvergentní trend směrem k interaktivnímu reportingu (Kim 2005), 
který bude věnovat větší pozornost různým informačním potřebám cílových skupin a nabízet 
různé příležitosti pro dialog se zainteresovanými osobami, na základě využití podpory 
současných informačních a komunikačních technologií a online přístupu k reportingu 
(Isenmann 2005). 

 

Rámec interaktivního přístupu k reportingu udržitelnosti 

Mezi jinými koncepčními složkami by měl rámec interaktivního reportingu udržitelnosti 
využívat tři myšlenkové zdroje (viz obrázek 1): Obecně by měl interaktivní přístup spočívat 
na podnikové komunikaci, ve které klíčovou roli hraje interaktivnost a komunikace o 
otázkách udržitelnosti. Na základě podnikové komunikace by jako základní koncepční prvky 
měly být brány v úvahu reporting pro zainteresované osoby a reporting na internetové bázi.  
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2 Interaktivní  
reporting udržitelnosti

2.1 Podniková komunikace 
(Interaktivnost a komunikace o otázkách udržitelnosti) 

2.2 Reporting pro 
zainteresované osoby 

2.3 Reporting na internetové 
bázi 

 

Obrázek 1: Rámec interaktivního přístupu k reportingu udržitelnosti 

• Koncepční základ: Podniková komunikace je zastřešením, které shrnuje podnikové 
činnosti, metody a strategie výměny informací nebo jakýchkoli jiných nemateriálních zdrojů 
se zainteresovanými osobami, jak uvnitř tak vně podniku. Je tudíž jasné, že interaktivní 
reporting udržitelnosti musí být zahrnut do obecné podnikové komunikace, a musí s ní být v 
souladu, pokud má interaktivnost způsobit změnu způsobu, jakým podniky podávají zprávy. 
To platí zejména v případě hlavních podnikových zásad komunikace, hodnot, které jsou 
jejich základem, a hodnocení, například pokud jde o právo veřejnosti na informace, 
zveřejnění chování podniku z hlediska udržitelnosti, přidanou hodnotu vytvářející povahu 
vztahů se zainteresovanými osobami a důvěru ve dvousměrnou komunikaci. Interaktivní 
přístup, zakořeněný v podnikové komunikaci, je považován nejen za cenný, ale za 
podnikovou nutnost (2.1). 

• Otevření okna reportingu: Na základě podnikové komunikace je reporting pro 
zainteresované osoby přístupem managementu na hodnotovém základě, který se vyznačuje 
trvalým dialogem se zainteresovanými osobami a má myšlenkové základy v přístupu 
zajímajícím se o zainteresované osoby (Freeman 1984). Klade si za cíl vytvořit a spravovat 
efektivní vztahy s řadou klíčových cílových skupin. U těchto vztahů je dvousměrná 
komunikace, možnosti výběru otázek komunikace a vyjadřování osobních preferencí 
normou a nikoli výjimkou (Ernst & Young a kol. 1999). Jedná se proto o klíčový stavební 
kámen při implementaci trvalé výměny myšlenek s různými zainteresovanými osobami. 
Tento vstup myšlenek zainteresovaných osob musí souviset se strategií podniku. Tyto 
zpětnovazební smyčky a mechanismy učení zajišťují, že reporting pro zainteresované 
osoby je v podniku skutečně dobře zakotven a že otázky, zájmy a očekávání cílových 
skupin a jiných zainteresovaných stran, a to i kritických, se skutečně odrážejí v tom, jak 
podnik chápe sám sebe (Figge a Schaltegger 2000). Reporting pro zainteresované osoby 
tudíž není pouze pro zainteresované osoby nebo o nich, ale spíše s nimi a jejich 
prostřednictvím (OECD 1999). V současné době existuje několik iniciativ vyvíjejících 
softwarové nástroje (Stößlein a Mertens 2001), které by pomohly podporovat management 
vztahů se zainteresovanými osobami (2.2). 

• Využití technické podpory: Vedle reportingu pro zainteresované osoby využívá 
interaktivní přístup také reporting na internetové bázi. Myšlenkou, která je základem 
tohoto online reportingu, je to, že internet poskytuje celou řadu možností a technických 
přínosů specifických pro toto médium (Isenmann 2005, 2004). Ve srovnání s ortodoxními 
metodami reporting na internetové bázi překonává omezení komunikace v tištěné formě, 
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jako jsou zprávy nediferencovaného rozsahu pro všechny, fixace na tištěná média a 
jednosměrná komunikace. Reporting na internetové bázi zejména zahrnuje širší spektrum 
výhodných vlastností pro obohacení způsobu komunikace o otázkách udržitelnosti, jako je 
kombinace textu, nehybných a pohyblivých obrázků, zvuku, zpětnovazební interakce, 
dialogu a integrace různých obsahů. V důsledku svých možností vytváření přidané hodnoty 
je internet už v současné době využíván některými podniky podávajícími zprávy a 
cílovými skupinami jako hlavní platforma (Rikhardsson et al. 2002) pro poskytování nebo 
získávání informací o environmentálním, sociálním a ekonomickém chování nebo jiných 
souvisejících otázkách udržitelnosti (2.3). 

 

Příklady interaktivního reportingu udržitelnosti 

Kromě výše popsaných koncepčních úvah (viz kapitola 2) jsou níže popsány tři příklady 
současné praxe. Účelem tohoto popisu je ilustrovat, že podniky jsou ve fázi přechodu a 
intenzivně experimentují s novými metodami, médii a nástroji reportingu (ACCA 2001). 

První z uvedených příkladů se týká přizpůsobení potřebám cílové skupiny. Z pohledu podniku 
poskytuje přizpůsobení potřebám cílové skupiny příležitost zvýšit úspěšnost reportingu a 
rozmnožit počet uživatelů, které reporting skutečně zasáhne; z pohledu zainteresovaných osob 
jde o požadavek skutečného uspokojení jejich potřeb a tedy o požadavek sledování chování 
podniku v čase. Jedním z přístupů reportingu přizpůsobeného potřebám cílové skupiny, který 
je hodný následování, je "data desk" podniku BP (viz obrázek 2). Podle obecného rozdělení 
reportingu přizpůsobeného potřebám uživatelů na stereotypizaci, individualizaci a 
personalizaci (Lenz 2003) by bylo možné data desk v jeho dřívější podobě (BP 2003) 
klasifikovat jako individualizaci. Mezitím byl přístup změněn na stereotypizovaný (BP 2004). 
Tento předem zvolený přístup je jemně vyladěn pro určité potřeby sociálně odpovědných 
investorů, pravděpodobně díky výsledkům podrobné analýzy zainteresovaných osob. V 
každém případě data desk nabízí různé cesty k přístupu k environmentálním informacím, 
které jsou přizpůsobeny potřebám cílové skupiny a jemně vyladěny, a jsou rovněž propojeny s 
finančními a sociálními otázkami v rámci internetových stránek BP. Uživatelé mohou uplatnit 
specifický pohled a vytvořit si stránky, které uspokojují jejich specifické potřeby. 

Obrázek 2: Data desk podniku BP jako příklad přizpůsobení potřebám cílové skupiny 
(individualizace na levé straně v roce 2003; stereotypizace na pravé straně v roce 2004) 
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Druhý příklad ilustruje zapojení zainteresovaných osob, které je chápáno jako určitá metoda 
dialogu se zainteresovanými osobami. Podnik Risk & Policy Analysts Ltd. (RPA 2004) 
spustil na své internetové stránce jednoduchý softwarový program, kterým zapojuje 
zainteresované osoby do svého reportingu udržitelnosti (viz obrázek 3).  

 

Obrázek 3: Stránka stažená z internetových stránek podniku RPA jako příklad zapojení 
zainteresovaných osob (2004) 

RPA je konzultační firma sídlící ve Velké Británii, která poskytuje poradenství v oblasti 
environmentálního managementu jak ve veřejném tak v soukromém sektoru, zejména pokud 
jde o otázky zdraví a bezpečnosti. Zpráva o udržitelnosti podniku RPA z roku 2001, která 
bylo jeho první takovou zprávou, byla pochválena ACCA v rámci jejích cen za reporting 
udržitelnosti. RPA byla jediným malým podnikem uvedeným v užším seznamu spolu s řadou 
známých podniků jako je Shell International a BT Group plc. Podle ACCA byla první zpráva 
‘průkopnická’ a zpráva, která po ní následovala v roce 2002, v tom šla ještě o krok dál, když 
přímo odrážela názory zainteresovaných osob pokud jde o otázky podnikání a udržitelnosti 
RPA. S cílem zaznamenat tyto různé názory a shromáždit co největší množství názorů od co 
nejširšího spektra lidí vyvinul podnik RPA softwarový dotazník nazvaný “Vox Populi ‘02”. 
Tento program dává zainteresovaným osobám šanci sdělit svoje názory k seznamu témat. 
Tento seznam byl přizpůsoben určitým kategoriím udržitelnosti, identifikovaným v rámci 
předchozího reportingového cyklu. Software “Vox Populi ‘02” je založen na programu 
Microsoft Excel. Zainteresované osoby jsou vyzvány k zodpovězení dotazníku 
prostřednictvím propagace například za použití e-mailového informování a jsou požádány, 
aby navštívily internetové stránky RPA, kde je možné program stáhnout. Tento jednoduchý 
program umožňuje zainteresovaným uživatelům, aby sdělili, v čem podle jejich názoru 
spočívají největší vlivy RPA na životní prostředí a kam by podnik měl soustředit zdroje k 
budoucímu zlepšení. Seznam porovnává kategorie jako “vliv na globální oteplování”, “odpad 
ukládaný na skládky” a “přístup veřejnosti k informacím”. Výsledek ovlivnil zprávu o 
udržitelnosti z roku 2002 a následně podnikané kroky. Ve shromažďování údajů se bude 
pokračovat, aby bylo možné v dlouhodobé perspektivě sledovat plnění kritérií nebo cílů, které 
podnik RPA definoval. 
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Třetí příklad z firmy Henkel (2003) dokládá, jak by bylo možné upravit různé prostředky a 
nástroje pro potřeby systému komunikace a reportingu udržitelnosti. Takový komplexní 
systém využívá různá média a různé distribuční kanály (viz obrázek 4). Je postaven na 
základě aktuálnosti a informací a zahrnuje různé komunikační prostředky a nástroje 
reportingu, například články se speciálním předmětem zájmu, CD-ROMy, zprávy s 
jednotlivých závodů, dny otevřených dveří, hodnocení, zprávy, přímý dialog, internetovou 
platformu, spotřebitelské informace, tiskové zprávy a další nástroje připravené pro určité typy 
komunikace a specifické skupiny zainteresovaných osob. 

 

Obrázek 4: Nástroje komunikace o otázkách udržitelnosti firmy Henkel (2003) jako příklad 
reportingového systému 

Firma Henkel například používá komunikaci na internetové bázi a svoji internetovou 
platformu v prvé řadě ke kontinuálnímu zveřejňování vývoje, zejména pokud jde o nejnovější 
vysoce aktuální otázky. V případě firmy Henkel internet nabízí komplexní informace o pozadí 
různých otázek a poskytuje příležitosti stáhnout publikace a zúčastnit se online dialogu. Dále 
má firma Henkel na svých stránkách chytře sestaveného průvodce, který ilustruje podnikovou 
filosofii. 

Výše uvedený popis vrhá pouze velmi málo světla na současnou praxi. Uvedené příklady 
nicméně dokládají, že podniky již v současné době vykazují určité znaky interaktivnosti. 
Budou pravděpodobně postupně věnovat větší pozornost různým informačním potřebám 
jednotlivých cílových skupin a budou nabízet různé příležitosti pro dialog se 
zainteresovanými osobami 

 

Závěry 

Od začátků reportingu udržitelnosti před deseti lety podniky učinily v tomto ohledu značný 
pokrok. Jak tento obor vyzrává a praxe se vyvíjí směrem k sofistikovanějším stádiím, získává 
na významu problematika komunikace a toho, jak podávat zprávy. Zejména je čím dál více 
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relevantní interaktivnost, přizpůsobení potřebám cílové skupiny a dialog se zainteresovanými 
osobami. Tyto aspekty mají podstatný vliv na úspěšnost reportingu a reputaci podniku. Podle 
Průvodce pro komunikaci o otázkách udržitelnosti a zapojení zainteresovaných osob 
(WBCSD 2002, 6) je “zveřejnění novou devizou reputace podniku”, zejména pokud jde o 
komunikaci s externími zainteresovanými osobami. Podniky si musí uvědomit, že počáteční 
“období líbánek” (DTTI a kol. 1993, 9), ve kterém se zprávy o udržitelnosti mohly někdy 
dočkat reakce v médiích, pozornosti veřejnosti a cen pouze za to, že existují spíše než za to, 
co v nich bylo zveřejněno a jak byly sděleny, je navždy pryč. Jako předpoklad pro zlepšení 
považujeme za krok vpřed od ortodoxních přístupů a současné praxe, a tudíž za výzvu, 
interaktivní přístup. Jak říká Alan Benjamin, předseda QSP Holdings plc,: (1998, 13): 
“Internetové stránky budou hlavním komunikačním prostředkem 21. století - stránky z velké 
části interaktivní. Bude na nich probíhat permanentní dialog jako brána do podniku.” 
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MOŽNOSŤ POUŽITIA METODICKÉHO POSTUPU LCA 
V PODMIENKACH MALÉHO ALEBO STREDNÉHO PODNIKU 

 

Ing. Blanka Kapustová, Ph.D. 

 

 

Abstrakt 
Príspevok sa zaoberá aplikáciou LCA v malom/strednom podniku, a to bez použitia 
špecializovaného softwaru a bez potreby dodatočných investícií do štúdie LCA. 

LCA sa zaoberá environmentálnymi aspektmi a aktuálnymi a potenciálnymi dopadmi 
produktu počas jeho životného cyklu. Na základe analýzy metodologických koncepčných 
materiálov bola pripravená modelová metodika pre hodnotenie životného cyklu technológie 
ťažby štrkopieskov z povrchového toku a jeho spracovania. Špeciálna pozornosť bola 
venovaná návrhu metodického postupu s využitím metódy kritického objemu vzhľadom na jej 
širokú aplikovateľnosť v podmienkach nedostatku kvalitných údajov o stave životného 
prostredia  a tiež nedostatku údajov a hodnotiacich metód pre posudzovanie a hodnotenie 
znečistenia životného prostredia.  

Cieľom LCA v tomto príspevku bolo pripraviť popisnú LCA štúdiu pre vybraný 
najvýznamnejší zásah do životného prostredia. Navrhnutý metodický postup bol aplikovaný 
na zásah do životného prostredia vypúšťanie odpadovej vody z prania štrku do povrchového 
toku. Na výpočet dopadu bola použitá metóda kritického objemu.  

 

Kľúčové slová: posudzovanie životného cyklu, LCA, metóda kritického objemu, normalizácia, 
ťažba štrku, , surface kvalita vody, odpadová voda, malý a stredný podnik 

 

 

1. Úvod 

Environmentálne posudzovanie životného cyklu (Life Cycle Assessment - LCA) si kladie za 
cieľ uskutočniť zhodnotenie, posúdenie, príp. aj ocenenie zaťaženia životného prostredia 
výrobkom, procesom alebo činnosťou na základe identifikácie a kvantifikácie množstva 
materiálov, energie a odpadov uvoľnených do prostredia a zvážiť možnosti, ktoré by mohli 
prispieť k zlepšeniu stavu. 

LCA je pomerne komplikovaná analýza, jej charakter však umožňuje aj značnú mieru 
zjednodušenia (simplifikácie). Preto je vhodná na použitie aj v podmienkach malých 
a stredných podnikov. Vhodné je uskutočniť analýzu vstupov a výstupov, minimálne môže 
takáto analýza odhaliť nedostatky v prevádzkovej dokumentácii a poskytnúť obraz 
o technologických postupoch. Táto simplifikovaná LCA bola urobená za použitia dostupných 
údajov, bez dodatočných investícií (napr. na ďalšie fyzikálno-chemické analýzy povrchovej 
vody). Použitá metodika nevyžadovala špecializovaný software, takáto LCA je teda 
využiteľná aj v podmienkach malého/stredného podniku. 
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2. Metodika LCA 
Metodická štruktúra LCA pozostáva zo 4 fáz, ktoré sa vykonávajú v postupnom slede: 

1. Definovanie cieľa a predmetu (rozsahu)  

2. Inventarizačná analýza  

3. Posudzovanie (hodnotenie) vplyvov (dopadov)  

4. Interpretácia výsledkov 

Cieľ štúdie jasne vyjadruje predpokladané použitie, dôvody na vypracovanie štúdie a definuje 
užívateľov výsledkov štúdie. Pri definovaní predmetu (rozsahu) štúdie sa zvažujú najmä 
funkcie systému produktu, funkčná jednotka, študovaný systém a jeho hranice, priraďovacie 
postupy, druhy vplyvov (dopadov) a metodika ich posudzovania, požiadavky na údaje, 
predpoklady, obmedzenia.  

Inventarizačná analýza pozostáva z nasledovných krokov: príprava zberu údajov, zber údajov, 
postupy výpočtov, priraďovanie tokov a výstupov k produktom, interpretácia výsledkov 
inventarizačnej analýzy. 

Posudzovanie (hodnotenie) vplyvov životného cyklu (LCIA) skúma životný cyklus použitím 
kategórií dopadu (oblastí vplyvu) a indikátorov kategórií dopadu spojených s výsledkami 
inventarizačnej analýzy.       

Interpretácia životného cyklu poskytuje pochopiteľnú, úplnú a jednotnú prezentáciu 
výsledkov štúdie v súlade s definovaných cieľom a predmetom (BJARNADÓTTIR, ET AL., 2002, 
STN EN ISO 14041, STN EN ISO 14042). 

 

 

3. Popis metodického postupu LCA v podmienkach malého/stredného podniku - príklad 
ťažby a úpravy štrkopieskov z povrchového toku 

 

3.1 Definovanie cieľa a rozsahu pre technológiu 

Cieľ: zámerom LCA pre podnik môže byť uskutočnenie popisnej LCA s cieľom posúdiť 
environmentálnu prijateľnosť technológie v porovnaní s podobnou technológiou, 
environmentálny profil finálneho výrobku, čistenie starého koryta povrchového toku ťažbou 
štrku, pozitívny vplyv prania štrkopieskov na kvalitu povrchovej vody, poukázať na aktuálny 
aj potenciálny dopad technológie na životné prostredie, napr. na zdroj pitnej vody pre 
neďalekú obec. 

Cieľové skupiny – prehľad možných záujmových skupín: zákazníci, štátna správa, verejnosť, 
manažment firmy. 
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Možnosti použitia výsledkov: zlepšený environmentálny obraz o technológii, zlepšenie 
technológie vo vzťahu k možným zásahom do životného prostredia, zahrnutie nových 
výsledkov do havarijných plánov a iných prevádzkových dokumentov, zvýšená 
konkurencieschopnosť firmy na trhu, použitie štúdie v procese certifikácie podľa radu noriem 
ISO 14000. 

Dôvod vypracovania štúdie: poskytnúť informácie a obraz o environmentálnom profile firmy.  

Hranice systému – životný cyklus: začiatok životného cyklu je v bode ťažby štrku, koniec vo 
vypúšťaní kalovej vody po usadení kalu späť do povrchového toku. 

Rozhranie hraníc sledovaného systému a životného prostredia je v bodoch všetkých zásahov 
do životného prostredia. Zásahy, ktoré pretínajú hranice systému a životného prostredia sú 
nasledovné: proces ťažby, čerpanie povrchovej vody z toku pre technologické účely, 
vypúšťanie odsedimentovanej kalovej vody z lagúny späť do povrchového toku, ostatné 
zásahy existujúce v rámci životného cyklu a sú vlastne výstupmi daného systému (emisie, 
odpady, finálny výrobok). 

Úplná štúdia LCA zahŕňa okrem priamych zásahov samotnej výroby aj zásahy spôsobené 
vplyvom výroby pomocných materiálov, surovín a energií používaných v produkčnom 
systéme, čo predstavuje napríklad všetky zásahy spojené s výrobou elektriny, pohonných 
hmôt, materiálov pre údržbu, technologických zariadení, zásahy spojené s nakladaním s 
odpadmi vzniknutými v produkčnom systéme. Tieto môžu predstavovať emisie a znečistenie 
spojené s prepravou odpadu na jeho recykláciu, zhodnotenie alebo zneškodnenie, emisie 
a znečistenie spojené priamo s týmito procesmi a tiež so zvyškovým odpadom a nakladania 
s ním.  

Pre simplifikovanú LCA je možné vyčleniť zo životného cyklu všetky nepriame zásahy a teda 
aj emisie, ktoré do úplného životného cyklu vstupujú len nepriamo. Iným príkladom 
simplifikovanej LCA môže byť analýza konkrétneho vybraného zásahu technológie na 
životné prostredie, teda analýza príčin už vzniknutého problému. Keďže zásah má väčšinou 
dopad na konkrétnu zložku životného prostredia, ide vlastne o analýzu zasiahnutej zložky 
a podielu technológie na tomto zásahu, napr. hodnotený môže byť zásah do kvality 
podzemných vôd, zásah do kvality povrchových vôd ako dôsledok vypúšťania kalovej vody 
z lagúny. Iným hodnoteným zásahom môže byť záber krajiny a pôdy, prípadne zásah do 
kvality pracovného prostredia. 

Očakávania: predpokladá sa, že sa nezistí významný aktuálny dopad na zdroj pitnej vody ani 
na kvalitu povrchovej vody vplyvom vypúšťania kalovej vody z lagúny. Predpoklady 
vychádzajú z terénnych obhliadok a výsledkov a záverov štúdií a posudkov vypracovaných 
v predchádzajúcom období. 

Rámec, rozsah: LCA je ideálne uskutočniť za  obdobie 3 - 5 rokov pre lepšiu výpovednosť 
štúdie, často sa používa pre zber údajov obdobie aj 1 roka. Časový rozsah štúdie závisí od 
druhu technológie a ďalších faktorov. Lokalita zberu údajov: lokalita firmy, mesto Vrútky, 
okres Martin 

Technologický  rozsah: prevádzka je plne mechanizovaná, doprava v priestore celého areálu 
je zabezpečovaná automobilovou dopravou, výrobná linka je situačne umiestnená cca 1 km 
od priestoru ťažby. 

Úroveň sofistikácie: ide o globálny prieskum možností, príp. inováciu vo vnútri spoločnosti, 
preto postačí simplifikovaná LCA. Môžu byť vynechané niektoré menej významné dopady, 
alebo zásahy, ktoré nevyplývajú priamo z cieľa LCA, napr. dopady na kvalitu pracovného 
prostredia, toxické účinky na človeka, ktoré sa nepredpokladajú. Pravdepodobne najviac je 
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štrkovňa vnímaná zvonku ako zdroj ohrozenia kvality pitnej vody. Z tohto hľadiska je možné 
uskutočniť simplifikáciu LCA a zaoberať sa len týmto zásahom – možným vplyvom na 
kvalitu pitnej vody, prípadne vypúšťaním kalovej vody z lagúny do povrchového toku. 

Funkčná jednotka 

Funkcia systému: výroba štrkovej frakcie (nie je viazaná na časové hľadisko) 

Funkčná jednotka: výroba 1 t alebo 1 m3 frakcie – konečného finálneho výrobku. 

Referenčný tok: 1 t alebo 1 m3 frakcie xyz 

 

3.2 Inventarizačná analýza 
Pozostáva zo zhromaždenia množstva kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov zo všetkých  
dostupných zdrojov: vymedzenie územia, geomorfologické pomery, hydrografické pomery, 
hydrologické pomery, klimatické pomery, pôdne pomery, hydrogeologické pomery, chránené 
územia, ekologická stabilita, súčasné hospodárske využitie dotknutého územia, informácie 
o vodných zdrojoch, informácie o kvalite zložiek životného prostredia, informácie o iných 
znečisťovateľoch, prevádzkové materiály relevantné k technológii, informácie o verejnej 
mienke. 

 

3.3 Hodnotenie dopadu 
Uvažované je znečistenie povrchového toku, z ktorého je odoberaná technologická voda. Táto 
voda je v procese prepieraná a na výstupe do kalovej lagúny získava charakter odpadovej 
vody, napriek tomu, že jej kvalita je na vyššej úrovni než v samotnom povrchovom toku. 4-
krát ročne sa sleduje kvalita vody v kalovej lagúne a dôraz sa kladie najmä na ropné látky, pre 
ktoré limit nie je prekročený.  

V SR je akútny nedostatok modelov posudzovania dopadu v rámci LCIA, nie sú vôbec 
definované faktory charakterizácie, normalizácie a váženia, ktoré umožňujú objektívnejšiu 
interpretáciu výsledkov LCA. Z toho dôvodu je potrebné použiť špecifické kategórie, pre 
hodnotenie ktorých je možné použiť dostupné metódy LCIA (v tomto prípade je vhodná 
metóda kritického objemu). 

 

Aplikácia metódy kritického objemu: 

• pre jednotlivé médiá v životnom prostredí – voda, ovzdušie, pôda – zistiť aktuálny 
obsah znečisťujúcej látky alebo emisie na jednotku hmotnosti alebo objemu. 

• zistiť limitné hodnoty pre obsah znečisťujúcej látky v danom médiu, napr. pre vodu 
to sú hraničné koncentrácie znečisťujúcej látky v povrchových vodách podľa triedy 
kvality vody, alebo limit pre obsah znečisťujúcej látky v pitnej prípadne 
v podzemnej vode. 

Koeficient kritického objemu vyjadrený ako pomer medzi emisiou a limitom pre vypúšťanie 
tejto emisie do životného prostredia môže byť najjednoduchším vyjadrením znečistenia (v 
tomto prípade aj dopadu).  

Koeficient kritického objemu koefVkrit. informuje o tom, koľkokrát je potrebné zriediť napr. 1 
m3 znečisteného média životného prostredia čistým médiom, aby bola dosiahnutá minimálne 
limitná hodnota. Vypočítaný potrebný objem vody alebo vzduchu pre každú znečisťujúcu 
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látku – kritický objem (Vkrit) - potom sumárne vyjadruje náročnosť hodnotenej technológie na 
zdroje životného prostredia.  

 

Vzťahy pre aplikáciu metódy kritického objemu (KAPUSTOVÁ, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Výpočet koeficientu kritického objemu 
    emisia, obsah ZL v médiu 

koefVkrit, m =    ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
            emisný limit, prípustná  koncentrácia  ZL v médiu, cieľová  hodnota pre koncentráciu ZL 

 
2.    Výpočet kritického objemu pre danú ZL pre konkrétne médium 

    koefVkrit, m × VOV = Vkrit, ZL 
 
3.    Výpočet dopadu životného cyklu na životné prostredie 

dopad = suma Vkrit, ZL 
 
4.   Navrhnuté a použité faktory normalizácie: 
 
f1 =    počet obyvateľov v dotknutej lokalite 
 

počet obyv. v dotknutej lokalite 
f2 =    ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

počet obyv. v záujmovej oblasti 
 

počet obyv. v dotknutej lokalite 
f3 =    ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ × koefVkrit, m 

počet obyv. v záujmovej oblasti 
 
Vkrit, ZL – objem média znečisteného celým životným cyklom technológie (pre jednu ZL) 
Vkrit, m – kritický objem pre jednu ZL v konkrétnom médiu 
ZL – znečisťujúca látka 
m – médium (zložka) životného prostredia 
OV - odpadová voda 
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4. Aplikácia metodického postupu vo fáze LCIA pre vybraný zásah do životného 
prostredia 
Obr. 1  Hranice medzi produkčným systémom a životným prostredím, prehľad zásahov 
(KAPUSTOVÁ, 2002) 
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4.1 LCIA pre vybraný zásah: vypúšťanie kalovej vody z lagúny (KAPUSTOVÁ, 2002) 
Kvalita odpadovej vody je reprezentovaná hlavne obsahom nepolárnych extrahovateľných 
látok (NEL), pre ktoré je v povolení pre vypúšťanie znečistenia v odpadových vodách 
stanovený limit 0,1 mg.l-1. 

Postup výpočtu metódou kritického objemu pozostáva pre každú jednu znečisťujúcu látku 
obsiahnutú v kalovej odpadovej vode zo stanovenia koeficientu kritického objemu (koefVkrit), 
následne výpočtu kritického objemu (Vkrit,ZL). Suma kritických objemov všetkých 
uvažovaných znečisťujúcich látok je veľkosť dopadu (zásahu). Veľkosť dopadu informuje o 
negatívnom vplyve na kvalitu povrchovej vody. V tomto prípade je zásah totožný s dopadom. 

Po stanovení dopadu môže nasledovať dobrovoľný krok – normalizácia, pre ktorú sú v návrhu 
metodiky stanovené viaceré vzťahy. Vhodné je použiť aj viaceré vzťahy pre vzájomné 
porovnanie.  

Pri stanovení koefVkrit okrem prípadu NEL (stanovený aj limit pre obsah vo vypúšťanej 
kalovej odpadovej vode) pre ostatné ZL boli použité hraničné koncentrácie ZL v povrchovej 
vode v dvoch profiloch rieky Váh: Váh – Dubná skala (B2) a Váh – pod Krpeľanmi (B1). Ide 
o priemerné údaje o kvalite povrchovej vody za rok 2000 (SHMÚ, 2001). 
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Kvalitatívne najbližší profil pre hodnotenú technológiu je Váh – Dubná skala. Hodnotená 
technológia pôsobí ako zdroj znečistenia povrchového toku medzi týmito dvomi profilmi. Z 
toho dôvodu sú koefVkrit  stanovované pre hodnoty oboch profilov, Váh – Dubná skala (pod 
hodnotenou technológiou) ako B1, Váh – pod Krpeľanmi (nad hodnotenou technológiou) ako 
B2. Symbolom A je označený koefVkrit  kalkulovaný podľa legislatívne stanoveného limitu pre 
obsah NEL vo vypúšťanej odpadovej kalovej vode. 

V tomto prípade je možné použitie 3 normalizačných faktorov definovaných podľa počtu 
obyvateľov v záujmovej oblasti.  

 

4.2 Environmentálny profil technológie (KAPUSTOVÁ, 2002) 

Vstupy celkom za 1 rok 

nafta 65 968 litrov

ropné látky spolu (okrem 
nafty) 

2 700 litrov

elektrina 350 660 kWh

odber technologickej vody 40 604,07 m3

odber vody zo studne 300 m3

zabratý priestor 10,8 ha

zamestnanci 16,16 priemer

odpracované hodiny 29 833 hod

ťažený materiál 52 956,405 ton

Výstupy celkom za 1 rok 

 výstupy výstupy výrobku vyjadrené 
objemom 

frakcie 50 097 ton 53 257,767 m3 

kal 2 859 ton 3 039,3827 m3 

výrobky spolu 52 956 ton 49 813,142 m3 

nebezpečný odpad  0,97 ton

žumpa 80 m3

komunálny odpad 12 200 litrov

prašnosť 405 kg

odpadová voda z 
lagúny 

40 604,07 m3

 

 
 
 

 95  



Vstupy na 1 t výrobku 

nafta 1,2457 litrov

ropné látky spolu (okrem 
nafty) 

0,0509857 litrov

elektrina 6,6217237 kWh

technologická voda 0,7667511 m3

odpracované hodiny 0,5633545 hod

zabratý priestor 2,039 m2

Výstupy na  jednotku výrobku 

 výstupy na 1 t výstupy na 1 m3

nebezpečný odpad 0,0183 kg

žumpa 0,0015107 m3

komunálny odpad 0,2303799 litr.

prašnosť 0,0076479 kg

odpadová voda z 
lagúny 

0,7667511 m3  1,2268017 m3

 

 

5. Interpretácia a zhodnotenie výsledkov 

5.1 Stanovenie rozsahu zásahu s uvažovaním nepolárnych extrahovateľných látok 
Najzávažnejšou znečisťujúcou látkou obsiahnutou v odpadovej vode z lagúny sú NEL. 
Povolenie pre vypúšťanie odpadovej vody je postavené na limite stanovenom pre NEL. 
Porovnávanie viacerých podobných podnikov by mohlo byť postavené na hodnotení dopadu 
len touto znečisťujúcou látkou, ak by postačovalo takéto zjednodušené riešenie. 

Výsledky pre NEL 

profil koefVkrit Vkrit  (m3) dopad (m3) dopadnormaliz. (m3) 

A 0,100 4 060,407 4 060,407 f1:                   0,502 

f2:          49 141,348 

f3:        491 414,070 

B1 0,952 38 670,545 38 670,545 f1:                   4,784 

f2:        468 012,860 

f3:        491 475,800 

B2 0,250 10 151,015 10 151,015 f1:                   1,256 

f2:        122 853,370 

f3:        491 412,900 
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5.2 Stanovenie rozsahu zásahu s uvažovaním viacerých znečisťujúcich látok 
Päť z hlavných znečisťujúcich látok obsiahnutých v kalovej odpadovej vode bolo 
hodnotených z hľadiska ich príspevku k dopadu pre oba profily. Najväčšie zriedenia boli 
zistené pre oba profily v prípade nerozpustených látok. Potrebné zriedenia boli zaznamenané 
v prípade rozpustených látok, dusičnanovom dusíku v oboch profiloch. Zvýšené koncentrácie 
týchto látok môžu pochádzať z iných zdrojov znečistenia. V prípadoch chemickej spotreby 
kyslíka a NEL odpadová voda z lagúny v podstate vylepšuje kvalitu povrchovej vody, do 
ktorej je vypúšťaná, vylepšovanie sa týka pravdepodobne aj iných parametrov. Táto 
skutočnosť závisí od obsahu jemných kalových častíc v odpadovej vode, ktoré vzhľadom na 
svoj vysoký aktívny povrch absorbujú veľké množstvo iných znečisťujúcich látok.  

Výsledky pre znečisťujúce látky obsiahnuté v kalovej odpadovej vode – vrátane NEL 

znečisťujúca látka profi
l 

koefVkri

t

Vkrit  (m3) dopad (m3) dopadnormaliz. (m3) 

B1 24,325 987 694,000nerozpustné látky  

B2 25,605 1 039 677,900

B1 1,164 47 255,930rozpustné látky  

B2 1,375 55 830,596

B1 1,804 73 244,131dusičnanový dusík 

B2 2,074 84 196,524

B1 0,761 30 894,402chemická spotreba 
kyslíka mangánom B2 0,215 8 740,114

nepolárne 
extrahovateľné 
látky (NEL) 

B1 0,952 38 670,545

B1  

1 177 759,008 

 

 

 

B2 

1 198 596,149 

B1 

f1:               145,726 

f2:   14 253 907,108 

 

 

B2 

f1:               148,304 

f2:   14 506 090,000 

 

 

5.3 Návrh zlepšenia 
Pre presnejšiu kalkuláciu rozsahu zásahu bolo firme odporučené na vlastné náklady 
uskutočňovať fyzikálno-chemický rozbor odoberanej povrchovej vody. Pri porovnaní 
zloženia odoberanej vody a analýzy kvality vypúšťanej odpadovej vody bude zreteľnejší 
rozdiel v koncentráciách a pravdepodobne sa preukáže významnejší vplyv vypúšťanej 
odpadovej vody na zvýšenie kvality vody v toku. Postup je možné rozšíriť o viac 
znečisťujúcich látok.       

 

6. Záver 
Príspevok sa snažil poukázať na relatívny jednoduchý spôsob, ako uskutočniť analýzu 
založenú na princípe LCA pre malý/stredný podnik, a to bez investovania do príslušného 
sofwaru a dodatočných analýz. Metodický postup navyše umožňuje, aby podľa neho 
postupoval závodný ekológ, aj keď sa predpokladá, že uskutočnenie takejto analýzy by bolo 
zabezpečené zmluvne prostredníctvom konzultačnej firmy. Negatívny vplyv uvažovanej 
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technológie na životné prostredie bol vyjadrený viacerými spôsobmi a bolo získaných 
niekoľko výsledkov. Použitie konkrétneho spôsobu hodnotenia a kalkulácie dopadu na 
životné prostredie závisí okrem iného aj od cieľa štúdie a účelu použitia výsledkov, rovnako 
aj od geografickej úrovne, ktorá je braná do úvahy.  Príspevok ponúkol 3 spôsoby výpočtu 
dopadu technológie na životné prostredie a tiež vypočítané 3 rôzne dopady na životné 
prostredie za predpokladu uvažovania o zjednodušenom zásahu – vypúšťanie kalovej 
odpadovej vody (uvažovaná prítomnosť len NEL) a úplnejšom zásahu (uvažovaná prítomnosť 
5 vybraných znečisťujúcich látok vrátane NEL v odpadovej vode). 

 

Prehľad použitých skratiek 

LCA – Life Cycle Assessment 

LCIA – Life Cycle Impact Assessment 

NEL – nepolárne extrahovateľné látky 

ZL – znečisťujúca látka 
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SKÚSENOSTI SLOVENSKEJ AGENTÚRY ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA AKO OPRÁVNENEJ OSOBY S PRIPRAVENOSŤOU 

PREVÁDZKOVATEĽOV IPKZ PRI SPRACOVANÍ ŽIADOSTÍ 
O VYDANIE INTEGROVANÉHO POVOLENIA 

 

Ing. Blanka Kapustová, Ph.D. 

 

 

Abstrakt 
Príspevok sa v úvode zaoberá legislatívnym kontextom IPKZ v SR so zameraním na 
spracovanie žiadosti o vydanie integrovaného povolenia. Žiadosť o vydanie integrovaného 
povolenia musí podať na príslušný inšpektorát prevádzkovateľ IPKZ prevádzky. Žiadosť si 
prevádzkovateľ môže ale nemusí vypracovať sám. Môže osloviť niektorú z oprávnených 
osôb. Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici je oprávnenou 
osobou pre poskytovanie odborného poradenstva v súvislosti so spracovaním žiadosti. 
Poskytovanie poradenstva je jednou z úloh pracoviska IPKZ, ktoré bolo zriadené v SAŽP v r. 
2003. Pracovisko doteraz vypracovalo 6 žiadostí pre celkom 9 kategórií priemyselných 
činností. Príspevok sa venuje popisu konkrétnych skúseností pracoviska IPKZ 
s pripravenosťou prevádzkovateľov na spoluprácu pri spracovaní žiadosti (najmä dodávanie 
relevantných podkladov), snaží sa o malú sondu do reality postavenia priemyselného 
ekológa/environmentalistu v podniku. 

 

Kľúčové slová:  IPKZ, integrované povolenie, žiadosť o vydanie integrovaného povolenia, 
odborná spôsobilosť, oprávnená osoba, Slovenská agentúra životného prostredia 

 

 

1. Legislatívny kontext 
Od 31.júla 2003 je v Slovenskej republike účinný zákon č. 243/2003 Z.z. o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Prevádzkovatelia prevádzok, ktoré druhom svojej činnosti a zároveň 
prekročením prahovej kapacity uvedenej v prílohe č. 1 zákona spĺňajú charakter prevádzky 
IPKZ, sú povinní podľa zákona č. 243/2003 Z.z. a príslušnej vykonávacej vyhlášky plniť 
predpísané povinnosti, z ktorých najvýznamnejšou sa javí povinnosť prevádzkovať prevádzku 
v zmysle vydaného integrovaného povolenia (IP). 

Odporúčaný formulár žiadosti o vydanie povolenia bol zverejnený vo vestníku Ministerstva 
životného prostredia SR (MŽP SR) a na internetovej stránke MŽP SR a Slovenskej inšpekcie 
životného prostredia (SIŽP). Žiadosť o vydanie IP si môže, ale nemusí prevádzkovateľ 
spracovať sám. V tomto smere môže osloviť niektorú z oprávnených osôb, ktorých zoznam je 
uverejnený v registri oprávnených osôb zverejneného na www.enviro.gov.sk a v blízkej 
budúcnosti bude súčasťou informačného systému IPKZ sprístupnenom na 
www.enviroportal.sk.  

Práve oprávnená osoba môže poskytnúť odbornú pomoc pri vypracovaní žiadosti o vydanie 
IP. Oprávnená osoba preukazuje odbornú spôsobilosť na poskytovanie odborného 
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poradenstva v oblasti IPKZ na základe osvedčenia vydaného MŽP SR po preverení odbornej 
spôsobilosti. 

 

 

2. Pôsobnosť Slovenskej agentúry životného prostredia v oblasti IPKZ 
Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) je odbornou príspevkovou organizáciou 
Ministerstva životného prostredia SR s celoslovenskou pôsobnosťou.  

Zriadenie pracoviska IPKZ na SAŽP vychádza z Návrhu harmonogramu o postupnosti krokov 
implementácie zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, 
ktorý bol schválený uznesením operatívnej porady ministra životného prostredia č. 99 zo dňa 
17.10.2002.  

Na základe štatútu SAŽP a jej pôsobnosti na úseku integrovanej prevencie a kontroly 
znečisťovania vykonáva nasledovné činnosti: 

- zabezpečuje odborné poradenstvo a konzultačnú činnosť pre štátnu správu, poskytuje 
informácie najširšej verejnosti, 

- buduje a prevádzkuje informačný systém IPKZ,  

- zabezpečuje povinnosť poskytovania informácií pre Európsku komisiu,  

- zabezpečuje školiace a vzdelávacie aktivity pre pracovníkov v procese IPKZ  v rámci 
rezortu životného prostredia. 

Okrem uvádzaných štatutárnych úloh pracovisko IPKZ plní aj funkciu oprávnenej osoby pre 
poskytovanie poradenstva k spracovaniu žiadosti o vydanie IP. 

K budovaniu pracoviska IPKZ na SAŽP sa prikročilo 2. januára 2003. Vzhľadom 
k celoslovenskej pôsobnosti  SAŽP bolo rozhodnuté o zriadení centrálneho pracoviska v 
Banskej Bystrici, v Centre environmentalistiky a informatiky, odbor starostlivosti o životné 
prostredie. Regionálne pracoviská boli zriadené na SAŽP v Bratislave, Žiline a Košiciach. 
Neskôr sa od satelitného usporiadania pracovísk upustilo, pracovisko v Košiciach bolo zrušené 
a pracoviská v Bratislave a Žiline boli čiastočne integrované do iných existujúcich pracovísk. 
K tomuto rozhodnutiu sa dospelo po skúsenostiach s prácou na spracovaní žiadosti o vydaní 
integrovaného povolenia, na ktorej pracovali všetky pracoviská spolu, čo bolo mimoriadne 
časovo, personálne aj finančne náročné. Každé satelitné pracovisko bolo obsadené jedným 
pracovníkom, čo bolo absolútne nepostačujúce, pretože 1 pracovník nemohol profesijne 
obsiahnuť prácu na celej žiadosti a tímová práca na žiadostiach bola vzhľadom na veľké 
vzdialenosti mimoriadne náročná, pričom telefonické a e-mailové kontaktovanie sa 
pracovníkov pri práci podobného charakteru skutočne profesijne nepostačovalo. 

Pracovisko IPKZ je v súčasnosti personálne dobudované, má 7 pracovníkov (5 pracovníkov 
centrálneho pracoviska, 2 vysunutí pracovníci v Bratislave a Žiline). 

 

3. Odborná spôsobilosť pre Slovenskú agentúru životného prostredia v oblasti IPKZ 
SAŽP so sídlom v Banskej Bystrici je oprávnenou osobou pre poskytovanie odborného 
poradenstva v oblasti IPKZ pre spracovanie žiadostí prevádzkovateľov o vydanie 
integrovaných povolení. SAŽP je držiteľom osvedčenia č. 22/102/2004-6 s platnosťou do 
23.2.2009. SAŽP má oprávnenie poskytovať odborné poradenstvo pre 18 kategórií 
priemyselných činností podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ. Jedná sa o tieto priemyselné 
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činnosti: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 3.1., 4.1. b), h), k), 4.5.,  5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 6.1. a), b), 6.2., 6.4. 
a), b)1. Doteraz pracovisko vypracovalo 6 žiadostí o vydanie IP (cementáreň, cukrovar, výroba 
žiaruvzdorných materiálov, celulózovo-papierenský podnik, skládka odpadov, chemický 
podnik) pre 8 kategórií priemyselných činností a 1 „kategóriu priemyselnej činnosti“, ktorá nie 
je uvedená v prílohe smernice (jedná sa o ČOV, ktorá dobrovoľne žiada o IP).           

SAŽP ponúka konzultačné a poradenské služby v oblasti IPKZ nevyhnutné pre spracovanie 
žiadosti o vydanie IP, resp. vypracovanie žiadosti o vydanie IP pre  prevádzku. 

SAŽP ponúka v oblasti IPKZ nasledovné služby:  

- vstupné jednanie, špecifikácia podkladov pre spracovanie žiadosti o vydanie IP,  

- spracovanie žiadosti o vydanie IP, 

- prekonzultovanie návrhu žiadosti so správnym orgánom,  

- zapracovanie prípadných pripomienok k žiadosti zo strany správneho orgánu,  

- účasť a odborná asistencia prevádzkovateľovi na ústnom pojednávaní,  

- v prípade spracovania žiadosti prevádzkovateľom SAŽP ponúka odbornú pomoc pri 
riešení vybraných problémov, prípadne vypracovanie špecifických kapitol žiadosti.  

Kontakt v prípade záujmu o služby: 

tel.: 048/4374161, 4374162, fax: 048/4230338 

e-mail: Ing. Mylbachr Milan (milan.mylbachr@sazp.sk), Ing. Lišková Katarína 
(katarina.liskova@sazp.sk). 

 

4. Prečo prevádzkovatelia žiadajú o poradenstvo oprávnené osoby 
Zo skúseností SAŽP ako oprávnenej osoby vyplýva, že o spracovanie žiadosti oprávnenou 
osobou majú záujem väčšinou malé a stredné podniky, a to z dôvodu vysokej časovej 
a profesijnej náročnosti spracovania žiadosti. V malých a stredných podnikoch je častá 
kumulácia funkcií na jedného pracovníka, ktorý je zároveň aj technikom alebo referentom 
životného prostredia. Často je tento pracovník aj energetikom, vodohospodárom, 
prevádzkovým technikom, príp. aj bezpečnostným technikom. Práve z dôvodu, že nie je 
možné, aby jeden pracovník dokázal obsiahnuť minimálne legislatívu týkajúcu sa jemu 
zverených činností, sú práve malé a stredné podniky vhodným objektom rôznych pokút 
v oblasti ochrany životného prostredia, pretože plnenie mnohých povinností načas im uniká 
a o mnohých ďalších povinnostiach nemajú často žiadnu vedomosť. 

Ďalším z dôvodov, prečo prevádzkovateľ zadáva spracovanie žiadosti oprávnenej osobe, je 
oblasť najlepších dostupných techník. Pre tieto boli spracované referenčné materiály pre 
najlepšie dostupné techniky, tzv. BREF-y. Tieto však nie sú vypracované pre všetky 
priemyselné činnosti alebo sektory. Pre mnohých prevádzkovateľov je problémom jazyková 
bariéra. Rozbor porovnania technológie s najlepšou dostupnou technikou je jednou z tých 
kapitol žiadosti, ktoré sú pre prevádzkovateľa problematické spracovať. 

Pred časom prevládal názor, že žiadosť si prevádzkovateľ môže spracovať z vlastných 
prevádzkových dokumentov sám. Pravda je však taká, že žiadosť vyžaduje aj také údaje, 
ktorými prevádzkovateľ nedisponuje, pretože to od neho žiaden legislatívny predpis doteraz 
nežiadal.  
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5. Skúsenosti SAŽP s prácou na žiadosti o vydanie IP 
Spracovanie žiadosti je pomerne časovo aj finančne náročná záležitosť. Kameňom úrazu je 
momentálne profesijná náročnosť a v druhom rade časová náročnosť, čo je často dôvodom na 
to, aby prevádzkovateľ oslovil s ponukou na spracovanie žiadosti externú oprávnenú osobu, 
a to aj napriek finančnej náročnosti. Dĺžka spracovania žiadosti sa podľa charakteru 
prevádzky môže pohybovať v trvaní 2 – 4 mesiacov, a to za predpokladu, že nie je potrebné 
spracovať úpravy alebo doplnky v zmysle požiadaviek SIŽP, ktoré by vyplynuli 
z predbežného prerokovania. Pracovisko IPKZ v SAŽP pracuje na priemernej žiadosti cca 3 
mesiace, samozrejme v závislosti na náročnosti technológie a tiež počtu priemyselných 
činností, keďže často je spracovávaná technológia spojená s energetikou, ktorá je podľa 
prílohy č. 1 zákona jednou z kategórií priemyselných činností. 

Na spracovaní žiadosti sa často podieľa viacero odborníkov zo zložkových oblastí ochrany 
životného prostredia. V prípade SAŽP je to priemerne 6 pracovníkov, špecialistov na 
technológiu, energetiku, ochranu ovzdušia, ochranu vôd a odpadové hospodárstvo. 

Spracovateľ žiadosti o vydanie IP sa v každom prípade nezaobíde bez dokumentácie, ktorú 
musí dodať prevádzkovateľ. Dokumentácia často nie je kompletná, chýbajúce dokumenty nie 
sú spracované, alebo sú vysoko neaktuálne. Na druhej strane, prevádzkovatelia majú často 
vypracované niektoré prevádzkové predpisy, ktoré napr. legislatíva nevyžaduje.  

Pri spracúvaní žiadosti oprávnená osoba často narazí na problém, ktorý nie je ošetrený ani zo 
strany príslušného orgánu štátnej správy. SAŽP sa podarilo objaviť u prevádzkovateľa 
dokonca stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, ktorý vôbec nemal vydané povolenie na 
prevádzku a nebol ani evidovaný v zozname zdrojov znečisťovania ovzdušia, čo znamená, že 
pre orgán štátnej správy tento zdroj de facto neexistoval. 

Spracovanie žiadosti odhalí množstvo nedostatkov, a to nielen na strane prevádzkovateľa, ale 
aj na strane príslušného orgánu štátnej správy v oblasti životného prostredia.  

Samotná žiadosť sa javí ako náročná na množstvo informácií a údajov, ale tiež na úroveň 
detailu, ktorá je požadovaná. Samotní prevádzkovatelia si tiež uvedomujú, že žiadosť 
v prípade niektorých údajov vyžaduje až neprimerané detaily. 

Problém so spracovaním žiadosti o vydanie integrovaného povolenia môžu mať staršie 
podniky, dokumentácia (projektová aj prevádzková) často chýba, vzhľadom k častej zmene 
majiteľov a prevádzkovateľov chýbajú aj iné prevádzkové predpisy vzťahujúce sa najmä na 
staršie zariadenia alebo súčasti podniku (napr. neutralizačné stanice, prečerpávacie stanice 
dažďových a splaškových vôd) uvedené do prevádzky v 70-ych a 80-ych rokoch. Uvedené sa 
týka sa to najmä oblasti ochrany ovzdušia, vypúšťania odpadových vôd a oblasti starých 
záťaží. Mnohé podniky majú vo svojich areáloch tzv. staré záťaže a až pri vypracúvaní 
žiadosti o vydanie IP je  to práve odborne spôsobilá osoba, ktorá ich upozorní, že takouto 
záťažou disponujú. Často sa stáva, že podnik si je vedomý prítomnosti starej záťaže, ktorá 
pochádza z čias predchodcu. V porovnaní s inými akútnymi problémami nie je pre 
prevádzkovateľa zaujímavá. Na jej odstránenie sú potrebné finančné prostriedky, ktorými 
často prevádzkovateľ nedisponuje v takej miere, aby ich mohol investovať do riešenia starej 
záťaže.  

Na vypracovanie žiadosti o vydanie IP je dobre pripravený podnik, ktorý je veľkým zdrojom 
znečisťovania a vzťahujú sa na neho povinnosti mať spracovanú aj inú projektovú 
dokumentáciu, ako ostatné podniky (napr. správy z merania emisií, hlukové štúdie, 
dokumentácia k procesu EIA atď.). 
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6. Prínosy zo spracovania žiadosti o IP pre prevádzkovateľov 
Spracovanie žiadosti o vydanie integrovaného povolenia okrem prvotného účelu, teda 
splnenia si povinnosti danej v zákone o IPKZ, pomôže prevádzkovateľom „upratať si“ 
v dokumentácii týkajúcej sa ochrany životného prostredia v podniku. Možno by práve 
náročnosť spracovania žiadosti a nevyhnutné konzultovanie oprávnenej osoby s referentom 
životného prostredia v podniku mohlo naznačiť vedeniu podniku, že práca v podniku týkajúca 
sa zabezpečenia ochrany životného prostredia je tak obsiahla, že je problém, aby túto 
problematiku obsiahol jeden pracovník, pričom kumulácia funkcií v jeho prípade je na úkor 
nielen kvality práce, ale vôbec jej časového zvládania. Prácu referenta pre životné prostredie 
v malom/strednom podniku by mal vykonávať v prípade minimálne jeden pracovník na plný 
úväzok. Je len samozrejmé, že medzi referentom pre životné prostredie a pracovníkmi na 
úsekoch energetiky, vodného hospodárstva, či bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci musí 
fungovať efektívna spolupráca. Každý podnik by mal mať svojho ekológa/environmentalistu. 

Spolupráca podniku a oprávnenej osoby je pre podnik samotný príležitosťou uvedomiť si, že 
ochrana životného prostredia nie je len otázkou včasného vyplnenia a odovzdania príslušných 
nahlasovacích formulárov, ale ide o komplexné vnímanie väzieb prevádzky podniku a výroby 
aj na ostatné zložky fungovania podniku. Prevádzkovateľ často zistí nové skutočnosti, ktoré 
mu môžu byť nápomocné pri zefektívnení výrobného procesu, ako aj zlepšenia kvality 
pracovného prostredia a tým aj zníženia záťaže životného prostredia. 

 

7. Záver 

Prehľad nedostatkov prevádzkovateľa ovplyvňujúcich spracovanie žiadosti/spoluprácu na 
žiadosti o vydanie IP: 

- kumulácia funkcií na jedného pracovníka (referenta pre životné prostredie), 

- nedostatočné informácie a vedomosti o povinnostiach daných v legislatíve, 

- jazyková bariéra, 

- neúplná, príp. neaktuálna dokumentácia, 

- nezrovnalosti, príp. duplicity v dokumentácii, 

- často nejasné kompetencie v podniku v súvislosti s riešením ochrany životného 
prostredia (často až po príchode odborne spôsobilej osoby sa objavia nejasnosti v tom, 
kto je za čo zodpovedný), 

- nekoordinovaný postup v riadení ochrany životného prostredia. 

 

Prednosti na strane prevádzkovateľov pri spolupráci s odborne spôsobilými osobami: 

- niektorá dokumentácia vypracovaná aj napriek neexistujúcej povinnosti zo zákona, 

- uvedomenie si, že formulár žiadosti je len odporúčaný vzor, 

- uvedomenie si, že žiadosť je v niektorých prípadoch až neprimerane podrobná 
a vyžaduje nepotrebné detaily, 

- technologická zručnosť pracovníkov, ktorí okrem im zverenej technológie ovládajú aj 
vstupy a výstupy týkajúce sa predmetnej technológie, 

- v prípade spracovanej dokumentácie k procesu EIA lepší prehľad v problematike 
a dostupnosť kvalitnejších podkladov a údajov. 
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Napriek tomu, že integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia má 
tendenciu byť akýmsi integračným prvkom v množstve zložkových predpisov prijatých nielen 
v rezorte MŽP SR, ale aj ostatných ministerstiev, ktoré sa týkajú životného prostredia, zatiaľ 
je táto integrácia len čiastočná. Napriek vydanému IP je prevádzkovateľ patriaci pod režim 
IPKZ povinný mať aj iné povolenia vzťahujúce sa k prevádzke, ktoré nie sú predmetom 
IPKZ. Prevádzkovateľovi sa v IP ukladajú isté povinnosti, ktorých uloženie ale neruší iné 
povinnosti. Z pohľadu prevádzkovateľov je preto celkom pochopiteľná nespokojnosť s tým, 
že podľa nich mnohé údaje musia nahlasovať duplicitne. Integrovaná prevencia a kontrola 
znečisťovania nie je samozrejme konečným a všetky problémy riešiacim prístupom. 
V každom prípade sa jedná o pomerne novú právnu úpravu, ktorej uplatňovanie v praxi 
spôsobuje problémy nielen v SR, ale vo všetkých krajinách EÚ, kde musela byť smernica 
o IPKZ implementovaná do národnej legislatívy. Problémy spôsobené implementáciou 
a nedostatky smernice je možné riešiť na úrovni EÚ prijatím zmien a doplnkov k smernici. Jej 
implementácia do národnej legislatívy je však záležitosťou konkrétneho štátu, aj keď 
vzhľadom na komplexnosť problematiky to nie je jednoduché. 

Napriek tejto realite je evidentné, že nie každý podnik je pripravený na takúto integráciu. 
Z našich skúseností vyplýva, že nedostatky v dokumentácii a v chápaní a riadení ochrany 
životného prostredia sú realitou aj bez IPKZ. IPKZ v podstate vyniesla na svetlo, do akej 
miery je ochrana životného prostredia v podniku len papierovou záležitosťou. Na druhej 
strane, v iných podnikoch existujú aj keď malé, ale špecializované tímy ekológov, ktorí 
ponímajú ochranu životného prostredia skutočne integračne a spolupráca s nimi pri 
spracovaní žiadosti bola na vysokej úrovni. 

 

Prehľad použitých skratiek: 
ČOV – čistiareň odpadových vôd 

IP – integrované povolenie 

IPKZ – integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania 

MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

SAŽP – Slovenská agentúra životného prostredia 

SIŽP – Slovenská inšpekcia životného prostredia 
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ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMAČNÍ PORTÁLY, SLUŽBY A 
SYSTÉMY VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ 

 
Kostas Karatzas - Athanassios Kelemis  

 
 

Abstrakt 
Environmentální informace (EI) tvoří v Evropě většinu informací ve veřejném sektoru a je u 
nich značný potenciál pro služby s přidanou hodnotou prostřednictvím jejich přizpůsobení 
potřebám uživatelů a opakovaného používání. Jednou z výzev, před kterou stojíme pokud jde 
o EI, je jejich nalezení, kategorizace a zpřístupnění prostřednictvím moderních elektronických 
prostředků a zejména internetu. Další výzvou je zmapování  potřeb environmentálních 
znalostí potřebných pro charakteristiky a funkce environmentálních systémů, zejména pokud 
jde o podporu podnikatelských sektorů, které vyžadují používání specifických kategorií EI 
(jako podnikatelský sektor alternativní energetiky, sektor analýzy a hodnocení životního 
cyklu atd.). V rámci těchto potřeb jsou v této práci popsány metody a technologie na bázi 
internetu, které byly vyvinuty a aplikovány pro řešení potřeb “skutečného světa”, internetové 
systémy založené na environmentálních informacích. 

 

1. Úvod 
Environmentální informace (EI) byly vždy na vrcholu žebříčku priorit společností i 
jednotlivců. V současné době je pak jejich význam vyjádřen zájmem občanů o kvalitu života 
a expanzí podnikatelských činností souvisejících nebo spojených s životním prostředím. 
Kromě toho právní požadavky zvýšily potřebu “produkce”, řízení a šíření EI, zatímco 
dostupné vědecké metody a nástroje zvětšují množství vytvářených EI. Kromě toho se rovněž 
rozšířil počet “komunikačních kanálů” dostupných pro šíření informací. Tyto kanály 
využívají informační a telekomunikační technologie a nabízejí potenciál k poskytování 
spolehlivých, komplexních a flexibilních služeb v oblasti environmentálních informací. Tyto 
informace získávají zvláštní význam pokud jsou orientovány na podnikatelský sektor, jelikož 
mohou představovat cennou podporu při implementaci předpisů a zákonů, které se týkají 
mimo jiné udržitelnosti, hodnocení vlivů na životní prostředí, hodnocení životního cyklu a 
využívání obnovitelných zdrojů energie. Z tohoto důvodu je zde popsáno používání metod a 
nástrojů z oboru informatiky, a to ve dvou ohledech: 

- Pro vytváření systémů poskytujících vodítko k přijetí, implementaci a podpoře 
používání metod environmentálního managementu a hodnocení v různých výrobních 
oblastech. 

- Ve směru k multidimenzionální kategorizaci, rešerším a vyhledávání EI v rámci textů 
na internetové síti, za použití klíčových slov a rešeršních pomůcek (search tags), které 
jsou spolu navzájem sémanticky propojeny. 

 

2. Aspekty environmentálních informačních systémů 
Environmentální informační systémy jsou informační systémy zabývající se správou údajů o 
stavu životního prostředí a souvisejících vědeckých informací, informací o předpisech a 
zákonech, informací pro management, informací orientovaných na produkt a dalších 
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informací. Takové systémy využívají úřady, politici, osoby přijímající rozhodnutí jakož i 
podnikatelský sektor pro environmentální monitoring, management, plánování a koordinaci, 
hodnocení vlivů na životní prostředí, podporu výrobních řetězců, vyhledávání informací atd. 
V důsledku složitosti dotčených procesů musí být kombinovány nesourodé údaje z řady 
zdrojů. Z této “celostní povahy” environmentálních informačních systémů vyplývá 
různorodost problémů pokud jde o syntaxi, strukturu a sémantiku environmentálních údajů 
(Visser a kol., 2001). Pro jejich překonání je nutné, mimo jiné, přijetí společných protokolů 
pro výměnu a skladování údajů a využití metadat pro usnadnění interoperability mezi 
subsystémy. 

Zdarma poskytovaný - otevřený software (FOSS) podporuje používání otevřených datových 
standardů jako prostředků pro konsolidaci snah výzkumníků a zvýšení technické 
interoperability. Lze prokázat, že právu veřejnosti na přístup k environmentálním informacím, 
jak bylo definováno v platné legislativě, lépe poslouží využití otevřených, flexibilních a 
nízkonákladových platforem šíření, které využívají FOSS (Masouras a Karatzas, 2005). V 
následujících kapitolách jsou popsány dva systémy EI, založené na FOSS, které dokládají 
koncept využití FOSS v informacemi podporovaných podnikatelských činnostech 
souvisejících s životním prostředím 

 

3. ECOSMEs 
V rámci projektu e-LCA byl vyvinut internetový portál a související služby pro podporu 
přijetí integrovaných výrobkových politik v malých a středních podnicích, s názvem 
ECOSMEs. Pro tento účel byla vypracována řada aplikačních modulů, s cílem poskytnout 
podporu při poskytování, hodnocení a managementu EI, ve vztahu k přijetí integrovaných 
výrobkových politik. Tak byly na základě předem definovaných funkčních specifikací 
vytvořeny moduly jako novinky, události, konzultace, správce dokumentů, seznam 
ekoproduktů, informační bulletin, poštovní služby a sekce kontakty a odkazy. Tyto moduly - 
služby, které byly vyvinuty, tvoří podstatnou část internetové stránky ECOSMEs a jsou 
podrobně popsány jinde (Bassoukos a kol., 2005). Dané řešení na internetové bázi (v jazyku 
Java) bylo tvořeno více než 20000 ručně psanými řádky zdrojového kódu plus 65000 řádky 
zdrojového kódu, které byly automaticky generovány pomocí vývojových nástrojů 
(development tools) a zahrnovalo, mimo jiné, 426 tříd jazyku Java. Snímek obrazovky v 
případě jedné z vyvinutých služeb je znázorněn na obrázku 1, na levé straně. 

 

3.1 Použité nástroje a technologie 

Od počátku té fáze projektu, která se zabývala vývojem softwaru, bylo zvažováno použití 
několika nástrojů FOSS. Kromě toho byly v důsledku zvnějšku vnucených výrazných 
časových omezení zvoleny metody rychlé tvorby prototypů a vývoje. Proto musel být při 
výběru technologií a nástrojů, které budou použity, brán ohled na tyto potřeby. Byly použity 
následující nástroje a technologie: 

Ant, což je de-facto nástroj automatizující proces tvorby aplikace pro vývoj aplikací v jazyce 
Java a jeho použití bylo zvoleno v důsledku jeho úspěšného využití v minulých projektech. 

Samozřejmostí bylo, že jako kontejner aplikace byl zvolen Tomcat, jelikož vývojový tým měl 
rozsáhlé předchozí zkušenosti s jeho používáním v minulých projektech. Jelikož Tomcat je 
referenční implementací několika kontejnerů internetových aplikací pro servlety a prokázal 
svoji robustnost pro použití jak v rámci vývoje tak produkce, považoval jej vývojový tým za 
adekvátní volbu (Bassoukos a kol., 2005). 
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Jako object-relational bridge byl vybrán Torque.  

Pro revizní kontrolu zdrojového kódu byl použit CVS. 

Jako výchozí vývojové prostředí byl zvolen Eclipse a ukázalo se, že je to extrémně vhodné a 
produktivní vývojové prostředí, zejména tam, kde šlo o rozsáhlé automatizované (například 
refaktorování) nebo týmové operace (například revize zdrojového kódu). 

Lomboz byl plug-in použitý k přidání možností J2EE do prostředí Eclipse, zejména jako 
integrovaný editor pro Java Server Pages. 

SysDeo nabídla svůj skvělý plugin pro integraci Tomcatu pro prostředí Eclipse. 

PostgreSQL byla databáze specifikovaná technickými specifikacemi; tým ji používal jako 
požadovaný vývojový a produkční systém RDBMS, její použití však bylo pro potřeby 
projektu více než adekvátní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Příklad jedné ze služeb (informační bulletin) vyvinutých v rámci projektu 
ECOSMEs (vlevo); Extrakce, kategorizace a notifikace environmentálních informací, jak je 
realizována v rámci projektu RenScout (vpravo) 

 

4. Renscout 
Systém RenScout byl vyvinut jako nástroj pro personalizované poskytování EI, týkajících se 
sektoru obnovitelných zdrojů energie, na internetové bázi. Zahrnuje aktuální denní zprávy a 
základní informace o pracovních otázkách ze všech oblastí sítě se vztahem k obnovitelným 
zdrojům energie. Systém umožňuje každému uživateli individuálně definovat kategorie 
obnovitelných zdrojů energie, o které se zajímá (v současné době solární energie, větrná 
energie, vodní energie, energie z biomasy a geotermální energie) a na jaké zařízení má být 
informace poslána (zpráva předaná prostřednictvím prohlížeče, SMS). S cílem adekvátně 
ošetřit potřeby rešerší, vyhledávání a kategorizace EI byly vyvinuty následující moduly: 

1. soubor extraktorů obsahu, které zkoumají v předem definovaných intervalech 
specifické internetové stránky a extrahují články s novinkami, výzvy k předkládání 
návrhů a jakýkoli obsah zveřejňovaný v časových intervalech; 

2. malá doménově specifická ontologie, která rovněž obsahuje seznam klíčových slov a 
klíčových frází, které definují kritéria pro vyhledávání článků; 

3. kategorizační služba, která kategorizuje každý nový článek na základě ontologických 
definic a přiřadí mu relevanci ve vtahu k jednotlivým kategoriím; je zde důležité uvést, 
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že každý z článků může mít různé relevance ve vztahu k různým kategoriím, například 
relevanci 80 % ve vztahu ke kategorii 'solární energie', ale relevanci 20 % ve vtahu ke 
kategorii 'využití solární energie'; 

4. notifikační služba, která posílá notifikace uživatelům na základě kritérií, která uvedli 
při registraci. 

 

4.1 Některé technické charakteristiky 

V rámci systému RenScout může být nová extrakce realizována během několika minut, za 
předpokladu že cílová internetová stránka obsahuje RSS kanál. Doba, která uběhne od 
prvního stažení stránky do úplné otestované extrakce je přibližně 10 minut. Pro zajímavost 
zde uvádíme, že soulad s internetovými standardy způsobuje, že daná internetová stránka se 
snadněji prozkoumá, zatímco v případě stránek, které nepoužívají CSS, ale velké množství 
tabulek, mohou být pro úplnou extrakci často nutné 3 - 4 hodiny. Jelikož systém RenScout by 
potřeboval komunikovat s existující internetovou aplikací pro správu uživatelských informací 
a správu subskripcí, realizovaných za použití PostNuke, bylo rozhodnuto, že bude rovněž 
realizován jako internetová aplikace. Toto řešení umožnilo hostit jak administrativní rozhraní 
tak subsystémy extrakce a kategorizace na stejné platformě. Byl použit nástroj pro internetové 
aplikace Turbine od Apache Foundation, protože poskytoval účinnou platformu pro rychlou 
tvorbu prototypů a služby připravené k využití. 

Aplikace RenScout je rozdělena na čtyři hlavní složky: extrakční systém, kategorizační 
modul, notifikační subsystém a administrativní rozhraní. Extrakční subsystém je zodpovědný 
za extrakci údajů a metadat z extrahovaných zdrojů, což mohou být HTML-stránky, XML-
stránky nebo dokonce zpracované údaje ve formě JDBC-zdrojů. Všechny tyto různé zdroje 
jsou součástmi extrakčního kanálu, který předává údaje kategorizačnímu systému. Ten poté 
na základě předdefinovaných uživatelských odkazů předává informace notifikačnímu 
subsystému, který generuje notifikace a předává je příslušným informačním kanálům pro 
doručení uživatelům (obrázek 1, vpravo). 

 

5. Závěrečné poznámky 
Hlavním popudem pro vytváření modulárních architektur založených na otevřeném softwaru 
v modelových projektech, jako byly projekty popsané výše, byla potřeba modulů pro správu a 
šíření environmentálních informací, které by umožnily realizovat homogenizovaný, na 
službách založený, uživatelský pohled na heterogenní údaje. V rámci prvního projektu byl 
zaveden internetový portál a s ním související služby pro podporu implementace 
integrovaných výrobkových politik v malých a středních podnicích: Byl zde stručně popsán 
použitý technologický rámec a využité nástroje, v jejichž důsledku je tento portál vhodný pro 
různé aplikace a služby v oboru environmentálních informací. Vývojové prostředí využívalo 
jazyk Java, systém CVS podporovaný vývojovým prostředím Eclipse a spolupráci různých 
nástrojů dostupných prostřednictvím projektu Apache Jakarta. 

Druhý zde popsaný systém ze “skutečného světa” souvisel s rostoucí potřebou nalézat a 
extrahovat EI prostřednictvím dotazů, které přecházejí hranice rigidních kategorií, a 
zpřístupnit je pomocí internetu. Za tímto účelem byla realizována automatická kategorizační 
služba, na základě klasifikačního systému s hierarchickými kategoriemi. Systém byl spojen se 
souborem vyhledávačů, které nacházejí články ze specifických zdrojů (pro specifickou, 
uživatelsky definovanou kategorii EI), které jsou poté kategorizovány a uživatelům jsou 
poslány notifikace na základě předdefinovaných preferencí (profilů). Použitá technologie 
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rovněž využívala jazyk Java a vysoce výkonnou přizpůsobitelnou rešeršní technologii 
projektu Apache Jakarta. 

Celkově se ozřejmilo, že pro plánování a vývoj projektu je přínosné použít zdarma 
poskytovaný, otevřený software. Tento software byl zaváděn hlavně v posledním desetiletí 
prostřednictvím využívání komunikační infrastruktury na internetové bázi, což vedlo k 
rozkvětu implementací softwarových modulů nezávislých na platformách (například na bázi 
jazyku Java) a vzniku potřeby spolehlivých informačních řešení efektivních z hlediska 
nákladů. Kromě toho integrované multifunkční softwarové projekty ze skupiny FOSS (jako je 
projekt Apache Jakarta) poskytují bezplatný přístup k cenným zdrojům, které umožňují 
realizovat systémy jako ty, které byly stručně popsány v této práci. Je tudíž evidentní, že 
služby, aplikace a portály související s environmentálními informacemi, pokud jsou na bázi 
otevřených zdrojů softwaru, mohou vést k realizovatelným, efektivním a přizpůsobitelným 
řešením, která podporují kvalitu služeb a poskytují robustní informační infrastrukturu pro 
zainteresovaný podnikatelský sektor. 
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ANALÝZA PŘÍNOSŮ EMS PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ PODNIKŮ  
V ČR 

 
Ing. Jan Klášterka - Ing. Pavel Růžička 

 

 

Úvod 
České ekologické manažerské centrum (CEMC) a CENIA, česká environmentální informační 
agentura (dříve Český ekologický ústav) byli pověřeni řešením vládního výzkumného úkolu  
„Aplikace environmentálního účetnictví na mikroekonomické a makroekonomické úrovni 
v podmínkách ČR“. Jedním z výstupů, které si řešitelský tým vytyčil v rámci svého výzkumu 
na mikroekonomické úrovni, bylo provedení analýzy skutečných přínosů EMS pro 
udržitelný rozvoj podniků, včetně analýzy nákladů na implementaci EMS a přínosů 
plynoucích z implementace. 

Jako nejvhodnější způsob, jakým získat potřebné údaje a informace, bylo zvoleno 
dotazníkové šetření. Získaná data měla napomoci ověření, či vyvrácení následujících hypotéz: 

1. Zavádění systémů environmentálního řízení v podnicích podporuje snahy o dosažení, 
resp. nastoupení cesty udržitelného rozvoje. 

2. Různá úroveň podnikového environmentálního řízení - EMAS, ISO 14001, neformální 
(necertifikovaný) EMS, žádný EMS - vede k různému stupni naplňování požadavků 
uvedených v bodech 1 a 2. Mezi přínosy zmíněných úrovní environmentálního řízení 
existují podstatné rozdíly pokud jde o příspěvek k udržitelnému rozvoji. 

Ostatní pilíře UR jsou předmětem zkoumání skupiny věnující se environmentálnímu 
reportingu resp. environmentálnímu manažerskému účetnictví. 

 

Provedení vlastního výzkumu 
V průběhu dubna - června 2005 byl vytvořen dotazník o 62. otázkách, rozdělený podle 
jednotlivých pilířů UR. Celkem bylo obesláno 1265 podniků (1255 bylo doručeno), do října 
2005 zaslalo zpět vyplněný dotazník 224 podniků z toho 82 elektronickou poštou. To 
představuje návratnost 17,85% z čehož elektronicky vyplněné dotazníky tvoří 36,61%. Malá 
návratnost byla bohužel zaznamenána u podniků s nižší úrovní environmentálního řízení 
(necertifikovaný, příp. žádný EMS), což negativně ovlivnilo možnost srovnání těchto podniků 
s podniky certifikovanými a získání průkazných odpovědí na stanovené hypotézy. 

Negativně se na celkovém výsledku šetření podepsat také fakt, že některé otázky zůstaly 
mnohými podniky nezodpovězeny (leckdy se jednalo i o více než 25% odpovědí), a proto 
nebylo možné dostatečně kvalitně zhodnotit jejich profil a vývoj v jednotlivých oblastech 
(pilířích). 

 

HODNOCENÍ NĚKTERÝCH OTÁZEK 
V dotazníku jsme se snažili zjistit povědomí o udržitelném rozvoji mezi zaměstnanci 
obeslaných podniků, na výběr měli z těchto definic: 

(A) Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by 
ohrozil schopnost uspokojovat potřeby generací budoucích. 
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(B) Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí rovnováhu mezi třemi základními pilíři: 
sociálním, ekonomickým a environmentálním. 

(C) Udržitelný rozvoj je schopnost lidstva zabezpečit takový rozvoj znalostního a etického 
potenciálu, aby dokázalo překonat globální výzvy (hrozby).  

(D) Udržitelný rozvoj na úrovni organizace je naplňován komerční úspěšností (dosahováním 
zisku). 

Počty odpovědí jsme ještě převedli do relativních čísel podílu z celkového souboru podniků. 
Respondent měl zvolit pro něj známé definice a to nejlépe charakterizující. 

Otázka 11. v procentech z celkového počtu vyplněných dotazníků

85,65
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Celkový součet procentického zastoupení odpovědí na znalost definice udržitelného rozvoje 
přesahuje 100 %, protože respondenti mohli zaškrtnout více než jednu variantu. Nejznámější 
definicí UR je varianta B tzv. „troj-složková“. Druhá skončila definice A tzv. „definice 
budoucích generací“ o 23,32%, která přišla 61,03 % respondentů nejlépe charakterizující. 

 

V následujících dvou grafech jsme zjišťovali zahrnutí UR do řízení podniku a zda podnik dle 
respondenta k UR přispívá. 

Pracujete s pojmem udržitelný rozvoj v rámci 
strategie a řízení podniku?

69,38

36,16

4,02

Ano
Ne
Nevyplněno
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Domníváte se, že Váš podnik přispívá k 
udržitelnému rozvoji? 

91,07

5,36 3,57

Ano
Ne
Nevyplněno

 
Je zajímavé, že necelých 22% podniků nepracuje s pojmem udržitelného rozvoje v rámci 
strategie a řízení podniku a přesto k němu přispívá. 

 

Realizoval Váš podnik v uplynulém období (rok 2004) opatření vedoucí k významnému 
snížení jeho environmentálních dopadů? 

Četnost odpovědí/ %

75

23,66

1,34
Ano

Ne

Nevyplněno

 
Pakliže se ptáme na realizovaná opatření, jejichž hodnota je rovna velikosti snížení a 
významnosti jejich dopadu, musíme brát v potaz veškerá opatření, která snížila 
environmentální dopady. Většina 75 % podniků odpověděla kladně, protože je ve zkoumaném 
vzorku 97 % podniků s ISO 14001, 6 % podniků tedy nerealizovalo v roce 2004 opatření 
vedoucí k významnému snížení jeho environmentálních dopadů. Není nutné podezřívat tyto 
podniky z nečinnosti, respondent mohl subjektivně zhodnotit, že uskutečněná opatření 
nevedla k významnému snížení, což neznamená, že k snížení nedošlo. 

 

Přinesla tato opatření kromě environmentálního i další pozitivní výsledky? 
Protože opatření snižující environmentální dopad podniku jsou konána v rámci zavedeného 
systému řízení, mohou mít dopad i na další sféry činnosti podniku: 

• ekonomický přínos 

• sociální přínos, zlepšení pracovního prostředí 

• zvýšení znalostního potenciálu zaměstnanců 

• pozitivní ohlas veřejnosti, obchodních partnerů či státní správy 
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• další výsledky 

Další pozitivní výsledky env. opatření 
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Tuto otázku nevyplnil pouze jeden podnik (0,45 %), současně však dalších pozitivních 
výsledků nedosáhlo více jak 20 % podniků. Nejvíce podniků dosáhlo sociálního přínosu, 
zlepšení pracovního prostředí. V porovnání s ostatními oblastmi ekonomický přínos přinesla 
environmentální opatření  13,39 % podniků. 

Další výsledky:  

• odstranění staré ekologické zátěže 

• postupné zlepšování 

• pozitivní výsledky jsou očekávány v období 2006-7 vybudováním recyklačního 
střediska v Ostravě, dosud se dováží na recyklaci do Šumperka 

• prevence před sankcemi orgánů státní správy 

• zavedení ISO 14001 

• zvýšení bezpečnosti 

• zvýšení odpovědnosti zaměstnanců 

• životní prostředí 

 

Domníváte se, že EMS umožňuje Vašemu podniku přispívat k udržitelnému rozvoji?  
Podniky si zavádějí EMS pro snížení dopadu své činnosti na životní prostředí, čímž v rámci 
tří-složkové definice udržitelného rozvoje pracují na zlepšení stavu v environmentálním pilíři, 
ale protože jde podle sdělení některých podniků o „úklid a rekonstrukci systému řízení 
v podniku“ mohou díky EMS ovlivnit stav i v ostatních dvou pilířích jak nám podniky uvedli 
v otázce 22. 
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Domníváte se, že EMS umožňuje Vašemu podniku 
přispívat k udržitelnému rozvoji?

5,58 4,02

94,42

Ano

Ne

Nevyplněno

 
 

U vertikálního hodnocení odpovědí v jednotlivých otázkách jsme zjistili významnou hladinu 
informovanosti v podnicích s EMS, protože však ve zkoumaném vzorku bylo zastoupeno 97 
% podniků s ISO 14001, není vzorek podniků dostatečně representativní a odpovídá 
příspěvku EMS k UR v podnicích s EMS. Navrhujeme další pokračování v tomto šetření 
s cílem rozšíření zastoupení podniků s nově zavedeným EMAS a bez zavedeného EMS. 

 

HODNOCENÍ PŘÍSPĚVKU EMS K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI 
Pro hodnocení jednotlivých otázek resp. odpovědí byla zvolena škála od 0 (nejhorší) do 5 
(nejlepší). Otázky byly hodnoceny buď samostatně, nebo ve vzájemné kombinaci (podpůrný 
či multiplikační efekt). Celkové zhodnocení každého segmentu (pilíře) pak bylo realizováno 
výpočtem váženého průměru, kdy byla jednotlivým otázkám přiřazena různá váha 
(významnost) podle expertního posouzení řešitelského týmu. 

Jak již bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, mnoho otázek zůstalo jednotlivými respondenty 
nezodpovězeno. Řešitelé vycházeli při hodnocení z předpokladu, že pokud nejsou podniky 
schopny uvést požadované údaje, jejich zjišťováním a sledováním se dostatečně nezabývají, a 
proto je mohou těžko řídit či ovlivňovat. Z tohoto důvodu byly dané odpovědi zhodnoceny 
nízkou úrovní z výše uvedené škály (0 nebo 1). Hodnoty uváděné v dalším textu jsou proto 
mnohem nižší, než by odpovídalo reálnému stavu, a bohužel do značné míry zkreslené. To se 
týká všech hodnocených oblastí s výjimkou hodnocení úrovně environmentálního řízení, kde 
podíl nevyplněných odpovědí tvoří jen zanedbatelnou část. V případě ostatních oblastí se 
nedostatečně vyplněné dotazníky podílí na celkovém množství odpovědí od 22 do 29 procent. 

 

Výsledky šetření 
V návaznosti na zhodnocení úrovně environmentálního řízení, čtyř zmíněných pilířů a 
udržitelného rozvoje jako celku, provedené pro každý podnik, přistoupili řešitelé k agregaci 
získaných dat a jejich vyhodnocení pro celý vzorek podniků. 
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Jako první byla hodnocena úroveň (průměrná hodnota) jednotlivých oblastí a její porovnání 
v závislosti na velikosti podniku. 

 

 
 

Z výše uvedené tabulky i grafu vyplývá, že vyšší úroveň environmentálního řízení i 
udržitelného rozvoje vykazují velké podniky, zatímco u malých a středních podniků (SMEs) 
jsou tyto hodnotu pod zjištěným průměrem. Znovu se tak potvrzuje skutečnost, že malé a 
střední podniky nedisponují ve srovnání s velkými takovou ekonomickou a konkurenční silou 
a nejsou schopné (vzhledem k omezeným zdrojům - finančním, personálním i časovým) své 
aktivity zaměřit směrem k environmentálním či sociálním otázkám v takové míře jako jejich 
větší konkurenti. 

Následně byly podniky porovnány podle formální úrovně environmentálního řízení (resp. 
EMS). Byly uvažovány tři kategorie EMS: registrace EMAS, certifikace ISO 14001, žádná 
certifikace. 
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Zjištěné údaje ukazují, že nejvyšší hodnoty co do úrovně udržitelného rozvoje a jeho 
jednotlivých pilířů vykazují podniky s EMS certifikovaným podle ISO 14001, zatímco 
podniky s EMAS, u nichž byly očekávány nejlepší výsledky, takové úrovně nedosahují. 
Ovšem vzhledem k faktu, že do hodnocení nám vstupuje velmi malý počet podniků 
s registrací EMAS oproti podnikům s ISO 14001 (téměř 19x méně), nelze jejich vzorek ze 
statistického hlediska považovat za dostatečný a výsledky za průkazné. Stejný argument lze 
vztáhnout i na podniky bez jakékoliv certifikace. 

Kromě uvedených průměrů byly získané hodnoty podrobeny také korelační analýze, která 
měla dát odpověď na otázku, zda úroveň udržitelného rozvoje podniku závisí na úrovni jeho 
environmentálního řízení. 

Při porovnání relevantních dat byla získána hodnota korelačního koeficientu 0,23, která 
připouští určitou závislost, nicméně jen velmi slabou. Její existenci však potvrdil i následný 
test na nulovost závislosti v základním souboru. 

Pokud jde o jednotlivé oblasti (pilíře), jež se nejvíce na uvedené závislosti podílí, vykazují 
nejlepší výsledky pilíře environmentální a sociální. Toto tvrzení platí pro zkoumaný vzorek 
jako celek i pro podskupinu malých a středních podniků, u velkých podniků stojí na druhém 
místě místo sociální oblasti pilíř konkurenceschopnosti. 
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V obdobném smyslu jako závěry korelační analýzy se nesou i informace vyplývající 
z následujícího grafu: 

 
 

Můžeme vidět, že s rostoucí úrovní environmentálního řízení roste i podíl podniků 
dosahujících vyšších úrovní udržitelného rozvoje, nicméně rozptyl hodnot je natolik veliký, 
že nelze grafem proložit přímku či funkci, která by ukázala zcela jasnou závislost úrovní EMS 
a udržitelného rozvoje. 

 

Závěr 
Výše uvedené výsledky vedou řešitele k závěru, že ani jednu z hypotéz, ověřovaných touto 
částí výzkumu, tj. že 

• zavádění systémů environmentálního řízení v podnicích podporuje snahy o 
dosažení, resp. nastoupení cesty udržitelného rozvoje a že 

• mezi přínosy různých úrovní environmentálního řízení (EMAS, ISO 14001, 
necertifikovaný či žádný EMS) existují podstatné rozdíly pokud jde o příspěvek 
k udržitelnému rozvoji  

se nepodařilo prokázat. 
V případě hypotézy č. 2 nelze jasně říci, zda zavedení EMS v podniku vede k jeho lepšímu 
naplňování požadavků udržitelného rozvoje, neboť mezi navrácenými dotazníky dominují 
odpovědi podniků, které EMS zavedeno mají (96%). Chybí tak dostatečně veliký a statisticky 
významný vzorek podniků bez EMS, vůči kterému by bylo možné výsledky certifikovaných 
podniků porovnávat. 

Nicméně zamítnutí hypotézy č. 2 neznamená, že by zavádění EMS k udržitelnému rozvoji 
nepřispívalo. 

Pokud jde o hypotézu č. 3, také v tomto případě chybí průkazný kontrolní vzorek podniků, 
neboť 91% odpovědí pochází od subjektů certifikovaných podle normy ISO 14001. Při 
hodnocení úrovně environmentálního řízení proto řešitelé narazili na zhruba stejně kvalitní 
podniky. Ačkoliv se mezi nimi samozřejmě vyskytují jisté rozdíly, nejde o rozdíly tak 
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významného charakteru, jaké bychom získali při větším zahrnutí necertifikovaných podniků 
na jedné straně a registrovaných podniků podle EMAS na straně druhé. 

Zároveň však nelze hypotézu č. 3 zcela zamítnout, neboť korelační analýza jistou slabou 
závislost úrovně udržitelného rozvoje podniku na úrovni jeho environmentálního řízení 
ukázala. 

Naše výsledky lze porovnat s paralelně probíhajícími projekty REMAS a EVER Study. 

REMAS (info z listopadu 2005): „Výstupem projektu by mělo být zjištění, zda certifikace či 
ověření poskytují nějaké výhody a záruky regulačním orgánům, a pokud ano, jaké by to mělo 
mít důsledky ve smyslu vztahu těchto orgánů k certifikovaným/validovaným podnikům (např. 
úlevy, povolení, kontroly, apod.). Průběžně získané výsledky ukazují, že mezi 
certifikovanými a necertifikovanými podniky nelze nalézt významné rozdíly pokud jde o 
soulad s legislativou, certifikované podniky však vykazují vyšší úroveň environmentální 
výkonnosti a zlepšování. Ukazují se také určité regionální rozdílnosti.“ 

EVER Study (prosinec 2005): „Je velmi těžké zjistit příspěvek EMAS ke zlepšení 
environmentální výkonnosti v kontextu příspěvku dalších nástrojů využívaných v organizaci. 
68 % registrovaných organizací věří, že EMAS ke zlepšování environmentální výkonnosti 
přispívá, za významnější faktory však považují regulaci (předpisy) a technologický pokrok. 
94 % organizací uvedlo zlepšování environmentální výkonnosti v posledních letech, EMAS k 
němu - podle jejich názoru - přispívá v 89 %.  -----  83 % organizací, které jsou registrovány v 
EMAS, mají zároveň certifikaci podle ISO 14001. Rozdíly v přínosech příliš nevnímají, ale 
vidí, že EMAS jim něco navíc přinést může (např. úlevy ze strany regulátorů, green public 
procurement, vztahy s místními úřad, apod.). V současnosti však nejsou tyto potenciální 
přínosy naplňovány.“ 

 

 

Ing. Jan Klášterka, CENIA Praha 

Ing. Pavel Růžička, MŽP Praha 
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ENVIWEB - ODBORNÝ PORTÁL PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Mgr. 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, 

 

Úvodní stránka portálu www.enviweb.cz 
119  

http://www.enviweb.cz/


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 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; GMO 
– sekce věnovaná problematice geneticky modifikovaných organizmů; 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; Energie – sekce věnovaná alternativním zdrojům energie; 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 oblasti 
dopravy a dalších 
průřezových oborů).  

Úvodní obrazovka software EnviParagraf 
 

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 
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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 – 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 pěti let portál navštívilo přes 1,5 mil. uživatelů, kteří shlédli přes 6 mil. webových 
stránek. EnviWeb se tak stal druhým nejvíce navštěvovaným webovým portálem z oblasti 
životního prostředí (přes 1000 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. 

 

 

Mgr. 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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METODY A NÁSTROJE PRO INTEGROVANÉ HODNOCENÍ 
UDRŽITELNOSTI  

– PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU 
 

Ing. Katarína Markošová – Mgr. Jan Kovanda 

 

 

Podpora výzkumu na úrovni EU 
Výzkum a technologický rozvoj jsou podstatným prvkem fungování průmyslově vyspělých 
zemí. Značně na něm závisí konkurenceschopnost firem a zaměstnanost, je také nezbytný pro 
podporu dalších politických cílů, jako jsou ochrana spotřebitele či ochrana životního 
prostředí. Prosperita občanů tak závisí významně na kvalitě a závažnosti výzkumu a 
technologického rozvoje. 

Hlavním nástojem podporujícím vytvoření Evropského výzkumného prostoru je Rámcový 
program EU (Sixth Framework Programme, 6.FP)16. Evropský výzkumný prostor má 
překonat současnou roztříštěnost výzkumných aktivit v Evropě a má tak efektivně zajistit 
konkurenceschopnost Evropy v globální znalostní společnosti. Podle zakládající smlouvy EU 
má Rámcový program sloužit dvěma strategickým cílům: jednak k posilování vědecké a 
technologické základny průmyslu, jednak ke zvýšení jeho mezinárodní 
konkurenceschopnosti, přičemž výzkumné aktivity budou vytvářet podporu dalším politikám 
EU.  

Výše zmíněné strategické cíle vymezují výběr priorit a nástrojů. 6.FP pro období 2002-
2006 sestává ze tří hlavních bloků aktivit, které jsou seskupeny do dvou specifických 
programů (Specifický program integrace a posilování evropského výzkumného prostoru, 
Specifický program strukturování evropského výzkumného prostoru) a dále ze Specifického 
programu pro nukleární výzkum (http://www.rect.muni.cz/veda/6RP/002_6RP_EU.htm). V 
rámci specifického programu integrace a posilování evropského výzkumného prostoru je 
explicitně vymezeno sedm klíčových prioritních oblastí mimořádného významu a přidané 
hodnoty pro Evropu. Do jedné z těchto prioritních oblastí spadá také problematika 
udržitelného rozvoje (prioritní oblast „Udržitelný rozvoj, globální změny a ekosystémy“). Za 
nástroje jsou označovány různé typy projektů a akcí, pomocí kterých se 6.FP realizuje. 
Existuje několik různých nástrojů pro výzkumné aktivity s mnoha účastnícími se partnery 
(podle principu subsidiarity musí být projekty řešené v rámci FP nadnárodní, t.j. o projekt 
mohou žádat pouze konsorcia /řešitelské týmy/ sestávající z partnerů z různých členských a 
kandidátských zemí EU). Zde došlo ve srovnání s předchozími rámcovými programy v 6. FP 
k významným změnám – byly zavedeny některých nové nástroje, mezi něž patří patří i tzv. 
Integrované projekty.  

Integrované projekty jsou multipartnerské projekty, které podporují cílově orientovaný 
výzkum. Hlavním výstupem integrovaného projektu je vytvoření nových znalostí potřebných 
pro implementaci tematických priorit. Integrace může mít v rámci integrovaného projektu 
různé podoby. Může jít o integraci celého “hodnotového řetězce” aktérů počínaje těmi, kteří 

                                                 
16 Plný anglický název 6.FP tak, jak byl schválen rozhodnutím 1513/2002/EC Evropského parlamentu a Rady 
EU dne 27.června 2002, zní: „Sixth framework programme of the European Community for research, 
technological development and demonstration activities, contributing to creation of the European Research Area 
and to innovation (2002 – 2006).“ 
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vytvářejí znalosti, až po vývoj technologie a její transfer, horizontální integraci celého 
rozsahu multidisciplinárních aktivit, sektorovou integraci aktérů ze soukromých i veřejných 
výzkumných organizací, atd. 

 

Metody a nástroje pro integrované hodnocení udržitelnosti 

Charakteristika  projektu 
Jednou z důležitých výzkumných oblastí, které se v současné době Centrum pro otázky 
životního prostředí Univerzity Karlovy (COŽP UK) věnuje, jsou metody a nástroje pro 
integrované hodnocení udržitelnosti. Problematika je jako integrovaný projekt MATISSE - 
Methods and Tools for Integrated Sustainability Assessment (Metody a nástroje pro 
integrované hodnocení udržitelnosti) řešena v rámci 6FP, prioritní oblast Udržitelný rozvoj, 
globální změny a ekosystémy. V rámci projektu je vytvářen koncepční rámec a metodika pro 
integrované hodnocení udržitelnosti.  

Předmětem integrovaného hodnocení je obecně analýza vícenásobných příčin určitého 
komplexního problému a analýza jeho dopadů, s cílem vyvinout politicky přijatelné možnosti 
jeho řešení. Integrované hodnocení bylo na mezinárodní i národní úrovni úspěšně uplatněno 
při řešení problematiky kyselých dešťů, globálního oteplování, hospodaření s vodními zdroji, 
či změn využití území. Integrované hodnocení aplikované na udržitelný rozvoj je označováno 
jako Integrované hodnocení udržitelnosti (Integrated Sustainability Assessment, ISA). 

ISA se zabývá dynamikou udržitelného rozvoje v nejrůznějších časových, prostorových a 
funkčních dimenzích, vztahem mezi sociálně-kulturním, ekonomickým a environmentálním 
pilířem udržitelného rozvoje, i často protichůdnými záměry nejrůznějších zájmových skupin 
(kolektivních a individuálních) ovlivňujících zkoumaný systém.  

V rámci řešení projektu je realizována řada vzájemně provázaných aktivit: 

• zdokonalování stávajích nástrojů použitelných pro integrované hodnocení 
udržitelnosti 

• vývoj nových nástrojů pro integrované hodnocení udržitelnosti 

• testování metodiky ISA prostřednictvím čtyř případových studií (zaměřených na 
problematiku nakládání s vodami, využití území, spotřebu surovin a dematerializaci a 
politiku zavádění palivových článků v automobilovém průmyslu) 

• diseminace nově nabytých poznatků za účelem jejich optimálního využití členskými 
státy EU 

Případové studie představují tématickou integraci celého projektu, existující zdokonalené 
nástroje a nově vyvíjené nástroje slouží k metodologické integraci a koncepční rámec a 
metody integrovaného hodnocení udržitelnosti spoluvytváří kontextovou integrační rovinu 
projektu MATISSE. 

Vlastní systém ISA není produktem řešení projektu, nýbrž cyklickým procesem, založeným 
na minimálně jednom opakování následujících kroků: 

1. Přípravná fáze - důkladná analýza dlouhodobě přetrvávajícího problému či problémů, 
identifikace zájmových skupin, vytvoření obecně sdílené interpretace udržitelnosti v daném 
specifickém kontextu.  
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2. Koncepční fáze - vytvoření koncepcí udržitelné budoucnosti a alternativních cest pomocí 
kterých lze této udržitelnosti dosáhnout. Představa udržitelnosti v sobě tedy zahrnuje 
několikero scénářů a politických přístupů. 

3. Experimentální fáze – využití nástrojů ISA k prověření jednotlivých alternativních cest 
pro dosažení udržitelné budoucnosti (z pohledu konzistence, adekvátnosti, robustnosti a 
proveditelnosti).  

4. Hodnotící fáze – identifikace klíčových zkušeností a poznatků z předchozích fází 
využitelných v rámci následujících cyklů ISA. Na jejich základě může dojít mj. k úpravě 
koncepce udržitelnosti či vnímání určité skutečnosti problémové z hlediska této koncepce. 

 

Spotřeba zdrojů, odpady a dematerializace 
COŽP UK v rámci projektu MATISSE přispívá k případové studii o spotřebě zdrojů, 
odpadech a dematerializaci.  

Záběr vlastní případové studie je poměrně široký a je řešen ve dvou komplementárních, ale 
vysoce provázaných tématických rovinách. Jedna rovina se zaměřuje na integrované 
hodnocení politik cílených na změnu výrobních vzorců a výrobkového managementu směrem 
ke zvýšené produktivitě zdrojů při současné minimalizaci přesouvání environmentálních 
problémů. Druhá rovina se zaměřuje na spotřebu vybraných druhů materiálů a testuje, zda je 
možné dosáhnout absolutního snížení jejich spotřeby za současného udržení ekonomického 
růstu. 

COŽP UK se výzkumně podílí na obou tématických rovinách případové studie. Vzhledem k 
tomu, že jde o dlouhodobější projekt (s termínem ukončení březen 2008), a s ohledem na 
současný stav výzkumných prací, bude v tomto příspěvku bližší pozornost věnována pouze 
stručnému přiblížení cílů a výzkumných záměrů této případové studie. 

Udržitelné využívání přírodních zdrojů zahrnuje jak zajištění dostupnosti zdrojů, tak 
snižování environmentálních dopadů jejich využívání, při současném zajištění ekonomického 
růstu. Z pohledu udržitelnosti je současná úroveň využívání přírodních zdrojů příliš vysoká. 
Bylo odhadnuto, že pokud by byla tato úroveň využívání přírodních zdrojů v průmyslových 
zemích dosahována v celosvětovém měřítku, celosvětová spotřeba zdrojů by se do roku 2050 
dvojnásobně až pětinásobně zvýšila (Bringezu et al., 2003). Vedle vlastní úrovně využívání 
přírodních zdrojů představuje závažný problém také jejich struktura. V materiálových 
požadavcích jednotlivých ekonomik stále převažují neobnovitelné zdroje (cca 90%), jejichž 
těžba a produkce je často spojena s nevratnými změnami krajiny a ekosystémů. Další 
problematickou skutečností je fakt, že průmyslové ekonomiky, jakou je například EU, stále 
více závisí na zahraničních materiálových zdrojích. Zátěž životního prostředí spojená s 
těžebními aktivitami se tak čím dál tím více přesouvá do zahraničí, zejména rozvojových 
zemí. Efektivita těžby zdrojů v těchto zemích je navíc obvykle mnohem nižší než v zemích 
EU (Bringezu, 2002).  

První část případové studie se proto zabývá zvyšováním efektivnosti využívání přírodních 
zdrojů za současného vyloučení přesunu environmentálních problémů (mezi jednotlivými 
oblastmi životního prostředí, odvětvími národního hospodářství, oblastmi či generacemi). 
Studie se zaměřuje na indikátory a kvantitativní cíle použitelné na úrovni EU 25, jednotlivých 
členských států až po podnikovou a výrobkovou úroveň. 

Cílem první části případové studie je mj. nalézt odpovědi na otázky typu – jaké jsou hnací síly 
pro využívání zdrojů, jsou rozhodující specifika jednotlivých zemí nebo je možné 
identifikovat obecné faktory platné pro všechny země, jaký vliv mají tyto hnací síly na 
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udržitelnost a efektivitu politických opatření, jaké jsou hlavní faktory ovlivňující užití 
materiálů a zdrojů v nových členských státech EU, do jaké míry je situace odlišná v 
původních členských státech EU, atp.?  

K hledání odpovědí na tyto otázky jsou v rámci případové studie využívány následující 
nástroje: 

• Analýza materiálových toků na makroekonomické úrovni 

• Ekonometrické modely 

• Statistická analýza (hnacích sil) 

• Input output analýza 

• Dekompoziční analýza 

Z indikátorů materiálových toků se případová studie zabývá zejména indikátorem přímý 
materiálový vstup (DMI) a celkové materiálové požadavky (TMR)17 (Eurostat, 2001). Tyto 
indikátory jsou souhrnně analyzovány na úrovni EU-15 pomocí ekonometrického modelu 
E3ME. E3ME je plně integrovaný ekonometrický model, pokrývající jednotlivá odvětví 
ekonomických činností (41 průmyslových odvětví). Model se dále zaměřuje na 19 typů 
spotřebitelů paliv a 12 energetických nosičů. Cílem modelu je analyzovat dopad E3 politik18 
(týkajících se zejména výzkumu a vývoje a environmentálních daní a legislativy) v 
dlouhodobém, střednědobém a krátkodobém kontextu. Současná verze modelu E3ME 
umožňuje předpovídat tyto dopady (makroekonomické, energetické a emisní) až do roku 2020 
(http://www.camecon.com/e3me/e3me_model.htm). Podrobnější analýzy těchto indikátorů 
jsou dále prováděny s využitím časových řad pro Německo, Českou republiku a EU-15 od 
roku 1990 do roku 2000. Pozornost je věnována hledání odlišností mezi jednotlivými zeměmi, 
přičemž porovnání se zaměřuje na odvětví stavebnictví, zejména charakter a vývoj bytové 
výstavby v jednotlivých zemích. Na této části případové studie spolupracuje COŽP UK s 
Wuppertálským institutem pro klima, životní prostředí a energii. 

V rámci první části případové studie se výzkum dále zabývá vybranými specifickými 
problémy materiálových toků. Analýzy jsou zaměřeny na toky materiálů v automobilovém 
průmyslu, na toky mědi a platiny v ekonomice a na problematiku biopaliv.  

Druhá část případové studie chápe dematerializaci jako absolutní pokles ve spotřebě 
materiálů. Dále vychází ze skutečnosti, že dematerializace ve smyslu poklesu agregátního 
množství spotřebovaných materiálů nutně neznamená snížení negativních dopadů spotřeby 
materiálů na životní prostředí. Předpoklad, že snížení celkových materiálových toků povede 
ke snížení negativních dopadů na životní prostředí je problematické zejména z toho důvodu, 
že snížení celkové spotřeby materiálů může být způsobeno poklesem relativně neškodných 
materiálových toků obecně spotřebovávaných ve velkých objemech (např. stavebních 
suroviny), zatímco spotřeba mnohem nebezpečnějších materiálů (např. těžkých kovů) může 
narůstat (Ayres et al., 2002). 
                                                 
17 Přímý materiálový vstup (Direct material input, DMI) měří vstup používaných materiálů do hospodářství, tj. 
všechny materiály, které mají ekonomickou hodnotu a jsou používány pro výrobu a spotřebu. DMI je součet 
domácí užité těžby (vytěžené suroviny, vypěstovaná biomasa) a dovozů.  

Celkový materiálový požadavek (Total Material Requirements, TMR)  zahrnuje vedle DMI domácí neužitou 
těžbu (např. skrývky a materiály přemístěné při výstavbě dopravní infrastruktury) a nepřímé toky, které jsou 
spojeny s dovozem a převážně zatěžují životní prostředí v jiných zemích (užitá a neužitá těžba potřebná pro 
výrobu dovozů). TMR měří celkovou ”materiální základnu” ekonomiky, tj. celkové primární požadavky na 
zdroje ze strany výrobních činností. 
18 E3 politiky: politiky zaměřené ne ekonomii, životní prostředí (environmentent) a využívání energie 
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Cílem druhé části případové studie je proto analyzovat dematerializaci pouze pro výběr 
specifických minerálů a kovů, jejichž používání je spojeno s výraznou zátěží životního 
prostředí, a to na národní (Česká republika) a nadnárodní úrovni (EU 15, světové regiony). 
Tento výběr zahrnuje fluor, chlor, fosfor, platinu, kadmium, měď, zinek a hliník. Dalším 
výchozím bodem studie je nová růstová teorie, kterou vyvinuli  Robert U. Ayres a Benjamin 
Warr (Ayres and van den Bergh, 2005; Ayres and Warr, 2005). 

Neoklasická růstová teorie předpokládá, že hospodářský výkon je funkcí kapitálu a 
pracovních sil (produkční funkce). Chceme-li však na základě této produkční funkce zpětně 
vypočítat hospodářský výkon určité země, dostaneme výsledky, které jsou oproti skutečnosti 
zatíženy významnou chybou. Oproti tomu teorie Ayers-Warr navíc zavádí do produkční 
funkce spotřebu užitečné energie, která je zde brána jako prvek přímo úměrný hospodářské 
výkonnosti. Po jeho zavedení je možné vypočíst hospodářský výkon a hospodářský růst zemí 
mnohem přesněji, což bylo prokázáno např. u hospodářství USA (Ayres and Warr, 2005). 

Analýza využití specifických minerálů a kovů bude založena na dvou databázích. První 
shrnuje data o produkci a spotřebě těchto materiálů a také produktů konečné spotřeby, jejichž 
výroba je na těchto materiálech závislá (např. baterie v případě kadmia). Druhá databáze 
obsahuje data o zahraničním obchodu v rámci i mimo EU, a to opět pro tyto materiály a 
produkty. Cílem obou databází je propojit data o produkci vybraných materiálů, spotřebě 
relevantních výrobků konečné spotřeby a jejich dovozu a vývozu. 

Po sestavení databází se práce soustředí na analýzu vzájemných vztahů mezi spotřebou 
dotčených minerálů a kovů a výrobou energie. Pokud se prokáže, že mezi těmito položkami je 
možné nalézt přímou úměru a budeme-li předpokládat, že platí  teorie Ayers-Warr, není 
možné v případě vybraných minerálů a kovů dosáhnout dlouhodobé dematerializace a 
současně udržet hospodářský růst. Toto zjištění by mělo dalekosáhlé důsledky, protože 
dematerializace doprovázená hospodářským růstem je jako důležitý cíl zmiňována v řadě 
politických dokumentů na národní i mezinárodní úrovni (EC, 2001, 2002, 2003; OECD, 
2002). 

Výzkum v rámci případové studie zahrnuje také modelování. Modelování bude založeno na 
produkční funkci Ayers-Warr (úroveň světových regionů a EU 15) a na input-output analýze 
(Česká republika). Cílem modelování je simulovat budoucí trendy (do roku 2030) v produkci 
a spotřebě vybraných materiálů a produktů s ohledem na různé scénáře vývoje ekonomické 
výkonnosti. 
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UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA 
 

RNDr. Alena Marková 

 

 
Udržitelná spotřeba je definována jako používání služeb a výrobků, které uspokojují základní 
potřeby společnosti a zlepšují kvalitu života, zároveň však minimalizují spotřebu přírodních 
zdrojů, používání toxických látek, produkci odpadů a škodlivin v průběhu celého životního 
cyklu služby nebo výrobku tak, aby nebylo ohroženo uspokojování potřeb budoucích 
generací. 

Změna vzorců spotřeby a výroby je středem pozornosti mezinárodního společenství již delší 
dobu. V roce 1992 byl na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED) v Rio de 
Janeiru navržen plán realizace udržitelného rozvoje pomocí změn vzorců spotřeby a výroby. 
Světový summit o udržitelném rozvoji, který se konal v Johannesburku v září 2002, stanovil 
ve svém Implementačním plánu jako jednu z hlavních podmínek pro dosažení celosvětového 
udržitelného rozvoje právě změnu vzorců výroby a spotřeby. Úkolem vyplývajícím z tohoto 
plánu je vytvoření desetiletého programového rámce podpory regionálních a národních aktivit 
pro urychlení přechodu směrem k udržitelné spotřebě a výrobě. Rámec by měl posílit 
mezinárodní spolupráci a výměnu informací a příkladů nejlepší praxe k usnadnění 
implementace národních a regionálních programů podpory udržitelné spotřeby a výroby. 

První  mezinárodní  expertní  jednání  k  desetiletému  rámci  programů  udržitelné  spotřeby  
a výroby, kterého se zúčastnili představitelé vládních organizací, mezivládních organizací, 
nevládních organizací, obchodních a průmyslových organizací, uspořádal Program OSN pro 
životní prostředí (UNEP) ve spolupráci s Divizí pro udržitelný rozvoj Odboru pro 
hospodářské a sociální záležitosti Organizace spojených národů (UN DESA) v červnu 2003 
v Marrakéši v Maroku. Na tomto jednání byl zahájen tzv. Marrakéšský proces, který 
představuje pravidelná globální a regionální setkání, pracovní a kulaté stoly za účelem 
výměny informací, příkladů správné praxe apod. Druhé a zatím poslední mezinárodní 
expertní jednání se uskutečnilo v září 2005 v San Jose v Kostarice. Vedoucí úlohu v tomto 
procesu na globální a regionální úrovni hraje UNEP a Divize pro udržitelný rozvoj UN 
DESA. Výsledek, kterého bude dosaženo v přípravě a podpoře rámce, bude vyhodnocen na 
zasedání Komise OSN pro udržitelný rozvoj (CSD) v rámci cyklu pro období 2010/2011. 

Dlouhodobě se problematice udržitelné spotřeby a výroby věnuje i Organizace pro 
ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). V březnu 1996 Rada OECD doporučila členským 
státům vypracovat a zavést strategie stálého zlepšování environmentálního chování orgánů 
veřejné správy integrací environmentálních požadavků do všech činností orgánů, úřadů a 
zařízení i do všech souvisejících rozhodovacích procesů. V posledních letech v rámci svého 
projektu v oblasti udržitelné spotřeby a výroby zpracovala OECD řadu studií a analýz. Svou 
činnost zaměřila např. na problematiku spotřeby vody a papíru, osobní dopravu, na spotřebu 
státní správy a na analýzu dopadů spotřeby domácností na životní prostředí.   

V prosinci 2003 se poprvé v Bruselu sešla expertní pracovní skupina Evropské komise (EK). 
Pracovní skupina zpracovala v průběhu roku 2004 materiál „Udržitelná spotřeba a výroba 
v Evropské unii“, který obsahuje přehled stávajících politik a nástrojů v oblasti udržitelné 
výroby a spotřeby v rámci EU, včetně příkladů dobré praxe z jednotlivých zemí. Dokument 
byl jedním z podkladových materiálů pro širší evropské setkání zájmových skupin, které 
uspořádala Evropská komise s UNEP ve spolupráci s UN DESA za podpory vlád Belgie, 
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Finska, Německa a Švédska v listopadu 2004 v Ostende v Belgii s cílem zajistit rozpracování 
závěrů Světového summitu pro udržitelný rozvoj, stanovit klíčové role každé zájmové 
skupiny, sdílet informace o stávajících aktivitách a příkladech dobré praxe, stanovit prioritní 
oblasti stejně jako případné mezery v politikách a nástrojích a hledat implementační politiky a 
nástroje v oblasti udržitelné spotřeby a výroby. EU v současné době věnuje pozornost 
výraznějšímu zastoupení problematiky ve svých strategických dokumentech jako 
jsou revidované Strategie udržitelného rozvoje EU, Lisabonská strategie, tzv. Cardiffský 
proces nebo tématické strategie (např. strategie udržitelného využívání a hospodaření s 
přírodními zdroji,  prevence vzniku a recyklace odpadů nebo ochrany půdy).  Problematice  
udržitelné  spotřeby a výroby se Evropská unie rovněž věnuje v rámci několika různých 
procesů – vytvářením Integrované výrobkové politiky (IPP), podporou environmentálních 
systémů řízení (EMS), ekoznačení aj.  

V České republice byla dne 30. července 2003 usnesením vlády č. 778 zřízena Rada vlády pro 
udržitelný rozvoj (RVUR) jako stálý poradní  a koordinační orgán vlády České republiky pro 
oblast udržitelného rozvoje a strategického řízení. S ohledem na skutečnost, že udržitelná 
spotřeba a výroba je jednou z podmínek udržitelného rozvoje, byla v říjnu 2003 jako jedna 
z pracovních skupin RVUR ustanovena Pracovní skupina pro udržitelnou spotřebu a výrobu 
s cílem připravit v návaznosti na Strategii udržitelného rozvoje programový rámec podpory 
udržitelné spotřeby a výroby v České republice. Rámec programů udržitelné spotřeby a 
výroby (USV) byl schválen Radou vlády pro udržitelný rozvoj dne 14. června 2005. 

Rámec vychází ze Strategie udržitelného rozvoje České republiky a dalších přijatých strategií 
a politik (Státní politiky životního prostředí, Surovinové politiky, Státní energetické 
koncepce, Dopravní politiky aj.) a relevantní části těchto strategií rozvíjí v oblasti systému 
spotřeby a výroby. 

Důvodem pro přípravu Rámce programů udržitelné spotřeby a výroby (dále jen Rámec USV) 
byla potřeba řešit problematiku udržitelné spotřeby a výroby systematicky a aktivně 
s ohledem na sílící tlak na spotřebu přírodních zdrojů a zátěž životního prostředí. USV je 
základní podmínkou udržitelného rozvoje. Spotřebou rozumíme jak spotřebu výrobků a 
služeb, tak i spotřebu přírodních zdrojů, energie, vody, zábor území atd. USV není překážkou 
pro ekonomický rozvoj, ale naopak výzvou a příležitostí pro podnikatelský sektor, jak 
optimalizovat výrobní proces z hlediska energetické a materiálové náročnosti a jak vyrábět 
produkty s konkurenční výhodou pro stále uvědomělejší spotřebitelský trh Evropské unie – 
produkty s důrazem na kvalitu, zdraví a ochranu životní prostředí. Zároveň může být i 
příležitostí pro tvorbu nových pracovních příležitostí, a tak významně přispět k řešení 
v současnosti prioritního společenského problému – nezaměstnanosti. Cílem Rámce tedy je 
dosažení udržitelné spotřeby a výroby ve specifických podmínkách ČR jako základního 
předpokladu pro dosažení udržitelného rozvoje 

Základními předpokladem pro dosažení cíle je: 

- politická vůle 

- změna chování spotřebitelů (státu, podniků, individuálních spotřebitelů atd.) 

- změna chování výrobců a poskytovatelů služeb 

- změna regulačního systému a podmínek na trhu tak, aby motivovaly rozhodující 
subjekty (výrobní sféra, veřejná správa a spotřebitelé) k udržitelné spotřebě a výrobě.  
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Rámec programů USV vychází ze dvou základních přístupů: 

• Snižování materiálové a energetické náročnosti systémů výroby a spotřeby 
(zvyšování účinnosti systému spotřeby a výroby).  

Základním cílem je zvýšení úrovně procesů zhodnocování surovin a energie v  ČR tak, 
aby bylo dosaženo vyššího stupně konkurenceschopnosti v porovnání s hospodářsky 
vyspělými státy. Materiálová náročnost České republiky (1,28 t na 1000 USD HDP) je  
vyšší než v ostatních nových státech EU (1,19 t v případě Polska, 1,14 t Slovenska a 0,85 
t Maďarska) a více než dvojnásobná ve srovnání s některými státy EU 15 (například 0,45 
t v případě Nizozemska, 0,51 t Velké Británie). Česká republika spotřebovává ročně větší 
množství přírodních zdrojů, než je zdrojová kapacita jejího území. Problematika 
materiálové a energetické náročnosti je předmětem i dalších strategických dokumentů 
jako je například Strategie hospodářského růstu nebo Národní Lisabonský program 2005-
2008. 

• Optimalizace systémů výroby a spotřeby (náhrada vstupů, procesů, výrobků, služeb i 
požadavků), která se člení následujícím způsobem: 

- změněná spotřeba (změny vedoucí ke změnám možnosti volby a infrastruktury) 

- odpovědná spotřeba (zvyšování kvality života odpovědnějším výběrem a 
používáním zboží a služeb na úrovni koncových spotřebitelů) 

- přiměřená spotřeba (otázka „dostatečnosti“ a vlivu úrovně spotřeby na kvalitu 
života). 

 

Jednou ze zásadních podmínek realizace Rámce je spolupráce klíčových zájmových skupin, 
tzn.: 

- výrobců 

- spotřebitelů 

- státní správy a samosprávy 

- nevládních neziskových organizací 

- investorů a finančních organizací 

- obchodních organizací 

- vzdělávacích organizací 

- organizací v oblasti výzkumu a vývoje, konzultačního sektoru 

- mediálních organizací. 

Překážkou jejich efektivní spolupráce je především nedůvěra, která přetrvává mezi 
zájmovými skupinami, ale někdy i uvnitř nich. 

Rámec stanoví v oblasti udržitelné spotřeby a výroby v České republice následující 
strategické priority: 

- vzdělávání a přenos informací  

- integrace cílů politik, strategií a programů 

- eko-efektivnost v životním cyklu 

- místní iniciativy USV 
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- udržitelná veřejná správa 

- podmínky trhu. 

Vzdělávání, výchova a přenos informací je základním předpokladem pro dosažení udržitelné 
spotřeby. Vzdělávání vede ke zvyšování povědomí občanů, ke zvýšení kvality rozhodování 
jedince a zprostředkovaně i ke zvýšení kvality života. V rámci vzdělávání je nutné zajistit, 
aby se všem, zejména pak dětem a mládeži, dostávalo dostačujících informací o udržitelném 
rozvoji, udržitelné spotřebě i výrobě a aby si všichni  byli vědomi  následků  chování, které 
udržitelný rozvoj nepodporuje. Jedná se o kontinuální, celoživotní proces - od dětí 
předškolního věku až po dospělé. Informace je zapotřebí předávat pozitivní cestou.  

Cíle stávajících politik a programů jsou často velmi kvalitní, odpovídají principům USV, 
obecně je ale jejich slabým místem: 

- propojení cílů s praxí (integrace těchto cílů do rozhodování zájmových skupin), 

- zpětná vazba na jejich plnění (nedostatek efektivních indikátorů a jejich sledování), 

- meziresortní integrace cílů politik (praktická realizace cílů v jednom resortu může jít 
proti cílům jiných resortů). 

Velké možnosti pro praktickou aplikaci principů USV existují v systémovém využívání 
potenciálu pro eko-efektivní řešení, tj. řešení, která přinášejí zároveň ekonomické a 
environmentální efekty. Potenciál pro eko-efektivní řešení existuje u výrob a služeb  v 
soukromé i ve veřejné sféře a lze jej zhodnotit efektivnějším využíváním materiálových a 
energetických vstupů anebo jejich náhradou. 

Nástroje pro identifikaci a realizaci eko-efektivních řešení používané v ČR zahrnují například 
environmentální manažerské účetnictví (EMA), hodnocení možností čistší produkce (CPA) / 
minimalizace odpadu anebo monitoring a targeting (M&T). Využívání těchto proaktivních 
nástrojů neodpovídá jejich možnostem. Stávající politiky a programy i používané nástroje se 
navíc většinou soustřeďují na vybrané segmenty životního cyklu (především na výrobní fázi), 
což může vést k suboptimalizaci realizovaných řešení. Nástroje, které umožňují využívání 
potenciálu eko-efektivních opatření v celém životním cyklu, zahrnují například přístupy 
hodnocení celého životního cyklu, management dodavatelského řetězce anebo eko-design. 

Priorita sledování eko-efektivnosti v životním cyklu se zaměřuje na široké spektrum inovací 
nejen v oblasti technologií, ale i systémů a cílů a na propojení těchto úrovní. Východiskem 
pro její naplňování na makro i na mikro úrovni by měl být kvalitní informační systém o 
materiálových, energetických a s nimi spojených finančních tocích. Například pro využívání 
potenciálu zvyšování energetické a materiálové účinnosti existuje nedostatek informací na 
úrovni: 

- materiálových a energetických toků a souvisejících finančních toků na mikroúrovni 
(řada podniků stále sleduje informace o účinnosti využívání energií a materiálů pouze 
na vstupu a na výstupu z procesu a chybí jim tak základní nástroj pro stálé zlepšování 
účinnosti). Nedostatek informací na této úrovni vede k pasivitě anebo k 
suboptimalizaci zvolených řešení; 

- možností ovlivnění energetické a materiálové účinnosti pomocí opatření v jiných 
fázích životního cyklu; 

- materiálových toků na makroúrovni (chybí tak podklad pro tvorbu politiky); 

- zájmů jednotlivých zájmových skupin a o dopadech zvyšování energetické a 
materiálové účinnosti na tyto zájmy. 
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Priorita Místní iniciativy USV vychází z potenciálu místní komunity realizovat udržitelnější 
vzorce spotřeby a výroby na základě místních cílů a sociálního kapitálu jako první. Místní 
inovace mají dobrý předpoklad být inovacemi ve směru USV. 

Státní správa a samospráva má v oblasti udržitelné spotřeby významné postavení. Veřejná 
správa každoročně vydává významné finanční prostředky na spotřebu nejrůznějších výrobků, 
vyprodukuje velké množství odpadu a zároveň zadává veřejné zakázky. V době, kdy se 
obecně stupňuje snaha o to, aby se spotřebitel choval při nákupu výrobků nebo při nakládání 
s odpady uvědoměle a odpovědně, je znepokojující, že většina orgánů státní správy a 
samosprávy má v tomto přístupu vážné nedostatky a není pro veřejnost a podnikatele dobrým 
vzorem. Veřejné úřady mají obrovskou kupní sílu, jejíž správné nasměrování pomůže 
pozitivně změnit vzorce spotřeby a výroby.  

Rozbor současné situace na trhu a podmínek pro podnikání ukazuje na několik závažných 
deformací, na nerovnost při tvorbě cen výrobků a na poměrně vysoké daňové zatížení lidské 
práce. Zároveň se ukazuje, že zlepšení těchto podmínek je klíčové pro dosažení USV. Vážná 
rizika spojená s následky přílišné náročnosti současné spotřeby a výroby na úkor 
regeneračních schopností ekosystémů a rostoucí poškozování životního prostředí vyžaduje 
aktivní přístup. Pro úspěšné řešení priority v oblasti trhu je potřebné přijmout program 
zaměřený na oblasti narovnání tvorby cen a podmínek na trhu a zajištění dostupnosti pro 
udržitelné spotřebitelské volby 

 

 

RNDr. Alena Marková 
MŽP Praha 
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MOŽNOSTI APLIKACE ČISTŠÍ VÝROBY V ZEMÍCH V PŘECHODU – 
ZKUŠENOSTI Z PROJEKTU LIFE  „BUDOVÁNÍ KAPACITY PRO 

ČISTŠÍ VÝROBU V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ“ 
 

Sanda Midzic-Kurtagić - Irem Silajdžić - Jasminka Bjelavac - Dragana Selmanagić - 
Melina Džajić–Valjevac 

 

 

Průmyslové společnosti v Bosně a Hercegovině čelí požadavku na zavádění balíků nových 
zákonů o životním prostředí uzákoněných v obou entitách a založených na principech 
udržitelného rozvoje. Princip „znečišťovatel platí“, představující základnu pro nový zákon o 
ochraně životního prostředí, předpokládá, že průmyslové společnosti jsou v souladu s 
požadavky právně a finančně zodpovědné za bezpečnou likvidaci a kontrolu emisí odpadních 
látek, vytváření předběžných opatření pro jejich minimalizaci u zdroje i za efektivní a 
racionální využití energie a přírodních zdrojů.  

Stejně jako ve většině zemí v přechodu má většina průmyslových společností v Bosně a 
Hercegovině kvůli vysoké spotřebě surovin, vody a energie, vytváření významného množství 
tuhých odpadů a odpadních vod a emisí do vzduchu potíže udržet výrobu na úrovni 
konkurenčních výrobků, popř. služeb. Kromě toho čelila Bosna a Hercegovina válečným 
aktivitám, v jejichž důsledku vznikly průmyslovým společnostem fyzické škody, společnosti 
ztratily trhy pro své výrobky a zastavil se technický rozvoj. Proto je jasné, že průmyslové 
společnosti budou pro identifikaci prostředků prevence znečištění prováděnou spolehlivým 
ekonomickým způsobem potřebovat pomoc odborníků. Je očividné, že investiční fondy a 
aktivity budou zaměřeny ke zlepšení výrobních postupů a k prevenci nebo minimalizaci 
znečištění u zdroje. Taková forma intervence je základem konceptu „čistší výroby“.  

S cílem zlepšit kvalitu životního prostředí a vytvořit ekonomické stimuly pro rozvoj průmyslu 
uskutečnilo Centrum pro rozvoj životního prostředí Bosny a Hercegoviny v rámci programu 
LIFE - třetí země projekt pod názvem „Budování kapacity pro čistší výrobu v Bosně a 
Hercegovině". 

Cílem článku je poskytnout přehled o výsledcích dosažených prostřednictvím tréninkového 
programu v rámci celého tohoto projektu. Článek v podstatě shrnuje informace o metodologii, 
aktivitách a výsledcích dosažených díky zavedení prostředků čistší výroby v 9 průmyslových 
společnostech účastnících se projektu, a o realizovaných ekonomických a environmentálních 
výhodách. Článek vysvětluje lekce, vedené trenéry i významné motivační faktory,  
podněcující společnosti k zavedení čistší výroby.  

 

Klíčová slova: čistší výroba, efektivita, odpad, emise, prevence, životní prostředí a 
ekonomické výhody 
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1. Úvod 
Průmyslové společnosti v Bosně a Hercegovině čelí požadavku na zavádění balíků nových 
zákonů o životním prostředí uzákoněných v obou entitách a založených na principech 
udržitelného rozvoje. Přijatý „Zákon o ochraně životního prostředí“ předvídá „speciální 
kontrolní režim“ pro „aktivity, zařízení nebo továrny, které ohrožují nebo mohou ohrozit 
životní prostředí, nebo které mají nebo mohou mít negativní vliv na životní prostředí“ a dále 
stanovuje „princip integrovaného přístupu“, jehož účelem je „zabraňovat rizikům poškození 
životního prostředí jako celku nebo tato rizika snižovat na minimum“. Zákon tak ukládá 
povinnost zahrnout oblast životního prostředí do politiky společnosti. 

Stejně jako ve většině zemí v přechodu má většina průmyslových společností v Bosně a 
Hercegovině kvůli vysoké spotřebě surovin, vody a energie, vytváření významného množství 
tuhých odpadů a odpadních vod a emisí do vzduchu potíže udržet výrobu na úrovni 
konkurenčních výrobků, popř. služeb. Kromě toho čelila Bosna a Hercegovina válečným 
aktivitám, v jejichž důsledku vznikly průmyslovým společnostem fyzické škody, společnosti 
ztratily trhy pro své výrobky a zastavil se technický rozvoj.  

Princip „znečišťovatel platí“, představující základnu pro nový zákon o ochraně životního 
prostředí, předpokládá, že průmyslové společnosti jsou v souladu s požadavky právně a 
finančně zodpovědné za bezpečnou likvidaci a kontrolu emisí odpadních látek, vytváření 
předběžných opatření pro jejich minimalizaci u zdroje i za efektivní a racionální využití 
energie a přírodních zdrojů.  

Zodpovědnost „společností“ vyjádřená v naší tradiční praxi ochrannými prostředky, byla 
z velké většiny financována z veřejných fondů a v současnosti leží na bedrech provozovatele 
zařízení, takže na něm leží dodatečná zodpovědnost a dodatečná finanční zátěž. Proto je jasné, 
že průmyslové společnosti budou pro identifikaci prostředků prevence znečištění prováděnou 
spolehlivým ekonomickým způsobem potřebovat pomoc odborníků. Podle zkušeností zemí, 
které prošly nebo procházejí procesem přechodu, bylo zřejmé, že kvůli menší potřebě nákladů 
na zacházení a zacházení na konci výpusti mají investiční zdroje zlepšovat výrobní procesy a 
prevenci, popř. minimalizovat znečištění u zdroje. Taková forma intervence je základem 
konceptu „čistší výroby“. Existující průmyslová praxe je bohužel na úrovni pracovních 
postupů z období mezi roky 1950 a 1960. Pokrok, kterého bylo dosaženo v průběhu 
osmdesátých let minulého století díky výstavbě značného množství zpracovatelských zařízení 
v Bosně a Hercegovině, je kvůli selhání těchto zařízení prakticky anulován.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Historie odpadu  
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V současnosti používaný model pro nakládání s odpadem je prezentován konceptem „Znečisti 
a uteč“ nebo v lepším případě „Rozpusť a rozptyl“. Byl to jediný model řízení odpadu 
v předprůmyslové a klasické průmyslové epoše založený na přirozené kapacitě samočištění.  

Centrum pro životní prostředí Bosny a Hercegoviny připravilo návrh projektu pro program  
LIFE - třetí země s cílem zlepšit kvalitu životního prostředí a vytvořit ekonomické stimuly 
pro rozvoj průmyslu. Návrh projektu byl schválen, období jeho zavádění je 2002-2005. Role 
tohoto projektu v Bosně a Hercegovině byla v průběhu rekonstrukce zásadní, projekt 
napomáhal průmyslovým společnostem při vývoji pracovních postupů, které jim přinesly 
konkurenceschopnost vůči jejich evropským protějškům a podporu udržitelného rozvoje. 
Projekt představuje sadu konkrétních aktivit, které přispívají k vyhovění cílům politiky EU a 
přivádějí Bosnu a Hercegovinu blíže k integraci do EU.  

 

2. Proč čistší výroba? 
Čistší výroba je přístup preventivní a navíc vytvořený tak, aby namísto zacházení s již 
vytvořeným odpadem předcházel vytváření odpadu a také efektivněji využíval energii a 
zdroje. Aplikuje se ve výrobních postupech i při prodeji zboží nebo služeb, vždy s cílem 
získat stejný nebo vyšší výrobní efekt s daleko menší spotřebou energie a zdrojů a sníženou 
tvorbou odpadu.  

Čistší výroba je založena na: i) snížení množství produkovaného odpadu nebo dokonce na 
absenci odpadu, ii) efektivnějším využití energie a zdrojů, iii) výrobě a nabídce výrobků a 
služeb, přijatelných z hlediska ochrany životního prostředí, iv) snížení nákladů na výrobu a 
zacházení s odpadem, v) snížení rizika znečištění životního prostředí a také zlepšení 
pracovních podmínek.  

Každá racionalizace výroby nebo úspora materiálu a energie je principem čistší výroby. 
Každý výrobní ředitel, který racionalizuje výrobu, zavádí čistší výrobu. V průmyslových 
společnostech v B&H není bohužel takové zodpovědné „dobré hospodaření“ tak běžné. 

Konceptu čistší výroby musíme rozumět tak, že je to jeden z článků řetězu aktivit, které 
vedou k vynikajícímu řízení průmyslu nebo společnosti. Zavádění čistší výroby přináší 
nejenom pozitiva v oblasti životního prostředí, ale také ekonomické úspory, které obvykle 
patří k předním zájmům společností. Kromě finančních úspor získá průmyslová společnost 
image úspěšné firmy, která si je vědoma důležitosti životního prostředí, takže se zvýší její 
konkurenceschopnost na místních a zejména zahraničních trzích.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2. Rozdíly mezi zacházením „na konci výpusti“ a CP 
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Mezi některými jednotlivci panuje mylná představa, že čistší výroba znamená nahrazení 
existující technologie nějakou „čistší“, která bude vyžadovat vyšší investice. Použitelné 
prostředky čistší výroby se ale mohou lišit v závislosti na problémech a typu průmyslu. Jsou 
to prostředky související s úsporami surovin nebo s jejich nahrazením, prostředky dobrého 
hospodaření a také technologické prostředky. V některých případech je třeba prostředky 
investovat do montáže, opravy nebo výměny zařízení a také do montáže měřicích zařízení pro 
monitoring spotřeby vody a energie atd. Někdy jsou to pouze organizační prostředky, tedy 
reorganizace práce bez finančních investic. Výběr prostředků čistší výroby je prováděn 
takovým způsobem, že návratnosti investic nebo úspor je dosahováno v přijatelném časovém 
období, nejčastěji do 3 let. Přesto směřují nejčastěji vybírané prostředky čistší výroby 
k úspoře surovin, energie a vody a také k úspoře poplatků za nakládání s odpadními vodami a 
tuhým odpadem.  

 

3. Koncept programu budování kapacity 
Cílem projektu je vybudovat v Bosně a Hercegovině kapacity čistší výroby. Toho se dosáhne 
prostřednictvím řady úkolů na téma zvyšujícího se uvědomění a rozšiřováním informací, 
marketingu a tréninku. Projekt se speciálně zaměřuje na budování kapacit všech zúčastněných 
akcionářů: vlády, průmyslových společností, univerzit a centra CP (Centrum pro udržitelný 
rozvoj životního prostředí - CESD). Technickou podporu projektu poskytují zkušená centra 
CP a jejich odborníci z oblasti Středozemí (Regionální centrum aktivit čistší výroby - 
CP/RAC) a regionu střední a východní Evropy (Chorvatské centrum čistší výroby CP-CRO), 
kteří také rozšiřují znalosti a know-how.  

Veškeré aktivity v projektu spadají pod dva hlavní úkoly. První úkol byl plně věnován 
rozšiřování informací a aktivitám zvyšujícího se povědomí. Marketingový a komunikační tým 
projektu poskytoval informace cílené na specifické publikum a vykonával celou řadu různých 
aktivit včetně organizace setkání s relevantními akcionáři, posílení kapacity knihovny, 

přípravy brožur a průmyslově specifických 
letáků v případových studiích, publikace 
obecných článků v místních publikacích a 
časopisech o CP a vytvoření a údržby 
webových stránek o marketingu CP.  

 

 

 

 

 

Obrázek 3. Podávání zpráv o projektu v médiích bylo velmi uspokojivé 
Projekt navázal kontakt se 75 průmyslovými podniky a distribuoval jim informace o CP, 30 
z nich navštívil přímo na místě. Informační a referenční příručku vyvinula knihovna CESD. 
Knihovna byla oficiálně otevřena v červnu 2002 a lze v ní nalézt publikace, brožury, 
případové studie, směrnice, učebnice časopisy o čistší výrobě i životním prostředí obecně, 
celkem 200 titulů. Do bosenského jazyka byly přeloženy směrnice „Diagnóza minimalizace 
environmentálních příležitostí (MOED)“ a „Postupy dobrého hospodaření“, které připravila 
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CP/RAC Barcelona (Španělsko) i 10 letáků s případovými studiemi. Uvedené dokumenty 
byly používány jako pracovní materiál pro účastníky v tréninkových modulech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4. Letáky s případovými studiemi  
Pod názvem „Hlas udržitelnosti“ vydává CESD periodický časopis o CP a udržitelném 
rozvoji. Jeho hlavním cílem je udržovat informovanost relevantních akcionářů o 

pokračujících aktivitách projektu, nabízet jim příležitosti 
předávat své názory o různých tématech týkajících se 
CP a informovat čtenáře o celosvětových aktivitách a 
iniciativách CP. Týmu projektu se daří poskytovat 
národnímu a mezinárodnímu publiku informace o 
projektu, cílech a aktivitách projektu a vytvářet tak 
vztahy k jiným centrům CP a prostřednictvím webové 
stránky www.coor.ba poskytovat relevantní informace o 
čistší výrobě. K době skončení projektu navštívilo 
webovou stránku 7998 návštěvníků. 

 

 

Obrázek 5. „Hlas udržitelnosti“ 

aná podle programu 

Obrázek 6. Setkání „Odvětví“  

časopis o CP 
Setkání plánov
rozšiřování byla rozdělena do dvou 
skupin: „Tváří v tvář“ a “Odvětví”. 
Byla uspořádána čtyři setkání 
„Tváří v tvář“ a čtyři setkání 
„Odvětví“. Hlavním cílem 4 
setkání „Odvětví“ bylo shromáždit 
průmyslové společnosti z jednoho 
sektoru a představit jim koncept 
CP a příležitosti pro zavádění CP 
do jejich pracovních postupů.  
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Cílem setkání „Tváří v tvář“ bylo podnítit diskuz jících se 
zaváděním čistší výroby do určitých průmyslových odvětví a získat tak od akcionářů zpětnou 
vazbu. První setkání „Tváří v tvář“ proběhlo pod názvem „Role vlády v udržitelném rozvoji 
průmyslu“ za účasti ministerstev a jeho cílem bylo setkat se s ministerstvy a poskytnout jim 
informace o CP a o tom, co může vláda udělat pro prosazování CP a udržitelného rozvoje.  

Druhé setkání „Tváří v tvář“proběhlo za účasti nezávislých intelektuálů a konalo se během 
zasedání Asociace nezávislých intelektuálů – „KRUH 99“, kde projekt představil prezentaci 
pod názvem „Snižování chudoby pomocí čistší výroby“. Třetí setkání „Tváří v tvář“ proběhlo 
za účasti univerzit pod názvem „Čistší výroba v učebních plánech univerzit“ s cílem 
shromáždit všechny relevantní zástupce univerzit v Bosně a Hercegovině a poskytnout jim 
informace o CP a o tom, jaké aktivity mohou provádět při prosazování CP a udržitelného 
rozvoje.  

Čtvrté setkání „Tváří v tvář“ proběhlo za účasti ministerstva průmyslu s cílem setkat se 
s průmyslovými společnostmi a zástupci ministerstev z nejprůmyslovější oblasti BiH, kteří se 
předchozích setkání zúčastňovali ve velmi malé míře a jejichž aktivita v rámci projektu LIFE 
byla na velmi nízké úrovni, a diskutovat o možných překážkách v efektivním zavádění CP. 

Druhý úkol byl plně věnován tréninku profesionálů z průmyslu, vlády, univerzit a center CP 
(Centrum pro udržitelný rozvoj životního prostředí - CESD) v oblasti CP. Cílem tohoto úkolu 
je vytvořit ve vybraných průmyslových společnostech povědomí o konceptu CP a jeho 
výhodách a podporovat je v pořádání akcí na aplikaci těchto nástrojů, budovat kapacitu 
národních odborníků a zaváděním konceptu CP snižovat znečištění ve vybraných odvětvích 
průmyslu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7. První teoretický modul – Úvod do CP- cvičení  
Tréninkový program byl organizován ve dvou interaktivních tréninkových modulech. První 
modul byl uspořádán jako úvodní teoretický modul a druhý jako interaktivní kombinace 
studia v učebnách a demonstračního projektu na pracovištích. K úspěchu tréninkového 
programu přispěli odborníci z RAC/CP a CP-CRO se svou odborností. 

Během studia v učebně se účastníci naučili, jak provádět Diagnózu minimalizace 
environmentálních příležitostí (MOED), což je nástroj používaný k diagnóze životního 
prostředí a k definování příležitostí pro snížení znečištění u zdroje, zatímco průmyslové 
společnosti, které vyjádřily zájem pokračovat v tréninku, zaváděly v mezidobí kroky naučené 
při provádění diagnózy svého výrobního procesu a sbíraly relevantní údaje a informace pro 
pokračování teoretického tréninku. Během druhého studia v učebně se účastníci naučili, jak 
vytvářet alternativy pro minimalizaci znečištění a jak provádět svoje technické a ekonomické 
ohodnocení.  

i o specifických tématech souvise
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Při vědomí skutečnosti, že průmyslové společnosti jsou významnými znečišťovateli životního 
prostředí vyjádřily výše zmíněné společnosti svůj zájem o zavedení prostředků prevence 
znečištění a zastavit nadměrné znečišťování vody, půdy a ovzduší.  Výsledek tohoto druhu 
tréninku je dvojí: odborníci z průmyslu, vlády, univerzit a center CP prošli tréninkem CP,  a 
demonstrační projekty jsou zaváděny s jasnými environmentálními a ekonomickými 

Sarajevo, «Fana» Srebrenik, «Žica» Sarajevo, «Enegoinvest» Tvornica 

.  

ůmysl má vysoké požadavky pokud jde o hygienickou bezpečnost 
pracovníků na pracovišti a proto jsou procesy mytí, sterilizace a dezinfekce významnými 
spotřebiteli vody, energie a dezinfekčních prostředků. Dalšími typickými procesy 
potravinářského průmyslu, které spotřebovávají významné množství vody a energie, jsou 
vaření a pasterizace. Protože potravinářský prům sl zpracovává organické suroviny, vyskytují 
se v produkovaných odpadních vodách rozptýlené organické látky a vytváří se tak významné 
množství organického odpadu.   

V kovoprůmyslu způsobuje rozhodující problémy související se znečištěním skutečnost, že  
pokovování (pozinkování) produkuje toxické odpadní vody, které vznikají jako vedlejší 
produkty při odmašťování pokovovaných předmětů, odpařování roztoků kyselin a vytváření 
tuhého odpadu smíšeného se zinkem. Kromě toho jsou typickými jevy kovozpracujícího 
průmyslu nerozumná spotřeba vody a energie a také dalších surovin a pomocných materiálů.  

nativy čistší výroby. 

Nové návrhy produktů  

výhodami.   

 

4. Klíčové problémy životního prostředí 
Programu na zavedení čistší výroby se zúčastnilo 9 průmyslových společností z celého území 
Bosny a Hercegoviny: «Sarajevska pivara» Sarajevo, «Vegafruit» Mala Brijesnica, «Teleoptic 
Sinalco» 
dalekovodnih stubova Sarajevo, «Krajinaklas» Banja Luka, «Meboš» Šamac, 
«Živinoprodukt» Srbac. Při vědomí skutečnosti, že průmyslové společnosti jsou významnými 
znečišťovateli životního prostředí vyjádřily výše zmíněné společnosti svůj zájem zavést 
prostředky prevence znečištění a zastavit nadměrné znečišťování vody, půdy a ovzduší.  
Průmyslové společnosti, které zavedly čistší výrobu, působí v potravinářství a kovoprůmyslu

Kromě typu výroby se průmyslové společnosti liší způsobem vlastnictví (soukromé, veřejné, 
nebo v procesu privatizace) velikostí (velké – střední – malé podniky). Všechny podniky 
motivovala skutečnost, že zavedením čistší výroby se nezlepší pouze jejich výkon v oblasti  
životního prostředí, ale že to sebou přinese také ekonomický užitek. 

Potravinářský pr

y

 

5. Dosažené výsledky 
Díky rozhovorům vedeným se zástupci průmyslových podniků a také díky návštěvám 
průmyslových komplexů získali zástupci společností a odborníci CESD vhled na postupy 
průmyslové výroby a místa, na která mohou být zavedeny alter
Navrhované prostředky čistší výroby byly směřovány na: 

1. Úsporu nebo nahrazení surovin  

2. Prostředky dobrého hospodaření  

3. Lepší management výroby  

4. Změny v technologiích  

5. 
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Zavádění projektu a jeho výsledky přispěly ke zlepšení situace životního prostředí v Bosně a 
Hercegovině s ohledem na snížení spotřeby přírodních zdrojů a emise. Těchto cílů bylo 
dosaženo díky zavedení devíti demonstračních projektů do průmyslových společností. 
Dosažené výsledky jsou uvedeny v tabulce 1.  

 

Tabulka 1 Výsledky devíti demonstračních projektů 

 

Úspora 
vody 

(m3/rok) 

Úspora 
energie 

(kW/rok) Palivo 
Surovi-

ny 
Odpad 
(t/rok) 

Celkové 
úspory Investice 

Doba 
návrat-

nosti 
(měsíc) 

Živinoprodukt  25.543,1 0    62.911,0 37.165,0 6 

TDS 20.925,0 5.850,0  85%  703.800,0 21.000,0 1 

Sinalco 0 11.100,0   12 5.907,4 471,0 1 

Krajina Klas 0 7.5680,  0 1,8 7.075,0 1.379,0 2,5 

Pivara 64.000,0 119.454,0   470 114.620,0 26.290,0 3 

Fana 3.836,0 0   30 11.359,0 53.200,0 52 

Žica 13.647,0  

18649 

Sm3 plyn 49% 0 51.481,0 1.000,0 0 

400 l 

Meboš 0 400,0 nafta 2%  12.000,0 36.000,0 36 

Vegafruit 0 0   585 20.000,0 19.487,0 12 

Total 127.951,1 144.372,0   1098,8 989.153,4 195.992  

 

Snížení množství odpadů a z toho vyplývající snížení množství vypouštěných odpadních vod 

čkoli účastnící se průmyslové společnosti byly z různých průmyslových odvětví a různého 
pu vlastnictví, všechny dosáhly očekávaných výsledků v oblasti životního  prostředí i 

u. Protože v zemích v přechodu je velké množství průmyslových 

 

6. Zá
Filozofie čistš ění je pro společnosti, relevantní úřady a jiné 
akcio e v B ěc. Z toho důvodu bylo nezbytné vybudovat mezi 
zástu relevantními úřady, oblastí vzdělání, nevládními 
organizacemi náři kapacitu pro čistší výrobu s cílem zlepšit kvalitu 
životního prost ické stimuly pro rozvoj průmyslu. Centrum pro rozvoj 

se pohybuje v hodnotách 24 až 81%. To je v průměru 60%, tedy o 50% víc než očekávané 
množství (10%).  Celková roční úspora energie činila 144372 KW, zatímco množství odpadu 
bylo sníženo na 1098,8 t/rok. Náklady na výrobu byly sníženy o 989153,4 KM/rok (505 746,1 
EURO/rok). Většina zaváděných prostředků čistší výroby (78 %) měla období návratnosti 
menší než 12 měsíců.  

A
ty
z ekonomického ohled
společností s nevyřešeným vlastnictvím, které zároveň patří velkým průmyslovým 
společnostem, ukázala se čistší výroba jako řešení vedoucí ke zlepšení výkonu v oblasti  
životního prostředí, ale také, a to velice často primárně, jako řešení, které sebou nese 
ekonomické výhody.  

věr  
í výroby a prevence znečišt

nář osně a Hercegovině nová v
pci průmyslových společností, 

a všemi ostatními akcio
ředí a vytvořit ekonom

 140  



životního prostředí Bosny a Hercegoviny uskutečnilo v rámci programu „LIFE - třetí země“ 
projekt pod názvem „Budování kapacity pro čistší výrobu v Bosně a Hercegovině“. 

Cílem projektu je budování kapacity pro čistší výrobu v Bosně a Hercegovině prostřednictvím 
řady úkolů, jejichž tématem je rostoucí uvědomění a šíření informací, marketing a trénink.  

rojekt je rozdělen na dvě části: první je určena ke zvýšení povědomí, druhá demonstrační 
tedy v průmyslových společnostech, 

které vyjádřily zájem zavést prostředky prevence znečištění a zastavit nadměrné znečišťová
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RAC/CP Annual Technical Publication, December (2004) 
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ENVIRONMENTÁLNÍ NÁKLADY SPOLEČNOSTI 
 

Ing. Petra Mísařová 

článek je publikován v rámci grantu 
„Vývoj EMS a environmentálního manažerského účetnictví v ČR“ 

poskytnutého Interní grantovou agenturou MZLU v Brně. 

Při řešení tohoto grantu spolupracuji také se společností KASKO spol. s r. o., která má 
certifikovaný systém environmentálního řízení podle mezinárodních norem ISO 14 001: 2004 
a také validovaný EMS podle evropského programu EMAS II. EMAS představuje systém 
řízení podniku a auditů z hlediska ochrany životního prostředí a je uplatňován v rámci EU. 
V grantu je řešena problematika environmentálního manažerského účetnictví v ČR a ta velmi 
úzce souvisí s EMAS.  

Aby podnik mohl být členem Programu EMAS a současně byl zařazen do příslušného 
národního registru, musí učinit konkrétní nezbytné kroky: 

- provést úvodní přezkoumání stavu životního prostření, které odhalí vliv podniku na 
životní prostředí a jeho jednotlivé složky, soulad s legislativou vztahující se k ochraně 
životního prostření apod., 

- vytvořit politiku životního prostředí, 

- stanovit si cíle ochrany životního prostředí a zavést programy k jejich dosažení, 

- zavést EMS, 

- provádět pravidelné interní či externí audity tohoto systému, 

- vytvořit prohlášení o stavu životního prostředí a nechat si jej ověřit nezávislým 
ověřovatelem, 

- zaregistrovat se u příslušného subjektu, 

- zpřístupnit prohlášení o stavu životního prostředí veřejnosti. 

Jedním z dalších požadavků, které musí podnik provést, aby vyhovoval všem pravidlům 
EMAS, je zavedení sledování environmentálních finančních toků. Organizace musí vytvořit a 
udržovat postupy ke sledování environmentálních finančních toků, s cílem zavést 
environmentální manažerské účetnictví. 

Z uvedeného vyplývá, že je nejprve nutné zjistit , zda je v dané firmě validován EMAS a po 
důkladné analýze zavedeného systému se můžeme zaměřit na environmentální manažerské 
účetnictví, které integruje dva základní bloky udržitelného rozvoje – životní prostředí a 
ekonomiku – a to tak, jak tyto aspekty vystupují v interních rozhodovacích procesech 
podniku. 

Z této široké oblasti, kterou se systémy environmentálního řízení a posléze environmentální 
manažerské účetnictví zabývají, se tento článek bude věnovat analýze environmentálních 
nákladů ve společnosti KASKO spol. s r. o. 

 

 

 

Úvod 
Podklady k tomuto článku byly shromážděny a 
č. 68/2006, název 
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Přístup spole
U firmy KASKO spol s r. o. je šetrný přístup k přírodě a zlepšování životního prostředí 
všeobecnou prioritou společnosti a h  udržitelného rozvoje. 

polečnost KASKO si uvědomuje vliv výrobního procesu na životní prostředí a dospělo 
 závěru, že nejlepším způsobem jak činnosti týkající se ochrany životního prostředí řídit, je 
avést v podniku systém environmentálního managementu. Vrcholové vedení firmy usiluje o 

í dlouhodobě rentabilní, konkurenceschopné, odpovědné k životnímu prostředí a 
né podnikání v oblasti zpracování plastů a výroby forem. 

 

Env
Společn h předpisech směrnici, která stanovuje způsob sledování a 
vyh ment. Vzhledem charakteru publikace se budu 
převážn

Náklady na environment (nebo-li environmentální náklady) jsou náklady, které jsou spojeny s 
pod mi, jejichž účelem je omezení nebo kompenzace negativního vlivu 
pod ladů jsou vedle nákladů 
sou
živ

Spo klady na prevenci a náklady vyvolané. 

- ealizaci činnosti s cílem 

ty. 

čnosti k životnímu prostředí 

lásí se k filozofii trvale

S
k
z
chován
bezpeč

Dopady svého podnikání na životní prostředí pravidelně firma kontroluje a vyhodnocuje. 
Pečlivě eviduje všechny důležité údaje týkající se vlivu společnosti na životní prostředí. 

Ve firmě se provádějí také pravidelné environmentální prověrky, které prověřují účinnost 
zavedeného environmentálního systému řízení a plnění právních předpisů ČR. Jedná se o 
interní a externí audity EMS podle ISO 14001: 2004 a EMAS II., kontroly státní správy a 
externí organizace LEX a audity kvality podle ISO TS 16949. Při interních auditech se 
prověřuje systém podle předem stanovených dotazníků a kontrolních seznamů, výsledky se 
projednávají ve vedení společnosti. 

Dosavadní audity a prověrky státní správy prokázaly plnění právních požadavků i funkčnost 
systémů v naší společnosti. 

ironmentální náklady související s přístupem společnosti k ŽP 
ost KASKO má v interníc

odnocování nákladů na jakost a environ
ě věnovat environmentálním nákladům. 

nikovými činnost
niku na životní prostředí. Součástí těchto environmentálních nák
visejících s ochranou životního prostření i podnikové náklady vyvolané poškozováním 
otního prostředí. 

lečnost dále vymezuje a podrobně sleduje ná

náklady na prevenci - firma je má definované jako náklady na r
dosažení 100 % účinnosti procesu, 

- náklady vyvolané - jejich definice uvádí, že jsou to náklady na proces, související s 
odstraněním neshody (např. nadbytečné čerpání mzdových nákladů pro pracovníky - 
vícepráce, třídění, přepracování atd.). 

Z uvedené interní směrnice společnosti dále vyplývá, že rozlišuje náklady interní a externí. 

- interní náklady - vznikají v souvislosti s vlastní činností zaměstnanců společnosti, 

- externí náklady - náklady za práce, služby nebo dodávky hmotného i nehmotného 
majetku, které společnost není schopna zabezpečit vlastními silami, také penále, poplatky 
a poku

Společnost si velmi dobře uvědomuje, že dopad jakosti na ekonomické výsledky a postavení 
společnosti na trhu může být velmi významným činitelem úspěšnosti na trhu a to nejen 
v současnosti, ale především v budoucnosti. 
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Nejen z tohoto důvodu jsou sledovány a vyhodnocovány přímé náklady. Analýzou těchto 

 je neméně 

řů. Náklady na jakost se 

položek 

atelů. Do interních nákladů se počítají mzdové náklady školených 
racovníků i školitelů ze společnosti KASKO tak, že se násobí hodinová sazba ze 
Sazebníku“ počtem hodin, které školení pracovníci ale i školitel na školeních za sledované 

dy, kdy školitelem je 

0% mzdy zmocněnce – jedná se o interní 

, opatření k nápravě = náklady spojené s vystavením a provedením 
ového 

Poř tku = náklady na nákup strojů a zařízení, literatury, 

Služby – poradenství, kalibrace, zkoušky, EKO-KOM, LEX = náklady na služby, které 
ní 

ode
z fo končení reklamace, zápis o vadách“ a podle „Sazebníku“ – interní náklady. 

 zmetkovitost – započítává se 40% nákladů 
vypočítaných z měsíčního „Výkazu neshodných“. 

přímých nákladů můžeme zamezit vzniku nepřímých nákladů (ztráta zákazníka a dobrého 
jména), které mohou způsobit jak útlum prodeje, chodu společnosti a také ztrátu vybudované 
pozice na trhu. V návaznosti na analýzu těchto nákladů, které společnost sleduje
důležité sledovat a vyhodnocovat podnikové environmentální náklady. Analýza těchto 
nákladů je důležitá nejen pro podnik a jeho fungování, ale posléze pro celou společnost, 
protože dopady činností firmy mohou mít vliv i na životní prostředí a společnost. 

Všechny údaje podle této směrnice se sledují v čtvrtletních formulářích a údaje z nich se na 
konci roku přenášejí do souhrnných celkových ročních formulá
zaznamenávají do formuláře „Náklady na jakost“ a náklady na environment do formuláře 
„Náklady na environment“. 

Do těchto formulářů zachycují pověření pracovníci údaje pro každou jednotlivou položku 
zvlášť. Do nákladů se totiž započítávají předem stanovené a přesně definované položky, aby 
získané hodnoty byly srovnatelné z dlouhodobého hlediska. 

 

Struktura nákladů a jednotlivých 
Školení, proškolení, výcvik = náklady na školení, proškolení a výcvik vlastních zaměstnanců, 
příp. dodavatelů nebo odběr
p
„
čtvrtletí stráví; případně také náklady na cestovné atd. Externí nákla
externí firma, tvoří částky fakturované těmito firmami. 

Mzdové náklady = do nákladů na jakost se započítávají celé mzdy pracovnic TK a 50% 
vedoucího ÚJE; do nákladů na environment 5
náklady. 

Interní prověrky = především mzdové náklady na interní prověrky, které se počítají podle 
„Sazebníku“ z časových plánů uvedených v „Plánu interních prověrek“ – jedná se o interní 
náklady. 

Preventivní opatření
preventivního opatření a opatření k nápravě. Údaje se získají z jiného, doplňk
formuláře. 

ízení hmotného a nehmotného maje
software, atd. Údaje se získávají z faktur – externí náklady, případně se doplní o náklady na 
cestovné a ostatní služby; mzdové náklady ze sazebníku – interní náklady. 

společnost není schopna zabezpečit vlastními silami. Údaje se získávají z faktur – exter
náklady, případně se doplní o náklady na cestovné a ostatní služby; mzdové náklady ze 
sazebníku – interní náklady. 

Reklamace – třídění, přepracování, penále = náklady spojené s reklamací zákazníka. Penále se 
čítají z faktur – externí náklady, náklady na třídění, přepracování a příp. další náklady 
rmuláře „U

Neshody = náklady spojené s vystavením zápisu o neshodě a provedením opatření. Mzdové 
náklady se počítají dle sazebníku, ostatní náklady se získají z formuláře „Zápis o neshodě“ – 
jedná se o interní náklady. Dále interní
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Externí audity – certifikační, kontrolní, zákaznické = náklady na externí prověrky systému 
jakosti a environmentu. Údaje se přebírají z faktur – externí náklady, mzdové náklady dle 
„Sazebníku“ se počítají z časových údajů uvedených v plánech externích auditů; případně 
také náklady na ubytování, stravné, apod. – interní náklady. 

Likvidace odpadů = náklady vynaložené za zneškodnění odpadu. Odečítají se z faktur 
společností odebírajících odpady – externí náklady, mzdové náklady dle „Sazebníku“, 
náklady na provoz drtiček z formuláře „Spotřeba el. energie a produkce výrobního odpadu“, 

cněnci pro EMS po uplynutí 
odnoceného čtvrtletí. Zmocněnec shromážděná data převezme do souhrnných formulářů a 
rovede vyhodnocení. Příklad vyhodnocení z pohledu environmentu: 

ým nákladům = 

příp. provoz vysokozdvižného vozíku ze „Sazebníku“ – interní náklady. 

Audity u dodavatelů, návštěvy = náklady spojené s kontrolními návštěvami u dodavatelů. 
Mzdové náklady dle „Sazebníku“, příp. cestovné, stravné, apod. – interní náklady. 

Poplatky, pokuty = náklady vyplývající z legislativních požadavků, příp. z jejich nedodržení – 
faktury – externí náklady. 

Průvodní formuláře odevzdávají určení pracovníci zmo
h
p

• podíl nákladů na environment k celkov

náklady na environment 
= 

celkové náklady 
x 100   (%) 

 

Takto vyhodnocené údaje jsou předkládány vedení. Roční sumarizační formuláře jsou 

entálního řízení podle EMAS II. je velmi podstatné.  

součástí zprávy o systému a slouží jako podklad pro přezkoumání vedení. Pracovníci 
společnosti jsou s výsledky sledování seznamováni prostřednictvím porad a info-tabulí. I tato 
činnost je velmi důležitá, protože zapojení zaměstnanců do fungování systému 
environm

Tab. č. 1 – Formulář environmentálních nákladů společnosti KASKO spol. s r. o. 

F-06-17

za 1. čtvrtletí 2006
Náklady na Náklady Druh nákladu prevenci vyvolané CELKEM Poznámka

Náklady na environment

5.2.1 Školení, proškolení, výcvik

5.2.2 Mzdové náklady  

5.2.3 Interní prověrky   

5.2.4 Preventivní opatření, opatření k nápravě

5.2.5 Pořízení hmotného a nehmotného majetku

5.2.6 Služby - EKO-KOM, LEX   

5.2.7 Reklamace

5.2.8 Neshody

5.2.9 Externí audity - certifikační, kontrolní, zákaznické

5.2.10 Likvidace odpadů   

5.2.11 Audity u dodavatelů, návštěvy

5.2.12 Poplatky, pokuty

CELKEM: 0,00 0,00 0,00

Poznámka:
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Závěr 
Ve firmě jsou sledovány environmentální náklady za celý podnik souhrnně. Do budoucna by 
se firmě mohlo podrobněji podařit vyčíslit množství odpadů a přesněji zmapovat toky 
jednotlivých druhů odpadů. Po této ještě přesnější konkretizaci bude moci lépe a přesněji 

ány environmentální 

ovány jak 

okusit se ještě přesněji vyčíslit množství odpadů a podrobněji 

 

teratura 
1. Hyršlová, anažerské účetnictví pro potřeby environmentálního řízení. 

Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2003. ISBN 80-7212-227-4. 

u Ing. Romanu Braunerovi za 

 

 

Ing. Petra Mísařová 
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta 
Zemědělská 1, 613 00  Brno 
email: petra.misarova@email.cz 

vyčíslit množství odpadů a snažit se je snižovat. Tato skutečnost také pomůže při přechodu od 
sledování environmentálních nákladů k celkovému environmentálnímu účetnictví. 

V globálním pohledu je společnost KASKO dobře fungující společnost se zavedeným a 
uplatňovaným environmentálním systémem řízení. Ve firmě jsou sledov
náklady za podnik jako celek a získané informace slouží vedení společnosti jak pro 
ekonomické řízení podniku, tak pro EMS. Při rozhodování o investicích jsou zvaž
environmentální aspekty a dopady, tak i jejich ekonomické důsledky. 

Pouze bych doporučila p
zmapovat toky jednotlivých druhů odpadů. Ve firmě je tato činnost prováděna mnoha 
pracovníky a není zajištěna zpětná kontrola. Toto zpřesnění v kombinaci s precizní evidencí 
environmentálních nákladů posune společnost kupředu v souvislosti se zdokonalováním 
zavedeného systému environmentálního řízení. 

Li
J., Vaněček, V. M

2. KASKO spol. s r. o. Směrnice společnosti, 2003, str. 7. 

 

 

Tímto chci poděkovat firmě KASKO spol. s r. o. a zejména pan
ochotu, spolupráci a veškeré poskytnuté informace. 
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ZKUŠENOSTI Z PROJEKTU POEMS IV 
 

Bohuslav Moucha 
 

 

Projekt "POEMS (Pollution Prevention and Environmental Management System Consultation 
Program)" je systémem, který v rámci zavádění EMS účelně integruje a využívá postupy 
prevence znečištění, čistší produkce a minimalizace odpadů. Projekt pod názvem "Budování 
kapacit ekomanagementu" realizovalo České ekologické manažerské centrum ve vybraných 
zemích jižní  a východní Evropy, konkrétně pak v Rumunsku, Bělorusku, Ukrajině, 

olících kapacit pro další šíření znalosti a 
becného povědomí o environmentálním managementu a jeho nástrojích, především v podobě 

gramu společného zavádění EMS  s využitím prevenčních přístupů (metodologie 

 
stanoveny následující díl

ění EMS podle normy ISO 14001, 
systémem společného zavádění ve více podnicích  (POEMS)  

2. Zavedení systému EMS alespoň ve dvou podnicích v každé zemi  

čen ve 4. čtvrtletí 2005 
ředáním závěrečné zprávy. 

ůležitou fází byla příprava projektu, protože bylo potřebné najít spolupracující organizace 
h (v každé zemi jedna organizace) a to zejména s přihlédnutím k jejich 

ostí a také 
ho ministerstva, zabývajícího se ochranou životního prostředí. 

omocí příslušných ministerstev životního prostředí podařilo 

- V Bosně a Hercegovině to byla organizace Center for Environmentally Sustainable 
Development (CESD), Sarajevo 

- V Makedonii to byla organizace Eco-Ars Consulting, Veles 

- V Srbsku a Černé Hoře to byla organizace DEKONTA-AQUATEST Environmental 
Services , Bělehrad 

- V Ukrajině to byla organizace Cleaner Technologies Centre (CT Centre), Kyjev. 

Makedonii, Bosně a Hercegovině, Srbsku a Černé Hoře.  

Hlavním smyslem projektu bylo napomoci zvýšení úrovně ochrany životního prostředí v zemi 
příjemce s hlavním důrazem na malé a střední podniky. Prostřednictvím tohoto projektu byla 
průmyslovým podnikům a jejich zájmovým asociacím v zemích příjemců poskytnuta účinná 
iniciální technická pomoc pro vybudování šk
o
norem a pro
a postupy). 

Ke splnění hlavního cíle projektu byly po posouzení situace v jednotlivých cílových zemích 
čí cíle projektu: 

1. Vyškolení skupiny domácích konzultantů pro zavád

3. Výcvik skupiny interních auditorů pro systém EMS  

Projekt byl zahájen ve 2. čtvrtletí 2003 přípravou projektu a ukon
p

D
v jednotlivých zemíc
zaměření na otázky průmyslové ekologie, na jejich zájem o převzetí českých zkušen
na zájem a souhlas příslušné
Tento úkol se po řadě jednání i s p
splnit a pro spolupráci byly vybrány následující organizace: 
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Pro realizaci projekt

- Provedení obsahové přípravy projektu, včetně přípravy potřebných metodických 
materiálů, hlavním koordinátor  Praha) v ČR.  Byly připraveny 
výcvikové materiály pro jednotli ře. V metodických materiálech byl 
proveden výklad prvků normy ISO 14001 a byly také připraveny příklady jednotlivých 
dokumentů EMS. V rámci implementace normy byly materiály doplněny o postupy 
minimalizace odpadů, prevence znečištění a čistší produkce. Všechny materiály byly 

POEMS v ČR se zavedeným systémem EMS. 

 požadavků mezinárodního standardu ISO 14001. 

byl

- ích pod vedením 
koordinátora. Důležitým úkolem 

ě bylo stanoveno pouze celkové 

Výcvik ú ácí lektoři, pracovníci CEMC prováděli v průběhu 
tivně projednávali řešení 

Na nali účastníci zkušební test pro funkci interního auditora EMS, 

Průběh projektu byl průběžně zveřejňován na webových stránkách hlavního koordinátora 
a také na stránkách národních koordinátorů. 

 

u byl zvolen následující postup: 

em projektu (CEMC
vé konzultační seminá

přeloženy do angličtiny a následně pak předány národním koordinátorům - 
spolupracujícím organizacím.  

Koordinátoři zabezpečily překlad obdržených metodik do národního jazyka a doplnily 
materiály zejména z pohledu požadavků národní legislativy.  V průběhu výcviku 
používali lektoři také další vlastní materiály podle potřeby výuky.  

- Provedení úvodního společného semináře v ČR pro všechny spolupracující organizace 
z jednotlivých zemí. Cílem semináře bylo podrobné vysvětlení obsahu projektu POEMS 
IV, základní výklad odborného přístupu k zavádění EMS podle ISO 14001, projednání 
organizace projektu, způsobu spolupráce s národními koordinátory, finanční zabezpečení 
projektu atd.  

Součástí semináře byla exkurse do českého podniku, který byl účastníkem pilotního 
projektu 

Pro úvodní seminář byl připraven základní souhrnný Manuál EMS, v němž jsou 
metodické podklady pro naplňování
Dalším podkladem, který účastníci úvodního semináře obdrželi byl „Zdrojový soubor pro 
výcvik EMS TRK“, který byl vyvinut experty UNEP, ICC a FIDIC. Všechny materiály 

y přeloženy do anglického jazyka. 

Provedení zahajovacích výcvikových seminářů v jednotlivých zem
hlavního koordinátora projektu a příslušného národního 
národních koordinátorů ve fázi mezi společným a zahajovacím seminářem bylo získání 
zájmu průmyslových organizací o tento projekt, aby bylo umožněno skupinové zavádění 
EMS. Na zahajovacím semináři pak byly prezentovány podrobnosti o projektu, jeho 
organizace a další otázky s tím spojené. Zahajovací semináře byly organizovány 
v různých termínech v jednotlivých zemích, podle časového plánu. 

- Provedení jednotlivých výcvikových seminářů pod vedením národních koordinátorů 
v každé zemi, s využitím českých metodických materiálů, podle předem dohodnutého 
harmonogramu.  Počet a časové pauzy mezi jednotlivými semináři byly v jednotlivých 
zemích různé, podle zvyklostí a potřeb účastníků, pevn
trvání projektu v jednotlivých zemích, které nepřesáhlo 15 měsíců.  

častníků zabezpečovali dom
projektu kontrolu obsahu a úrovně výcviku na místě a opera
vznikajících problémů. 

závěr výcviku vyko
který byl připraven ve spolupráci hlavního a národních koordinátorů projektu. 
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- Provedení závěrečného semináře projektu v jednotlivých zemích pod vedením 

továny výsledky projektu v jednotlivých zemích a bylo 

s
bez

 

1. 
kon

Ve 
Ho
zav
pro
leg
pra dením CEMC Praha do průmyslových podniků ve 

V rá
a k
prev
svo

 

Ve 
proj
7, U
pod by ukončení projektu 
přij
pož

Pod  projektu počítají s pokračováním implementačního procesu tak, 
aby
jejic  cílových 
zem
dok

hlavního koordinátora projektu a národního koordinátora. Na těchto seminářích bylo 
provedeno vyhodnocení projektu v příslušné zemi a účastníci projektu obdrželi 
osvědčení o absolvování výcviku a o úspěšném vykonání závěrečného testu pro 
interní auditory EMS. Byly zde také prezentovány zkušenosti jednotlivých podniků – 
účastníků projektu se zaváděním EMS. 

- Provedení společného závěrečného semináře projektu pod vedením hlavního 
koordinátora v ČR, za účasti vybraných specialistů, zúčastněných na projektu. Na 
tomto semináři byly prezen
provedeno celkové zhodnocení projektu. V další části byli zahraniční účastníci 
seznámeni s dalšími aktivitami a zkušenostmi v ochraně životního prostředí v ČR a 
také s aktivitami dalších českých podniků v této oblasti. 

 

Do ažení hlavního cíle projektu je možné hodnotit prostřednictvím plnění jednotlivých 
prostředních cílů projektu následovně: 

Vyškolení skupiny domácích konzultantů pro zavádění EMS systémem společných 
zultací.  

všech čtyřech cílových státech, tj. v Bosně a Hercegovině, v Makedonii, v Srbsku a Černé 
ře a v Ukrajině byly nalezeny spolupracující konzultační organizace, které zařadily 
ádění systému EMS jako své prioritní aktivity, převzaly metodiku společných konzultací 
jektu POEMS, která byla pilotně ověřena v ČR a aktivně ji pomohly adaptovat na domácí 
islativní podmínky. Upravený postup zavádění tyto organizace svými specialisty také 
kticky aplikovaly pod metodickým ve

svých zemích.  

mci uvedeného projektu získaly spolupracující organizace potřebné metodické materiály 
now-how pro zavádění EMS se současnou aplikací postupů minimalizace odpadů, 
ence znečištění a čistší produkce, které mohou nadále uplatňovat ve svých zemích jako 

u další komerční aktivitu. 

2. Zavedení systému EMS alespoň ve dvou podnicích v každé zemi 
čtyřech cílových zemích se kromě spolupracujících konzultačních organizací zúčastnilo 
ektu celkem 21podniků (Bosna a Hercegovina – 4, Makedonie – 6, Srbsko a Černá Hora 
krajina - 4), které pod vedením místních konzultantů prakticky zaváděli systém EMS 

le normy ISO 14001 ve svých provozech. Zúčastněné podniky do do
aly a vyhlásili svou environmentální politiku, mají rozpracovánu dokumentaci EMS podle 
adavků normy ISO 14001:2004  a provádějí výcvik svých zaměstnanců.  

niky které se zúčastnily
 mohly být postupně certifikovány a to buď samostatně, nebo společně s certifikováním 
h systému jakosti. Hlavní řešitel projektu a národní koordinátoři ve všech
ích se dohodli, že konzultační organizace i po ukončení projektu budou sledovat 
ončení procesu implementace EMS a případně podnikům podle potřeby pomohou. 
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3. V
V rámc
pracovn
činnost
úspěšné
společn m koordinátorem a obsahuje potvrzení, že 
úča
vyk
podniku

Tito pr
dalších 
legislat m 51 pracovníků (Bosna a 

ercegovina – 14, Makedonie – 12, Srbsko a Černá Hora – 14, Ukrajina – 11) Vedení všech 

ktu POEMS IV nelze v současné době vyčíslit ekonomickými nebo technickými 

ýcvik skupiny interních auditorů pro systém EMS 
i výcvikových seminářů projektu POEMS IV byli v obou cílových zemích vyškoleni 
íci jak zúčastněných podniků, tak také spolupracujících konzultačních organizací pro 

 interních auditorů EMS. Pracovníci po vyškolení prošli zkušebními testy, jejichž 
 zvládnutí bylo podmínkou pro získání písemného osvědčení. Osvědčení je vydáváno 
ě CEMC Praha a příslušným národní

stník absolvoval výcvik v zavádění systému EMS podle normy EN ISO 14001, úspěšně 
onal závěrečný zkušební test a je způsobilý provádět interní audity systému EMS ve svém 

. 

acovníci budou působit při udržování systému EMS ve svých podnicích, po získání 
zkušeností mohou následně získat certifikát externího auditora podle předpisů domácí 
ivy. Osvědčení interního auditora EMS získalo celke

H
zúčastněných podniků bylo národními koordinátory písemně informováno o provedení 
projektu a o tom, kteří jejich pracovníci získali osvědčení interního auditora EMS.  

 

D.2 - Přínosy projektu 

Přínosy proje
ukazateli a lze je charakterizovat především v následujících oblastech: 

 

1. Přínosy v cílových zemích: 

a) Konzultační firmy získaly know-how pro alternativní způsob zavádění systému 
environmentálního managementu, které mohou dále využívat ve svých komerčních 
aktivitách. 

b) Vrcholové vedení v zúčastněných podnicích poprvé definovalo svou environmentální 
politiku a zveřejnilo ji, což přispěje ke zlepšení vztahu podniků s místními úřady a 
s veřejností. 

c) Zúčastněné podniky mají vypracovánu dokumentaci EMS a připravují se na budoucí 
certifikaci systému řízení podle normy EN ISO 14001, což přispěje ke zvýšení jejich 

nergií a snížení 

• rekuperace odpadů, kontaminovaných kyanidy a produkce kapalných kyanidů, 
využitelných v galvanických provozech (Ukrajina), 

• zavedení uzavřeného cirkulačního systému vodního hospodářství (Ukrajina), 

konkurenční schopnosti na trhu. 

d) Zúčastněné podniky mají vyškolené pracovníky pro interní audity EMS, což umožní 
udržování celého systému řízení v činnosti. 

e) Pracovníci zúčastněných podniků zvýšili své znalosti o ochraně životního prostředí při 
vykonávání svých pracovních povinností. 

f) Zúčastněné podniky mají připraveny programy technických opatření, vedoucí ke snížení 
produkovaných škodlivin a odpadů, snížení spotřeby materiálů a e
výrobních nákladů, jako například: 

• snížení spotřeby řezné kapaliny v kovozpracujících provozech s využitím recyklace 
a snížení kontaminace povrchové vody odpadními vodami s obsahem olejů 
(Ukrajina), 
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• snížení produkce a zvýšení recyklace kovového odpadu (Makedonie),  

snížení roční spotřeby surovin pro povrchovou úpravu (Bosna a Hercegovina) 

• snížení produkce organického odpadu (Makedonie), 

• snížení produkce odpadních vod (Makedonie), 

• nový postup nakládání s odpady (Makedonie), 

• snížení spotřeby přídavné vody, zemního plynu a el. energie (Bosna a Hercegovina) 

• snížení organického znečištění odpadních vod (Bosna a Hercegovina) 

• 

• použití nových biologických prostředků při pohřbívání s cílem předcházení 
kontaminace půdy (Srbsko a Černá Hora) 

• zavedení termické likvidace nemocničního odpadu (Srbsko a Černá Hora) 

• zabezpečení povolení pro vypouštění odpadních vod (Srbsko a Černá Hora). 

 

2. Přínosy v ČR: 

a) Byla dopracována alternativní metodika zavádění systému environmentálního 
managementu, která je použitelná pro pomoc dalším zemím a byla prakticky ověřena 
nejen pro malé a střední podniky, ale také pro podniky nad 500 zaměstnanců. 

českých lektorů, kteří mohou úspěšně realizovat projekty 
zemích. 

Úsp
spolupráce s říklad při zavádění procesu IPPC, při 

env

 

Boh

b) Byla vytvořena skupina 
technické pomoci v jiných 

 

ěšné řešení projektu POEMS IV vyvolalo v cílových zemích zájem o pokračování 
českou stranou na dalších projektech, nap

certifikaci systému EMS, při řešení odpadového hospodářství, při dodávkách nových 
ironmentálně vhodných technologií a zařízení aj. 

 
uslav Moucha, CEMC Praha 
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PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ EKO-EFEKTIVNOSTI 

rt Baťa - Tomáš Drdla 
 

 

Abstract: y sources are 
disscussed with focus on critera of efficiency description. As an exam čina 
was c s  for 
altern v

Key wor tion, eco-efficiency, district Vysočina, 
multi e

 

 

OE
materiálech. V i které jsou 

jako de výstupem je hodnota produktů nebo služeb 
rodukovaných firmou, sektorem nebo ekonomikou jako celkem a vstupem je celkový úhrn 

entálních tlak

fektivnost je tedy multidimenzionální koncepce,  má  různé interpretace,  podíl výstupů a 
stupů lze podle účelu vyjadřovat nejrůznějším způsobem. Lze ji vyjadřovat finančními 

eduje zda a jak dlouho aktivity mohou být udržitelné 
by vyjádření  eko-efektivnosti je třeba  pojetí rozšířit.  

V tomto příspěvku jsme zvolili příklad aplikace multikriteriálního přístupu pro posouzení 
možnosti  jedné z rozhodovacích úloh v rámci hodnocení efektivnosti – výběr nejefektivnější 
varianty jak z hlediska ekonomického, tak environmentálního, případně sociálního. Možnosti 
jsou ilustrovány na příkladu výběru alternativního zdroje energie. 

Prognózy spotřeby energie v České republice předpokládají, že značná část musí být kryta 
z obnovitelných zdrojů. V současné době využívá ČR obnovitelné zdroje v 1 – 2 % celkové 
spotřeby energie. Názory na využívání alternativních zdrojů se liší a mění se s nástupem 
technologií, které umožňují efektivnější využití. V současnosti je zřejmé, že tzv. čisté zdroje 
jsou velmi málo využívány. Potenciál, který se u jednotlivých druhů alternativních zdrojů 
nabízí není zdaleka využíván. Nejvýznamnější rezervy jsou ve využívání solární energie pro 
výrobu tepla, kdy na zemský povrch dopadá energie o tepelném výkonu až 750 W/m2. Četné 
studie [6,1] potvrzují, že nejvýznamnější pro  podmínky České republiky zůstává  využití 
biomasy. Pro širší využití je nutné připravit jednak technická řešení, zákony a koncepce 
využití s respektováním předpokládaných ploch potřebných pro získání potřebného typu 

 

Doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc. – Ing. Robe

 Possibilities to valuate efficiency of investments for alternative energ
ple the region Vyso

ho en and there were analysed the criteria of economic and environmental view
ati e  sources of energy using.  

ds: renewable energy, investment valua
crit rial methods 

1. Úvod 
Pojetí eko-efektivnosti je diskutováno od počátku devadesátých let [4,12,13 aj.] a metodické 
rozpracování pro účely měření je uváděno po konferenci Rio 1992 zejména v doporučeních 

CD, WBCSD (World Business  Council for Sustainable Development)  a dalších 
pojetí OECD eko-efektivnost vyjadřuje takovou efektivnost,  př

využívány environmentální zdroje k uspokojování  lidských potřeb. Může být vyjadřována 
 poměr výstupů ke vstupům, k

p
environm ů  generovaných firmou, sektorem, ekonomikou. WBCSD definuje 
tento pojem takto: eko-efektivnost je dosahována dodávkou zboží a služeb oceněných 
v konkurenci a uspokojujících lidské potřeby a přinášejících kvalitu života a zároveň 
progresivně redukuje ekologické vlivy a intenzitu využití zdrojů  po dobu životního cyklu 
v úrovni, která je dána únosnou kapacitu Země. 

E
v
termíny, finanční efektivnost sl
v ekonomickém smyslu. Pro potře
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biomasy, jak ak kvalitní 
metodické postupy hodnocení efektivnosti jednotlivých zdrojů energií. 

Tab. 1    Sp

 uvádí tab. 1, a tedy se správným stanovením jejich portfolia a jedn

otřeba ploch při výrobě energie z biomasy 

Při výrobě elektrické energie m /MW 2

fotovoltaická elektrárna  40.000 (200 X 200m) - 80.000 

elektrárna se solární věží - střední Evropa 25.000 - 40.000 

větrná energie 20 - 200 - pokud je plocha kolem elektrárny 
dále využívána 

výroba lihu z brambor 9.000.000 

energie ze dřeva 2.000.000 

komínová sluneční elektrárna 100.000 

  

Při výrobě tepla  

zařízení se solárními kolektory 1000 - 3000 

zařízení na biomasu 500 - 2000 

zařízení využívající geotermální energii 400 

Zdroj: [11] 

Poslední podmínkou se zabývá náš příspěvek, který předkládá  jeden z příkladů, jak hodnotit 
možnosti využití alternativních zdrojů a výsledku využít pro podporu rozhodování o 
energetické politice jak v podnikové sféře, tak v území.  Podniky i obce mají řadu možností, 
jak ovlivnit výběr užité energie  a  alternativní zdroje tak mohou přispět velmi významně 
k energetické nezávislosti a finančním a environmentálním přínosům. Součástí rozhodování 
musí být i komunikace s obyvatelstvem, k čemuž by metodika posuzování  efektivnosti 
daného způsobu získávání energie měla pomoci. Nezanedbatelnou součástí úvah musí být i 

dněji  

skutečnost že přínosem využívání alternativních zdrojů je i  tvorba pracovních míst (např. 
MŽP ČR předpokládá, že větrné, fotovoltaické elektrárny a využití biomasy    u nás by mohly 
do roku 2010 přinést  45  000 pracovních míst, tedy podstatně víc, než uhelné, vodní, jaderné 
elektrárny a těžba hnědého uhlí a distribuce elektřiny dohromady. Opět vychází nejvýho
zpracování biomasy. Podle údajů MŽP např. větrné elektrárny vytvářejí 15-19 míst na každý 
instalovaný megawatt výkonu, což je nejméně pětkrát, než u jaderných a uhelných elektráren. 
Nezanedbatelnou výhodou je i snižování závislosti na dovozu a uplatnění zemědělské výroby 
– produkce a zpracování biomasy je vítanou podnikatelskou příležitostí pro zemědělce. 

 

2. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v EU a v ČR 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/EC o podpoře elektrické energie  
z obnovitelných zdrojů na vnitřním trhu s elektřinou předpokládá dosáhnout v roce 2010 12% 
podílu obnovitelných zdrojů na celkové   domácí spotřebě primárních  energetických zdrojů a 
v tom  22% podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny. Dále je 
připravována Směrnice Evropského parlamentu a Rady o biopalivech a alternativních 
palivech pro dopravu. V dokumentu Strategie společenství na podporu kombinované výroby 
tepelné a elektrické energie a odstraňování bariér jejich rozvoje  je jedním z cílů zvýšit podíl   
kombinované výroby elektrické a tepelné energie na dvojnásobek současného stavu v roce 
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2010. Pro hospodaření s energií jsou v EU zpracovány politické dokumenty jako  Zelená 
kniha o evropské strategii pro bezpečnost dodávky energie, Bílá kniha „Energie pro 

án  ke zvýšení  energetické účinnosti 
cké politiky byly vyhlášeny programy 

ěřen na podporu využívání alternativních zdrojů, SAVE pro 
energií, STEER pr ro využívání 

ích [1,3,8]. 

ný přístup k řešení využívání 
drojů. Obecné je problematika 

zákon), zákonem č. 406/2000 Sb., o ho rgií, Národním programem  
í s energií a využívání novitelných a druhotných zdrojů, 

řijata Státní energetická koncepce ČR (usnesení 
.2004). Program využívání obnovitelných zdrojů v ČR je realizován 

amu na podporu ergie a využití obnovitelných zdrojů 
ování Národního programu o hospodárném nakládání s energií 

 využívání obnovitelných a druhotných zd jů. Problematika obnovitelných zdrojů je 
itostí meziresortní spolupráce. Státní program podporuje realizace opatření, 

u využití energie a snížení zátěže životního prostředí. 
 podmíněno do ovení zákona č. 218/2000 Sb., o 

ech, zákona č. 199/1994 S ch zakázkách a zákona č. 59/2000 
ředpis .  

ů energie ze státního rozpočtu může činit až 15% 
vestičních nákladů (max.3 mil.Kč na jednu akci). Výše příspěvku SFŽP se může 

. Jsou 
tanoveny základní cíle, mezi něž patří rozvoje produkce obnovitelných energetických a 

ů zejména v zemědělství a lesnictví, podpora využívání sluneční, větrné a 
h elektráren a důsledné 

budoucnost – obnovitelné zdroje energie“ a Akční pl
v Evropském společenství apod. Pro podporu energeti
jako ALTENER – výlučně zam
racionalizaci využívání 
alternativních zdrojů v rozvojových zem

o dopravu a COOPENER p

V České republice přetrvává nedostateč a nekoncepční  
obnovitelných z regulována zákonem č. 458/2000 (energetický 

spodaření s ene
hospodárného nakládán
Vyhláškou MPO ČR č. 539/2002. Dále byla p

m jejích ob

vlády ČR z 1.3
prostřednictvím Státního progr
energie a má přispívat k naplň

 úspor  en

a ro
jednoznačně zálež
které přispívají k hospodárném
Poskytování a čerpání dotace je držením ustan
rozpočtových pravidl b., o veřejný
Sb., o veřejné podpoře, ve znění pozdějších p ů

Výše  podpory obnovitelných zdroj
celkových in
pohybovat od 30 – 80% z IN. Každá žádost má ze zákona své náležitosti, kterými musí být 
doložena. Plány úspor energií [8] počítají s analýzami opatření zejména z ekonomického 
hlediska. Tento pohled však podle našeho názoru výrazně akcentuje ekonomický přínos 
projektu, nejsou hodnoceny sociální a environmentální přínosy, které jsou převážně nelze 
monetárně vyčíslovat. V příspěvku se pokusíme ukázat jednu z možností, jak integrovat 
všechny tři pilíře udržitelného rozvoje do výsledného zhodnocení. 

 

3. Případová studie hodnocení efektivnosti využití obnovitelných zdrojů energie v kraji 
Vysočina 

 

3.1 Koncepční přístupy řešení rozvoje kraje Vysočina 
Podpora využívání obnovitelných zdrojů pro získávání energie je patrná v řadě koncepčních 
materiálů, z nichž z tohoto hlediska je nejvýznamnější Program  rozvoje kraje Vysočina
s
surovinových zdroj
vodní energie, dále s určitými výhradami i výstavba malých vodníc
využívání energetického potenciálu fytomasy a další. 

Problematika zabezpečení  energetických potřeb je standardně součástí rozvojových plánů 
obcí a mikroregionů. Výhledy se opírají o energetické generely či studie energetické 
soběstačnosti. Součástí je hodnocení možnosti využití obnovitelných zdrojů a potenciál úspor 
energie v obci, odhad potřeb do budoucna a návrh variant řešení. Pro řadu obcí je zpracování 
odborného posudku finančně nedostupné. Ze zákona o hospodaření s energií (č. 406/2000 
Sb.) jsou obce, které ve svých zařízeních spotřebují více energie než 1 500 GJ ročně, povinny 
nechat si zpracovat energetický audit. Nejčastěji využívaným obnovitelným zdrojem v ČR je 
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biomasa, v kraji Vysočina bylo v posledních letech realizováno nebo je ve fázi příprav řada 
projektů tohoto typ (Bystřice nad Pernštejnem, Nová Cerkev, Račice a další) [7]. 

Financování této oblasti se realizuje prostřednictvím grantového programu Fond  Vysočiny, 
ze kterého se mohou pokrýt požadavky týkající se zejména spolufinancování projektů na 
využívání obnovitelných zdrojů energie pro environmentální šetrný způsob výroby elektrické 
energie a další. Pro posouzení projektu byla vydána kritéria: 

• soulad projektu s Programem rozvoje a dalšími koncepčními materiály, 

• soulad projektu s vyhlášeným grantovým programem, 

• připravenost a realizovatelnost projektu, 

• prokazatelné využití poskytnutých prostředků ve prospěch  rozvoje kraje Vysočina, 

• reálný a průhledný rozpočet nákladů, 

• důvěryhodnost předkladatele a jeho schopnost spolufinancovat a realizovat akci. 

Jako specifická kriteria byla vyhlášena tato: 

• dopad projektu na větší využití obnovitelných zdrojů energie v kraji (reálný dopad 
na počet obyvatel používajících tento typ energie v obcích, zvýšení instalovaného 
výkonu u podniků nebo budov), 

• výše finančního podílu žadatele. 

V roce 2003 žádalo o poskytnutí grantu na projekt týkající se tohoto problému 23 subjektů, 
úspěšných žadatelů bylo 17  s celkovým objemem přidělených prostředků 1,4 mil.Kč. 

Využívání obnovitelných zdrojů energie zásadním způsobem závisí na konkrétních místních 
podmínkách. Rozhodnutí zda investovat do obnovitelného zdroje musí předcházet důkladné 
poznání místních geografických, klimatických, environmentálních, ekonomických i sociálních 
souvislostí. Lokalitu je často nutné sledovat dlouhodobě.   

Pro posouzení možností kraje Vysočina byly analyzovány známé typy obnovitelných zdrojů 
nergie a zhodnoceny slabé a silné stránky příležitosti [7], které jsou ve stručnosti shrnuty 

ětrná energie: 

ve světě. 

e
dále. 

 

V

pro: 

• nevyčerpatelný zdroj energie, při kterém nevznikají škodliviny unikající do 
prostředí, 

• relativně příhodné podmínky v regionu, 

• možnost využití dotací při realizaci, 

• dynamicky se rozvíjející odvětví v Evropě i 

proti: 

• nestabilní zdroje energie 

• vysoké investiční náklady a náročná předrealizační fáze projektu, 

• výhrady k zásahu do krajinného rázu, 
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• hlukové emise zařízení. 

Území kraje disponuje potenciálem, který je v současné době nedostatečně využíván a 
představuje příležitost pro investory, obce, mikroregiony. Návratnost a efektivnost investice 
byla ověřena [10]. 

 

Solár e

pro: 

 bez škodlivého vlivu na prostředí, 

ůjček, 

je 

proti:

• oblasti (nižší intenzita slunečního záření a nižší 
činnost zařízení, 

• tento zdroj energie patří obecně mezi nejlevnější a nejčistší, 

ní potenciálních zdrojů v území může přispívat k menšímu zatížení 
přenosové soustavy, 

proti: 

sočina, 

ch obdobích. 

K vyu vá ožné navrhnou malé vodní 
rny, které je zejména z ekonomického hlediska možné realizovat pouze v místech, kde 
e stály objekty využívající vodní energii. Tento typ zdroje není pro kraj Vysočina 

optim

 

ní nergie: 

• ekologicky čistý způsob získávání energie

• vysoká životnost zařízení a nízké provozní náklady, 

• možnost využití dotací nebo nenávratných p

• osvobození od daně z nemovitosti po dobu pěti let pokud solární energie nahrazu
spalování tuhých paliv, 

• zařízení neemituje škodliviny. 

 

horší klimatické poměry v této 
počet slunečných dní) a tím nižší ú

• nerovnoměrné množství dopadající sluneční energie během roku (nejvíce jí dopadá 
v období nejnižší spotřeby) 

• značná finanční náročnost investice. 

Získávání energie ze slunce na území kraje Vysočina představuje jednu z možností, rozhodně 
není optimální a je nutné příslušné návrhy podrobit podrobné analýze. 

 

Energie vody: 
pro: 

• rozmístě

• vysoká životnost zařízení. 

• nedostačující spád a průtok řek v kraji Vy

• kolísání průtoku v jednotlivých roční

ží ní vodních toků k získávání energie by bylo m
elektrá
již dřív

ální. 
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Ener  b

• řízená produkce biomasy přispívá k utváření krajiny a péči o ni, 

pad na životní prostředí než při spalování fosilních paliv, 

• obnovitelný zdroj, který je možno produkovat v místě spotřeby a nezatěžuje se širší 
území dopravou, 

proti:

ástečně zatěžuje prostředí, 

 produkce biomasy vyžaduje rozsáhlé plochy a značné kapitálové vklady do výroby, 

• ce s palivem. 

Kraj s
nejlepší p í hmoty (velký podíl zalesněného území) a pěstování 
energ ck sní a dřevní štěpka začíná být nedostatková a 
v důsledku toho dražší, jeví se jako neperspektivnější pěstování energetických plodin, které je 

tlina, která vydrží na 
dnom stanovišti až 10 let, dosahuje vysokých hektarových výnosů,  má nulovou duranci - v 

opětnému vzklíčení po zaorání, dosahuje výhřevnosti 18 MJ.kg-1). 
žít k přímému spalování, pro produkci bioplynu i k výrobě pelet a briket. 

dní způsob se jeví jako nejvýhodnější podnikatelský záměr. 

Jako d o možno ještě počítat 
s energií prost  k nižším tepelným 
tokům
tepelných rajovou záležitostí. 

 

rovnání tradičního a alternativního zdroje energie 
Pro p v  vybráno vytápění pomocí pelet 
z biom on [6,7]. 

 shrnut v tab. č.2. 

gie iomasy: 

pro: 

• značný potenciál biomasy v kraji Vysočina, 

• menší do

• využití odpadní biomasy přispívá k řešení odpadové problematiky, 

• daňové zvýhodnění producentů bionafty. 

 

• nejedná se o zcela čistý zdroj energie jako např. energie slunce nebo větru, 

• produkce a přeprava biomasy č

•

• vyšší nároky na skladovací prostory, 

nutnost likvidace popela a poměrně složitá manipula

Vy očina má v rámci zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě energie 
ředpoklady produkce dřevn

eti ých rostlin. Vzhledem k tomu, že le

možno následně upravovat např. lisováním nebo fermentací. Jako nejvýhodnější se ukazuje 
pro tento region pěstování energetické plodiny Uteuša (vytrvalá ros
je
dalších letech nedochází k 
Plodinu lze vyu
Posle

s o budoucna možným způsobem získávání energie by byl
ředí a geotermální energií kraje Vysočina.Vzhledem

 území a spíše horším geologickým podmínkám neširší využívání pomocí např. 
čerpadel prozatím ok

 3.2 Po
oro nání možností alternativního zdroje energie bylo
asy, jako jedné z nejlepších možností pro vybraný regi

  

3.2.1 Ekonomické zhodnocení 
Analýza vychází z porovnání parametrů jednotlivých možností vytápění rodinného domu, 
výsledek je
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Tab.č.2: Charakteristika paliv a topných zařízení 

Palivo Charakteristika Zařízení Výkon Účinnost  

Uhlí 20 kW ca. 75% Hnědé, ořech Kotel 

Tříděné s pohyblivým 
roštem 

Zemní plyn Zemní plyn Běžný kotel na 26 kW ca. 90% 
plyn 

Pelety pelety o Kotel na 25 kW ca. 85% Dřevěné 
průměru 6mm dřevěné pelety 

zdroj: www.kotle.astranet.cz

Dále byla propočtena spotřeba paliv pro produkci stejného množství tepla, které bylo 
produ v a bylo 
vynás e ýsledek 
je zpr v

 

Tab.č

ko áno klasickým způsobem vytápění. Množství spotřebovaného paliv
ob no cenou a vypočteny další náklady spojené s jednotlivými druhy vtápění. V
aco án v tab.č.3. 

.3: Roční náklady na topení a ohřev 

Palivo Roční 
spotřeba 

Jednotková 
cena 

Roční 
náklady 
na palivo 

Kč 

Ostatní 
náklady 

Kč 

Roční 
náklady 

na 
zařízení 

Kč 

Náklady 
celkem 

Kč 

Hnědé uhlí 9 000 kg 1,71 Kč.kg-

1
15 390 750 1 154 17 294

Zemní 
plyn 

2 944 m3 6,78 Kč.m-3 19 960 2 940 1833 24 733

pelety 5 666 kg 3,25 Kč.kg-

1
18 414 160 1 250 19 825

zdroj: vlastní zpracování 

Z ekonomického hodnocení vychází jako nejlepší varianta vytápění hnědé uhlí s celkovými 
nejnižšími náklady [2]. V případech jako je hledání alternativních zdrojů by však měly hrát 

ýznamnou roli další kriteria, která charakterizují udržitelnost využití energií z dlouhodobého 
ěkteré [3,14]. 

ředí je vícerozměrná veličina, kterou nelze 
, pak vhodnou syntetickou  míru je možno hledat 

ozměrné) analýzy. Do této oblasti matematicko statistických 

i preferovat především takové, které poskytují možnost 
esagregace  vypočtené syntetické míry tak, aby bylo možno souběžně hodnotit faktory, které 
vlivnily její úroveň resp. její dynamiku. 

v
hlediska. Z externích nákladů energetiky lze monetarizovat jen n

 

3.2.2 Využití metody multikriteriálního hodnocení 
Přijmeme-li předpoklad, že kvalita životního prost
vyjádřit žádným přirozeným ukazatelem
metodami multikriteriální (vícer
metod patří celá řada  velmi sofistikovaných postupů . Pro rutinní analytické použití však je 
třeba mezi těmito metodam
d
o
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Pro další analýzu byla zvolena tato kritéria: 

• emise šk

• vznikající tuhý odpad (popel, škvára), 

• komfort le při obs

stupno

• nároky na skladování, 

manipula

• účinnost 

prostředí bylo nejprve nutné spočítat očekávané emise (bylo 

užita Saatyho matice). Výsledný syntetický ukazatel pro jednotlivé 
arianty vytápění byl získán jako součet součinu transformované hodnoty a váhy kriterií. 

č.4. 

: Synte te t v

odlivých látek do prostředí, 

spotřebite luze vytápění, 

• do st paliva, 

• ce s palivem, 

zařízení. 

Z hlediska vlivu na životní 
využito emisních faktorů pro spalovaná paliva a využívané typy spalovacích zařízení). 
V dalším bylo provedeno multikriteriální posouzení výpočtem syntetického ukazatele [12] za 
použití transformovaných hodnot (odvozených z mezních hodnot kritérií) a důležitosti 
jednotlivých kritérií (po
v
Výsledek je uveden v tab.

 

Tab.č.4 tický ukaza l vlivu varian ytápění 

Varianty Syntetický u atel kaz

Hnědé uhlí 4,9 

Zemní plyn 42,2 

pelety 23,9 

zdroj: v

 

lastní zp

r 
 varianty pro využití energie nelze postupovat pouze podle ryze 
 nutné doplnit analýzy o další mimoekonomická kritéria. Aby bylo 

la jednoznačně 
kázalo, že nejhorší variantou je do budoucna vytápění hnědým uhlím. Tato varianta vychází 
 ekonomického pohledu při výběru opačně. I přes zajímavý výsledek však zůstávají 

ozhodování, je nutné eliminovat jejich 

2. Drdla T.: Ekonomické aspekty využívání obnovitelných zdrojů energie. Diplomová 
práce, Univerzita Pardubice, FES, Pardubice 2004 

racování 

4. Závě
Pro výběr nejefektivnější
ekonomických kritérií a je
možné zvýšit exaktnost rozhodování, lze jako doplňkové metody s úspěchem využít 
multikriteriálního posuzování. Jako jednoduchý příklad bylo zvoleno rozhodování 
s implementací omezeného počtu doplňujících kritérií, které lze samozřejmě rozšířit, případně 
zvolit náročnější metodiky např. přístupy fuzzy [9]. V našem případě se zce
u
z
multikriteriální metody podpůrným prostředkem při r
náchylnost k subjektivnímu pohledu. 
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1. 
Jak
z k dě České 
rep
a nepř ké budoucnosti lze navíc vzhledem k požadavku EU, který byl 
ak gické 
dan
po
životního prostředí charakter Pigouviánských daní, jejichž úkolem je zvýšit cenu 

rodukovaných statků, jejichž výroba nebo spotřeba je spojena s negativní externalitou. 

ornit na nutnost zabývat se poplatkovými nástroji z hlediska 
 pohled je do značné míry opomíjen, což může vést k příliš 

ům systému a tím i snížení efektivnosti této vládní intervence.  

ozdělen do tří částí. V první jsou popsána základní východiska hodnocení 
tkových nástrojů z hlediska efektivnosti jejich správy. V druhé části je 

tupu. Na tomto místě je nutné upozornit, že uvedený příklad 
ředstavuje pozitivní ekonomickou analýzu a nijak nesouvisí se současným akcentováním 

ekologické daňové reformy v průběhu předvolebních kampaní (květen 2006). Konečně, třetí 
závěrečná část shrnuje základní poznatky a formuluje několik hospodářsko-politických 
doporučení. 

 

2. Poplatkové nástroje z hlediska efektivnosti jejich správy 
Cílem vládních intervencí do ekonomických procesů by mělo být, pokud budeme abstrahovat 
od redistribučních záměrů, zvýšení efektivnosti ekonomiky jako celku buď eliminací tzv. 
tržních selhání na mikroekonomické úrovni nebo vyrovnání výkyvů hospodářských veličin na 

strakt: 
užívání poplatkových nástrojů (včetně tzv. ekologických daní) ochrany životního prostředí 

í dodatečné nák hledem k malé 
í významnosti řady poplatků se nabízí otázka, do jaké míry jsou tyto nástroje e

lediska administrativních nákladů, t

dkládaný příspěvek na základě provedené analýzy upozorňuje na fakt, že administrativní 
klady nejsou u poplatků a daní na ochranu životního prostředí zanedbatelné. Využitelnost 

ného přístupu (administrativní náročnosti) je demonstrována na případové studii. 

otního prostředí. 

Úvod 
 uvádí Jílková (2004), poplatkové nástroje představují ve vyspělých zemích jeden 
líčových tržních nástrojů ochrany životního prostředí. Nejinak je tomu i v přípa
ubliky, kde lze však dle Ščasný (2002) jejich strukturu označit jako poměrně složitou 

ehlednou. V blíz
ceptován v rámci přístupových rozhovorů, očekávat rozšíření jejich počtu o tzv. ekolo
ě, které vzhledem ke společným vlastnostem v tomto příspěvku řadíme do skupiny 

platků. Důvodem je fakt, že tyto daně mají stejně jako ostatní poplatky na ochranu 

p

Cílem tohoto příspěvku je upoz
ntoefektivnosti jejich správy. Te

vysokým transakčním náklad

Příspěvek je r
efektivnosti popla
představeno praktické použití přís
p
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úrovni ových 
nástrojů, je nutné vždy posuzovat v kontextu p ěvku k těmto cílům. 

Pro potřeby této anal inovat případné úhly 
pohledu, jak hodnotit v

rostředí OECD (1997) definuje následujících pět oblastí: 

• ekonomická efektivnost, 

vironmentální efektivnost, 

1993), 

ní náklady existence poplatkového systému, které jsou nesené veřejným 
ektorem, Pavel - Vítek (2005). Jde například o mzdové náklady státní správy, která se 

ř. vyměřováním, výběrem a vymáháním poplatků. 

ů je relevantní: 

makroekonomické. Jednotlivé vládní intervence, včetně implementace poplatk
řísp

ýzy je nutné stanovit systém kriterií, resp. def
hodnost vládních intervencí. V případě nástrojů na ochranu životního 

p

• en

• administrativní a vyvolané náklady, 

• schopnost generovat veřejné příjmy, 

• širší ekonomické efekty. 

Z jejich výčtu vyplývá, že jedním z nich jsou i tzv. administrativní a vyvolané náklady. My se 
zde zaměříme na náklady administrativní. 

Přesnou definicí těchto nákladů lze nalézt např. v Sandford (1989), Messere (
Musgrave (1994) nebo Stiglitz (1997). Použijme obecnou definici, která tyto náklady 
označuje za transakč
s
zabývá nap

Z hlediska hodnocení efektivnosti poplatkových nástroj

• stanovení jejich hodnoty vzhledem ke generovaným příjmům – tzv. relativní 
administrativní náklady, 

• porovnání jejich relativní velikosti s hodnotou ostatních poplatkových a daňových 
nástrojů. 

Zejména druhé kriterium je velmi důležité, neboť samotná získaná hodnota neumožňuje 
hodnotit efektivnost nebo neefektivnost. Přehled naměřených hodnot administrativních 
nákladů jednotlivých typů daní obsahuje následující tabulka.19

 

                                                 
19 Podrobnosti k metodice výpočtu a diskuse možných omezení použité metodiky viz. Pudil a kol (2004). 
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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 íj finanční úřady 1,15  př mů fyzických osob 

Daň z íj anční úřady 0,66  př mů právnických osob fin

Daň z id úřady + celní úřady 2,21  př ané hodnoty finanční 

Spotř í řady + celní úřady 0,64 ebn  daně finanční ú

Daň silnič finanční úřady 6,47 ní 

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 n zabezpečení 0,42 a sociální zabezpečení Česká správa sociálního 

Celkem relativní administrativní náklady  1,37 

Poplatky na ochranu ŽP* finanční úřady 2,5 

Pozn.: * pouze předběžné výsledky měření, viz Pavel – Vítek (2005) 

Pramen: Pudil a kol. (2004), vlastní výpočty. 

Z tabulky vyplývá, že poplatky na ochranu životního prostředí mají vyšší relativní hodnotu 
administrativních nákladů než celý daňový systém ČR. Tento fakt 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 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 dalšího vývoje daňové a poplatkové soustavy je nutné upozornit na fakt, že 
spotřební daně a tedy i spotřební daň z uhlovodíkových paliv a maziv lze označit jako velmi 
efektivní. To má závažné implikace pro implementaci tzv. ekologické daňové reformy, která 
je založena na zavedení dalších spotřebních daní. Naopak nákladnou je daň silniční, kde 
hodnota administrativních nákladů dokonce víc než dvojnásobně přesahuje hodnotu 
naměřenou u poplatků. Tento fakt je překvapivý i z toho důvodu, že výnos této daně je více 
než dvojnásobný. Praktické dopady našich zjištění pro následující vývoj jsou demonstrovány 
v další kapitole. 
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3. Případová studie – využití konceptu administrativních nákladů k posouzení 
navrhované varianty ekologické daňové reformy 
Na podzim 2005 zpracovalo MŽP další z materiálů, ve kterém je rozpracován koncept 

gické daňové reformy. Oproti  i se 
silniční daní uvalenou na všechna vozidla, velikost jejíž sazby je závi ních 
norem. Vzhledem k vysoké administrativní náročnosti silniční daně již v současné době se 

 bude z istrativních nákladů takto konstruovaný 
ateln ulace je provedena i pro valenou 

ředpokladu, že náklady 
 sektorem na ad tu v rámci jedná daně jsou 

 korelovány s daňovou sazbou. Na základě změřených údajů v roce 2004 je tak 
Kč na jednoho da
, která je v letech pokládána v roční výši 1,5 %. Absolutní 

inistrativních nákladů na jednoho poplatníka vynásobená po ňových 
ě porovnávána v plánovaným  jednotlivých daní. 

ě spotřební daně na výrobu elektrické 
fektivnos nota předpokládaná v roce 2015 se již 

ižuje současné hodnotě naměřen ch daní. Zatímco v roce 2007 nelze označit 
15 již ano. 

ývoj lze sledovat u daně silniční. Úvodní hodnota po implementaci da ce 2007 
je na úrovni současné efektivnosti silni

ákla  20  již blíží 
k 10 %. To v porovnání s celkovou efektivnosti daňového systému ČR ukazuje na vysokou 

hlediska administrativních ná  tak její 
ze doporuč

ekolo předešlým verzím se zde setkáváme mimo jiné
slá na plnění emis

naskýtá otázka, do jaké míry  hlediska admin
návrh změny efektivní a spravov ý. Obdobná kalk nově u
daň na výrobu elektrické energie.  

Následující tabulka shrnuje získané výsledky. Výpo
vynaložené veřejným

čet je založen na p
ministrování daňového subjek

fixní a nejsou
vypočítán náklad v 
zvyšována o inflací

ňového poplatníka. Pro následující roky je tato hodnota 
2011-2015 před

hodnota adm čtem da
poplatníků je následn  výnosem

Výsledky prezentované v tabulce ukazují, že v 
energie se bude postupně e

případ
t zvyšovat. Hod

přibl é u spotřební
nově zaváděnou spotřební daň za vyso

Opačný v

ce efektivní, v roce 20

ně v ro
ční daně. Jako problematický se ukazuje další vývoj, 

dů poměrně dynamicky roste a v rocekde hodnota administrativních n 15 se

nákladnost správy takto konstruované daně. Z kladů
zavedení v této podobě nel it. 
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Tabulka 2: Ex-ante analýza efektivnosti navrhovaných daní v rámci ekologické daňové 
reformy 

 Výnos (Kč) 
Administrativní 
náklady 
relativní 

Počet 
daňových 
subjektů 

Administrativní 
náklady na 
jednoho 
poplatníka v Kč

Inflac
(%) 

e 

Současný 
stav – 2004  

Spotřební daň  
na benzín 67 171 400 000 0,0064 471 912732

Silniční daň 5 500 000 000 0,0647 1 658 919 215

Návrhy  

Spotřební daň 
na výrobu 
elektrické 
energie  

2007 6 400 000 000 0,0279 188 949 603

2009 12 000 000 000 0,0155 188 988 917 4,14

2011 18 500 000 000 0,0104 188 1 018 807 1,5

2013 23 500 000 000 0,0084 188 1 049 600 1,5

2015 27 300 000 000 0,0074 188 1 081 324 1,5

Silniční daň  

2007 22 000 000 000 0,0623 6 142 047 223

2009 20 400 000 000 0,0700 6 142 047 232 4,14

2011 18 800 000 000 0,0782 6 142 047 239 1,5

2013 17 300 000 000 0,0876 6 142 047 247 1,5

2015 15 800 000 000 0,0988 6 142 047 254 1,5

Zdroj: koncepce EDR z podzimu 2005 (MŽP), interní materiály MF ČR (2005), vlastní 
výpočty. 

 

4. Závěr 
Přístup k hodnocení efektivnosti poplatkových nástrojů ochrany životního prostředí by měl 
být integrální součástí celkového ex-ante i ex-post hodnocení efektivnosti jednotlivých 
vládních intervencí. Tento fakt lze demonstrovat i zřetelným posunem v evaluačních 
metodikách významných mezinárodních organizací (OECD, WB). Diskuse k této 
problematice, jejíž výsledky a odkazy jsou zmíněny v příspěvku, umožňuje formulovat ve 
vztahu k uvažovaným změnám v poplatkovém a daňovém systému ČR následující 
doporučení: 

a) Hodnotit efektivnost navrhovaných změn v poplatkovém systému je nutné také 
z hlediska jejich administrativní náročnosti, přičemž je třeba se neomezit pouze na 
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náklady nesené veřejným sektorem, ale zohlednit i náklady soukromého sektoru 
(vyvolané náklady). 

b) Navrhované změny v daňov plementa ňové 
reformy b podr  by 
případné n (viz iční dan

Při formulování změn v poplatkovém a daňovém systému je nutné zohlednit, že na velikost 
inistrativních nákladů má vliv nejen samotné zavedení daně, ale i její 

še sazby, počet plátců apod.) To je relevantní zejména u daně z elektřiny, kde 
čtu jejich plátců. 

tal Taxation and the Double Dividend: A Reader’s Guide. 
International Tax and Public Finance 2/95. 

ě, dotace a obchodovatelná povolení – nástroje ochrany ovzduší a 
ha. 

ountries. IBFD Publications, Amsterdam. 

ave, R. A. – P. B. (199 jné finance v ii a praxi. Management 

 (1994): ments in nmental Pol Lesson ECD 
Experience and their relevance to Developing Economies, Paris. 

OECD (1997): Evaluating the Efficiency and ic Instrum
ental Po

: Efektivnost poplatkových nástrojů na ochranu životního prostředí 
inistrativních nákladů. Praha 2005 – 5. In: Enviro tální 

ú
ě 

P. – Vybíh – Pavel, J 2004): efektivnost, P  

rd, C., M dwick (1 dministrative and Compliance Costs of 

. (2002): Environmentální daně a poplatky v ČR: ekologická fiskální reforma a 
zelenění rozpočtu. Finance a úvěr. Sborník synopsí referátů pro 2. výroční konferenci České 
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ém systému spoj
obeny ex-ante an
příklad siln
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alýze, která
ě). 

cí ekologické da
umožnila identifiky měly být 

eefektivnosti 
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NAK
A TŘETÍCH STRAN 

elosvětovou poptávku po veřejném přístupu k environmentálním informacím pohánějí tři 
 propojené síly: naléhavost a rozsah environmentálních problémů, charakter 

lečnosti, ve které se zvyšuje aktivita občanů, a revoluce v informačních a 

ocí online médií jako zprostředkovatelů, zvyšuje 

, vzdělávacích programů a médií je mezinárodně uznáván přinejmenším od 
2). 

í způsob, jakým se společnost vyrovnává s explozivním růstem a sníženou 

ace, popoháněnému tím, že 

 dokládá vedoucí postavení v oblasti životního prostředí (Dando 

na životní prostředí a množstvím environmentálních informací, které zveřejňuje 
iky 
ý v 

aha zveřejňování environmentálních informací může 
on a kol. 2003). 

teré se týkají nakládání s pevnými odpady. Jedná se o úzké a tedy zvládnutelné téma. Za 

tránkami nevládních organizací a zpravodajských 

lizace tvorby odpadů do svých 
strategií udržitelného rozvoje, s cílem řešit problém nedostatku míst pro skládkování odpadu 

LÁDÁNÍ S PEVNÝMI ODPADY: ONLINE REPORTING PODNIKŮ 

 

Irene Pollach 

 

 

1. Úvod 
C
navzájem
občanské spo
komunikačních technologiích (Scharl 2004). Šíření environmentálních informací 
prostřednictvím internetu, přímo nebo pom
informovanost veřejnosti a rozšiřuje povědomí o vzájemné závislosti ekologických, 
ekonomických a sociálních otázek. Význam environmentální komunikace prostřednictvím 
vědecké výměny
Konference OSN o životním prostředí člověka ve Stockholmu v roce 1972 (UNEP 197

Jsme svědky rychlých pokroků v oblasti shromažďování a zpracovávání informací. Tyto 
pokroky měn
životností informací (Bell 1973, Haddad a Draxler 2002, Weingart 2002), zejména ve vysoce 
dynamických oblastech jako je životní prostředí (Pick a kol. 2000). V uplynulém desetiletí 
došlo k enormnímu nárůstu podnikové environmentální komunik
si podniky uvědomily, že environmentální komunikace uspokojuje požadavky investorů na 
informace o chování podniku,
a kol. 2003), vyplňuje mezeru mezi podniky a zainteresovanými skupinami vně podniků (Lev 
1992) a dokonce může odvést pozornost veřejnosti od skutečných problémů (Cerin 2002). 

Předchozím výzkumem podnikové komunikace byla zjištěna pozitivní korelace mezi vlivem 
podniku 
(Kolk a kol. 2001; Gray a kol. 2001; Cormier a kol. 2004). Byl vznesen argument, že podn
hledí na udržitelný rozvoj jako na manažerský úkol a nikoli jako na proces zakotven
demokratické účasti veřejnosti, která zahrnuje všechny osoby zainteresované na podniku 
(Springett 2003). Dobrovolná pov
podniky svádět ke zkreslení environmentálních informací, které šíří (Wats
Bylo zjištěno, že ve skutečnosti je obsah podnikové environmentální komunikace téměř vždy 
pozitivní a pochvalný pro daný podnik, zatímco množství negativních informací, které 
obsahuje, je zanedbatelné (Deegan a kol. 1996; Niskanen a kol. 2001). 

čelem této studie je prozkoumat tento efekt na základě informací zveřejněných na internetu, Ú
k
použití automatické analýzy obsahu porovnáváme environmentální reporting na podnikových 
internetových stránkách s internetovými s
médií s cílem určit, jakou pozornost podniky věnují nakládání s odpady a posoudit jejich 
postoj k této problematice. 

 

2. Nakládání s pevnými odpady 
Většina zemí OECD začlenila prvky prevence a minima
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(OECD 2004). Země, které podporují recyklaci, nejen že snižují spotřebu zdrojů a vypouštějí 
padů, ale bylo zjištěno, že

kládání s odpady, a zejm
do životního prostředí méně od  rovněž vykazují vyšší úrovně 
celkové produkce (Di Vita 2004). Integrované na éna kompostování, 
může rovněž zmírnit problémy globální změny klimatu snížením čisté produkce skleníkových 
plynů (BioCycle 2004). Klíčovou roli ve snižování množství odpadů a recyklaci materiálů 
hraje postoj a chování veřejnosti jako celku, ale udržitelné nakládání s odpady není jen v 
jejích rukou. Stejně musí o nakládání s odpady dbát místní samospráva a výrobci zboží a 
materiálů (Barr 2004). Nicméně podíl recyklace komunálních odpadů se snižuje (Fialka 

počtová omezení a redukce zdrojů způsobuje, že podniky omezují výdaje 
 nakládání s odpady, protože neoceňují environmentální přínos takových 

2002), zatímco roz
na technologie pro
investic (Schwartz 2004). 

 

3. Metoda 
Pro zjištění, jaké termíny jsou rozšířeny v oblasti nakládání s pevnými odpady, tento výzkum 
studoval internetové stránky podniků ze seznamu Fortune 1000 z roku 2004 
(www.fortune.com). Výzkumní pracovníci v minulosti používali žebříčky sestavené 
časopisem Fortune Magazine pro zkoumání obsahu internetových stránek (Perry a Bodkin 
2000), online marketingových strategií (Palmer a Griffith 1998) a běžných způsobů používání 

ek 

, znovuzískání zdrojů, 

í hodnotu relativních četností výskytu termínů. Zhodnotili jsme 
roto sémantickou orientaci každého pojmového systému ve všech třech skupinách pro určení 

mto pojmům. Za předpokladu, že textové segmenty 
ovým systémům dedukován ze vzdálenosti mezi 

(McManis a kol. 2001). Řada studií se zaměřila na podnikovou etiku (Morf a kol. 1999; 
Weaver a kol. 1999; Reicher a kol. 2000). Pro účely porovnání vzorek zahrnoval rovněž 39 
environmentálních organizací a 114 zpravodajských médií. Projekt použil adresáře 
Newling.org, Kidon.com a ABYZNewsLinkgs.com pro sestavení seznamu 42 zpravodajských 
organizací z USA a 72 mezinárodních internetových stránek ze čtyř dalších anglicky 
mluvících zemí (Kanada, Velká Británie, Austrálie a Nový Zéland). Vzhledem k dynamice 
obsahu internetových stránek vyhledávač (Scharl 2000) zrcadlil tyto internetové stránky, 
přičemž se držel jejich hierarchické struktury, až do dosažení 50 megabytů textových údajů v 
případě zpravodajských médií a 10 megabytů v případě podnikových stránek a strán
nevládních organizací. Tyto limity pomáhají při porovnání stránek nestejné velikosti a snižují 
oslabování nejvýznamnějších informací obsahem na nižších hierarchických úrovních. Systém 
poté identifikoval a odstranil opakující se segmenty, jako titulky a přehledy zpráv, jejichž 
přítomnost na větším počtu stránek by jinak narušila zjišťování počtu výskytu jednotlivých 
termínů.  

Z téměř stovky různých zdrojů v angličtině, včetně knih, článků a internetových stránek 
nevládních organizací, vlád a nadnárodních organizací, byl sestaven seznam 311 termínů 
týkajících se nakládání s pevnými odpady. Z těchto termínů byly vytvořeny skupiny 
odpovídající následujícím devíti pojmovým systémům: pevné odpady, nakládání s odpady, 
prevence tvorby odpadů, shromažďování odpadů, zpracování odpadů
biologické zpracování odpadů, termické zpracování odpadů a odstraňování odpadů. Termíny 
zahrnuté v těchto pojmových systémech byly použity pro dva typy analýz. Za prvé byly 
vypočítány relativní četnosti výskytu termínů, zachycující vztah mezi agregovanými četnostmi 
výskytu daného termínu v každém z pojmových systémů a celkovým počtem slov v každé ze 
tří skupin (podniky, nevládní organizace a zpravodajská média). Tyto četnosti výskytu vrhly 
světlo na šířku a hloubku jejich environmentálního používání. Nicméně chybějící lokální 
kontext omezuje vypovídac
p
intenzity a směru postoje autorů k tě
odrážejí lokální souvislost, byl postoj k pojm
cílovým slovem a přibližně 7500 pozitivními a negativními slovy převzatými ze slovníku 
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posuzujícího slova (Scharl a kol. 2003) vycházejícího z General Inquirer (Všeobecného 
výzkumníka) (Stone 1997). Reverzní lematizací byla přidána množná čísla, přípony minulého 
času a další syntaktické obměny (například manipulate → manipulates, manipulating, 
manipulated). Výpočet sémantické orientace nám umožnil ověřit, zda podniková 
environmentální komunikace skutečně obsahuje převážně pozitivní informace (Deegan a kol. 
1996; Niskanen a kol. 2001). 

 

4. Výsledky 

4.1 Četnosti výskytu slov 
 bylo ze 311 termínCelkem

1
ů alespoň jednou na nějaké z internetových stránek nalezeno pouze 

76. Ze srovnání agregovaných relativních četností výskytu těchto termínů vyplývá, že 
jmovým systémem ve dvou zkoumaných skupinách bylo znovuzískání nejvíce rozšířeným po

zdrojů, ačkoli to byl nejmenší pojmový systém, který tvořilo pouze 16 termínů. Relativně 
vzato používání pojmových systémů znovuzískání zdrojů a pevné odpady na stránkách 
nevládních organizací výrazně převyšuje používání všech ostatních pojmových systémů ve 
všech třech zkoumaných skupinách. Na stránkách nevládních organizací je rovněž podstatně 
větší pozornost věnována pojmovému systému odstraňování odpadů než na podnikových či 
zpravodajských stránkách. Třemi nejvíce používanými pojmovými systémy jak na 
podnikových tak zpravodajských stránkách jsou znovuzískání zdrojů, shromažďování odpadů 
a odstraňování odpadů. Relativní četnosti výskytu na podnikových stránkách mají sklon být 
nápadně vyšší než na zpravodajských stránkách. Zatímco zpravodajské stránky nevěnují 
téměř žádnou pozornost pojmovému systému prevence tvorby odpadů, podniky a nevládní 
organizace věnují nejmenší pozornost systémům biologické zpracování odpadů respektive 
zpracování odpadů. 
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Obrázek 1 Četnost výskytu termínů z oboru nakládání s odpady podle sektorů 

 

4.2 Sémantická orientace 
Sémantická orientace každého z pojmových systémů byla vypočítána vypočítáním průměru 
hodnot získaných v každé kategorii pro jednotlivé termíny. Výsledky naznačují, že podniky se 
dívají na činnosti v rámci nakládání s odpady zcela pozitivně. Bylo u nich dosaženo 
pozitivních výsledků ve všech devíti kategoriích a nejvyššího výsledku ze všech skupin v 
osmi z nich. Nevládní organizace odrážejí ve většině kategorií pozitivní postoj podniků, i 
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když v menší míře, s výjimkou kategorií zpracování odpadů a znovuzískání zdrojů, kde 
převyšují výsledky dosažené ve skupině podniků. Přístup nevládních organizací k 
odstraňování odpadů je téměř neutrální, ale mírně negativní. Zpravodajské stránky vyjadřují 
pozitivní postoje k většině pojmových systémů, činí tak však v menší míře než podniky a 
nevládní organizace. Zvláště je třeba zmínit, že sémantická orientace na zpravodajských 
stránkách je vysoce negativní pokud jde o termické zpracování odpadů a mírně negativní 

okud jde o pevné odpady. p
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Obrázek 2 Sémantická orientace termínů z oblasti nakládání s odpady podle sektorů 

 

5. Výhled a závěr 
Z analýzy environmentální komunikace podniků, nevládních organizací a zpravodajských 
médií vyplývá, že pozornost, jakou věnují podniky nakládání s pevnými odpady je malá ve 
srovnání s pozorností environmentálních nevládních organizací, je však příznivá ve srovnání s 
pozorností zpravodajských médií. Zejména lze říci, že malá pozornost, kterou jak podniky tak 
zpravodajská média věnují prevenci tvorby odpadů a biologickému zpracování odpadů může 
svědčit o určitém nedostatku snahy o udržitelnější chování. Bylo zjištěno, že postoje podniků 
k nakládání s odpady jsou vysoce pozitivní, což svědčí o tom, že podniky se v 
environmentální komunikaci ve skutečnosti vyhýbají negativním informacím. Naproti tomu 
zpravodajská média vyjadřovala negativní postoje k termickému zpracování odpadů a 
pevným odpadům, zatímco nevládní organizace se dívaly mírně negativně na odstraňování 
odpadů. Zdá se, že pojmové systémy, na které bylo pohlíženo negativně, odrážejí 
nejnaléhavější problémy v oblasti nakládání s odpady, což potvrzuje validitu zvoleného 
přístupu a naznačuje možnosti dalších zdokonalení v budoucích studiích environmentální 
online komunikace. 
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ÚČET VÝDAJŮ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: 
MOŽNOSTI A REALITA 

 

Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc. - Egor Sidorov 
 

 

Úvod 
Metodologie „Účtu výdajů na ochranu životního prostředí“ (EPEA) je rozvíjena v rámci EU 
již od počátku 90. let. S ohledem na potenciál resp. informační zázemí, které EPEA poskytuje 
rozhodovací sféře, participuje na projektech zaměřených na rozvoj metodiky stejně jako na 

eré směřovaly k aplikaci EPEA v našich podmínkách. Cílem tohoto 

 současný stav 

rakterizovat celkové výdaje 

indikují finanční toky směřující do oblasti environmentálních 

entovány příslušnými kapitálovými a běžnými výdaji  ekonomických subjektů.  

PEA se skládá ze tří hlavních souvisejících tabulek [6]: 

 tabulka popisující jednotlivé složky národních výdajů na ochranu životního prostředí dle 
živatele nebo příjemce; 

itálu;  

• tabulka, která sumarizuje finanční zdroje environmentálních aktivit. 

 

2.  Aplikace EPEA: možnosti 
EPEA je nástroj koncipovaný tak, aby poskytoval kompatibilní, srovnatelné a 
desagregovatelné soubory dat, využitelných pro podporu řídících a rozhodovacích procesů, 
spojených s aktivitami na ochranu životního prostředí. Výstupy EPEA skýtají širokou škálu 
možného využití v řadě řídících a rozhodovacích sfér společnosti včetně politických, 
ekonomických a sociálních. Přehled vybraných nejdůležitějších oblastí použití a zvláštností je 
uveden dále.  

 

praktické aplikaci mnoho evropských zemích. Také Česká republika učinila v dané oblasti 
několik kroků, kt
příspěvku je poskytnout přehled aktivit spojených s rozvojem EPEA v ČR, analyzovat 
možnosti a příležitosti, které implementace EPEA skýtá a charakterizovat
problematiky v ČR.   

 

1.  Co je EPEA? 
Účet výdajů na ochranu životního prostředí (EPEA) je specifický satelitní účet k Systému 
národních účtů. Hlavním cílem EPEA je postihnout a cha
domácích ekonomických subjektů v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí. Výstupem 
EPEA je soubor dat, které 
aktivit v daném územním celku. 

Podle zdroje [8] aktivity na ochranu životního prostředí zahrnují činnosti, jejichž cílem je 
předcházet, snižovat a eliminovat znečišťování stejně jako i jiné degradace životního prostředí 
spojené vlivem aktivit společnosti na životní prostředí. Obecně jsou tyto aktivity 
reprez

E

•
kategorie u

• tabulka, která u různých kategorií výrobců popisuje produkci a hodnotu výstupu služeb na 
ochranu životního prostředí, jakož i tvorbu hrubého kapitálu a transferů kap
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• otního 
prostředí. 

EPEA poskytuje velmi dobře uspořádané/organizované a precizně definované informace o 
finančních zdrojích, sm ace o hlavních 
účastnících transak

• Evaluace a další vývoj environmentální politiky. 
Efektivnost a účinnost realizované environmentální politiky je třeba neustále hodnotit jak z 

iska změny vlivu aktivit společnosti na životní prostředí, tak z pohledu vývoje výdajů 

izace environmentální politiky. 
Časové řady, které systémem EPEA poskytuje, charakterizují strukturální změny v oblasti 
ochrany životního prostředí. Analýza těchto dat může napomoci měřit efektivnost a 
výkonnost exekutivy a tato zvýšená kontrola může přispět ke zlepšení legislativní i 

h aktivit, k evaluaci reakce společnosti na potřebu snižování 

ostředí. 
itých problémů a k intenzivnější 

i

ntovaných analýz.  

dat o 
aje o „jádru“ eko-
dnictvím deskripce 

poskytovaných služeb na ochranu životního prostředí a deskripce tvorby hrubého fixního 
kap a ochranu životního prostředí [6]. 

je z různých zdrojů vkládat a tento koherentní datový systém vytvořit [6]. 

Zvyšování transparentnosti systému národních výdajů na ochranu živ

ěrech a objemech finančních toků a dále inform
cí spojených s ochranou životního prostředí.  

hled
na ochranu životního prostředí. Údaje o výdajích na ochranu životního prostředí je třeba 
mít k dispozici pro realizaci cost/benefit analýz environmentálně orientovaných aktivit.  

• Strategický přístup k environmentální politice. 
EPEA má také funkci jako nástroj monitoringu. Možnost monitorování a kontrolování 
úrovně plnění stanovených cílů umožňuje vytvářet systém plánování navazujících 
environmentálních aktivit.  

• Kontrola real

institucionální environmentální struktury na všech úrovních.   

• Přehled environmentální činnosti. 
Agregátní informace systému EPEA mohou být využívány pro charakteristiku 
tuzemských environmentálníc
environmentální zátěže  a zároveň slouží jako indikátory udržitelného rozvoje.  

• Zlepšování ekologického povědomí. 
V průběhu zpracování EPEA je nezbytné realizovat řadu dodatečných analýz aktivit na 
ochranu životního prostředí a vyhodnotit jejich vztah a vazbu vůči životnímu pr
Toto může posloužit  k lepšímu pochopení důlež
nkorporaci environmentálního faktoru do rozhodovacích a řídících procesů společnosti.  

• Podpora environmentálně orie
Údaje EPEA lze využít i pro další analýzy související s ochranou životního prostředí. 
Např. při analýze ekonomického rozvoje společnosti vzrůstá potřeba 
environmentálním průmyslu (eko-průmyslu). EPEA poskytuje úd
průmyslu, tzn. o jeho hlavních odvětvích zejména prostře

itálu u poskytovatelů služeb n

• Nástroj k systematickému třídění dat.  
EPEA je systém, který umožňuje shromažďovat a následně harmonizovat datové soubory, 
které jsou pro danou zemi k dispozici. Data často poskytují různé subjekty (různá oddělení 
v rámci statistického úřadu, různá ministerstva, fondy, obchodní sdružení atd.), takže 
koherentní datový soubor není k dispozici. EPEA poskytuje systémový rámec do něhož je 
možné úda
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• Zlepšení mezinárodní spolupráce. 
A tvoří EPE společnou metodologickou platformu umožňující rozvíjet vnitřní 

dních environmentálních 

dí 
h sti environmentálních investičních 

ního prostředí prochází trhem, na němž jsou nabízeny a 
říslušnými ekonomickými subjekty. 
it jako základna pro popis a analýzu 

negativní vliv na úroveň 
n ktoru. Monitoring tohoto vlivu, který by měl být 

dukci dopadů, může být realizován s pomocí 

 v upravené podobě – i na  úrovni jednotlivých 
ů, pro zlepšení image podniku, 

Jak
ak t 
a an y o je dělají lépe předvídatelným. 
Vzh
12 

Nás
Eur

 

3.  
V roce 1994 vydal Eurostat p
SER
vyt
nás
Švý
me ř. ve 
Finsku a Švédsku), případně byl zaveden v posledních letech, a to zcela nebo zčásti (např. v 

environmentální politiku zemí Evropské unie s využitím vzájemných zkušeností a 
nejlepších praxí. Jednotná metodologie poskytuje možnost komparace dat, analýz 
odchylek atd. Tyto okolnosti podporují integrační procesy náro
politik.  

• Financování environmentálních projektů. 
V návaznosti na omezenost přírodních zdrojů by měly všichni – jak státní tak soukromý 
sektor přednostně poskytovat finanční prostředky na nejperspektivnější environmentální 
projekty. S tím souvisí skutečnost, že informace o výdajích na ochranu životního prostře
mo ou být využity pro následnou analýzu efektivno
programů.  

• Popis environmentálního trhu. 
Aktivity na ochranu život
poptávány environmentální služby a produkty p
Výdaje na ochranu životního prostředí mohou slouž
těchto trhů včetně zaměstnanosti a mezinárodního obchodu. 

• Analýzy vlivů na podnikatelský sektor. 
Environmentální politika státu může mít pozitivní nebo 
ko kurenceschopnosti podnikatelského se
realizován buď kvůli podpoře nebo re
takového datového zdroje jakým je EPEA.  

• Implementace na mikro úrovni. 
Metodologie EPEA může být používána –
podniků pro analýzu projektů, minimalizaci náklad
evaluaci sociální a environmentální odpovědnosti, pro plánování investičních akcí a pro 
hodnocení plnění očekávání investorů a klientů.  

 je z uvedeného zřejmé, výsledky EPEA jsou použitelné v mnoha sférách společenských 
tivit. Tvoří informační základnu pro rozhodovací sféru, umožňují lépe uchopit, monitorova

al zovat aktivity na ochranu životního prostředí stejně jak
ledem k této velmi důležité informační funkci je metodologie EPEA rozvíjena již více než 

let na obou úrovních – národní i mezinárodní.  

ledující sub-kapitoly příspěvku zachycují rozvoj EPEA v rámci Evropské unie (v rámci 
ostatu), následně jsou prezentovány nejdůležitější aktivity v České republice.   

Aktivity EPEA v Eurostatu: přehled 
říručku SERIEE, která obsahovala první návrh EPEA. Příručka 

IEE z roku 1994 se řídila doporučením Kapitoly XXI z SNA 93. Cílem této příručky bylo 
vořit systém monetární deskripce aktivit na ochranu životního prostředí [3]. Poté 
ledovaly pilotní aplikační studie v období 1994 – 1996 (Francie, Německo, Nizozemí, 
carsko a Spojené království) a 1998 – 1999 (Rakousko, Dánsko a Německo). Tento 

todologický rámec byl testován i v dalších zemích, i když ne tak systematicky (nap
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Au l ku, Norsku, Španělsku, Itálii nebo ve Spojeném 
krá

Zár
of 
„SE
sestavování účtů. Mezi výsledky Task Force patřily např. změny v „Klasifikaci aktivit 
och y  pro přijetí Londýnskou skupinou pro 
env n nmental Accounting) v roce 2001. 

V 
rev
[3].

Eurostat publikoval v roce 2002 výsledky pilotních aplikací (viz Eurostat 2002a), stejně jako i 
„Příruč říručka je velmi dobrým 
pom čtu výdajů na ochranu životního prostředí. Příručka 
pre
Sm
vče
živ  neposlední řadě se dotýká i 
pro m razuje manuál SERIEE 1994.  

V r
stat

V r
pro my a SERIEE – Účet výdajů na ochranu 
živ íh ent Protection Expenditure and Revenue Joint 
Qu o Protection Expenditure Account Conversion 
gui
jak
mo

V r Výdaje na ochranu životního prostředí: 

 doby byly 
ešeny celkem 4 projekty financované Ministerstvem životního prostředí ČR. Následující 
bulka obsahuje přehled těchto projektů. 

strá ii, Belgii, v České republice, Japons
lovství). Některé státy již pravidelně EPEA vytvářejí (např. Francie, Rakousko) [6].  

oveň s pilotními aplikacemi na Eurostatu bylo organizováno několik TES kurzů (Training 
European Statisticians – Školení evropských statistiků [3]). V té době v rámci schůzek 
RIEE Task Force“ byla také navrhována doporučení pro klasifikace a metodologii 

ran  životního prostředí“ (CEPA) doporučených
iro mentální účetnictví (London Group on Enviro

roce 2002 byla Statistickou komisí OSN schválena nová verze CEPA jako součást 
idovaného Systému integrovaného environmentálního a ekonomického účetnictví (SEEA) 
   

ku pro sestavení EPEA“ (Eurostat 2002b) [6]. Tato p
ocníkem pro praktickou konstrukci ú

zentuje, jak lze EPEA vytvořit, a jak následně nakládat s daty, která jsou k dispozici. 
ěrnice také sumarizuje změny, ke kterým došlo od publikování SERIEE v roce 1994, a to 
tně CEPA 2000, dále prezentuje doporučení, týkající se výrobků spojených s ochranou 
otního prostředí a environmentálně upravených výrobků. V
ble atiky NACE rev. 1.1, a v tomto ohledu nah

oce 2003 se konal další statistický vzdělávací program, v jehož rámci se konaly kurzy 
istiky výdajů na ochranu životního prostředí a environmentálního účetnictví. 

oce 2005 vydal Eurostat „Metodický postup pro převod mezi společným dotazníkem (JQ) 
 environmentálně zaměřené výdaje a příj
otn o prostředí“ („Eurostat Environm
esti nnaire/SERIEE Environmental 
deline“). Publikované výstupy obou zmíněných – JQ a EPEA – nezřídka vykazují rozdíly 
 v množství dat, tak i v jejich hodnotách [1]. Metodický postup pak prezentuje vazby a 
žnosti propojení mezi oběma systémy.  

oce 2005 byla též vydána uživatelská příručka „
Příručka sběru dat statistiky průmyslu“. Příručka byla vydána Eurostatem ve spolupráci 
s členskými zeměmi EU, přistupujícími zeměmi a EFTA státy [2]. Příručka obsahuje pokyny 
ke sběru, interpretaci a prezentaci dat o výdajích na ochranu životního prostředí v průmyslu. 

 

4.  Aktivity EPEA v ČR: přehled a výsledky 
V roce 1998 byl realizován v ČR první projekt zaměřený na tvorbu EPEA. Od té
ř
ta
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Tabulka 1: Přehled  projektů environmentálního účetnictví v ČR . 

ázev Kontaktní osoba RN ok 

I
r

P

mplementace environmentálního účetnictví v České 
epublice: Možnosti 

rojekt MŽP - PPŽP 320/4/98. 

UJEP 

Iva Ritschelová 
ritschelova@ujep.rek.cz

1998 

N
P

P

árodní výdaje na ochranu životního prostředí – 
říručka 

UJEP 1999 

rojekt MŽP. 
Iva Ritschelová 
ritschelova@ujep.rek.cz

Aplikace environmentálního účetnictví 

P

UJEP 

rojekt MŽP VaV1/C4/17/04. Iva Ritschelová 
ritschelova@ujep.rek.cz

2004-2005 

A

P

plikace environmentálního účetnictví 

rojekt MŽP VaV1/C4/13/04. 

CEMC 

Jiří Študent 

student@cemc.cz  

2004- 2005

Zdroj: [5]. 

 

Charakteristika hlavních výsledků: 
První pokus sestavit EPEA pro ČR v souladu s existujícími standarty byl realizován roku 
1998 v rámci projektu "Implementace environmentálního účetnictví v ČR: Možnosti". Tento 
pokus sestavit EPEA a kvantifikovat celkové výdaje na ochranu životního prostředí byl 
realizován na datové základně roku 1997.  

Další projekt – “Environmentální výdaje v ČR – metodická příručka” byl realizován v roce 
1999. Cílem projektu bylo pokračovat na bázi zjištění a výsledků z předchozího projektu a 

 ohledem na dosažené výsledky lze projekt řešený v letech 2004 – 2005: "Aplikace 
nvironmentálního účetnictví", resp. jeho část týkající se EPEA, považovat za nejvýznamnější 

rámci řešení byly propočteny kompletní 

ckých metod. V návaznosti na řešení projektu byly 
získány a prezentovány poprvé takové údaje, jako: 

• časová řada údajů o environmentální zásobě kapitálu, 

• časová řada běžných výdajů na ochranu životního prostředí spojených se zásobou 
fixního kapitálu, a 

• časová řada celkových národních výdajů na ochranu životního prostředí. 

Poprvé byly zveřejněny přepočty členů řešitelského týmu investic na ochranu životního 
prostředí z běžných cen na ceny stálé, s cílem eliminovat inflační vlivy. Významnou část 

vytvořit metodickou příručku pro pravidelnou kvantifikaci a hodnocení celkových národních 
výdajů na ochranu životního prostředí v ČR. Metodika použitá v rámci předchozího projektu 
byla porovnávána s metodikou Eurostatu. V některých případech bylo nezbytné metodiku 
upravit a přizpůsobit s ohledem na národní podmínky a nedostatečné informační zdroje. 

S
e
projekt ve srovnání s předchozími aktivitami. V 
časové řady výdajů na ochranu životního prostředí v ČR pro období 1995 až 2003. V průběhu 
zpracování projektu byla analyzována celá řada existujících a dostupných dat a datových 
zdrojů o výdajích na ochranu životního prostředí. Informační mezery byly zaplňovány s 
pomocí existujících analytických a statisti
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projektu představovala i komparace výsledků projektu s výsledky prvního statistického 
ání běžných výdajů na ochranu životního prostředí za rok 2003. Rovněž pokra a 
i projektu diskuze o teoretických a metodických A v rámci SEEA 

í pro další rozvoj EP
ími doporučeními dalších aktivit pro  úřad a Ministerstvo 

zainteresované instituce.  

ronmentálního účetnictví" byl 
konomické úrovni. Pozornost 

a věnována i některým problémovým oblastem ou EPEA jako jsou 
lní poplatky a daně. 

ta v České republice 
Bez ohledu na skutečnost, že doposud byla v ČR realizov h s aplikací 

 snad hovořit o aze udržet krok 
blasti praktického použit výsledků ČR výrazně 
inančních prostředků vynaložený Ministerstvem životního 

prostředí ČR jen na výše uvedené projekty, které se A více či méně 
il. Kč.  

yto finanční prostředky pokryly jednak rozvoj metodologie EPEA a její přizpůsobení na 
odmínky ČR a jednak pilotní praktické implementace této metodologie v jejichž rámci byly, 

kalkulace celkových národních výdajů na ochranu 

EA se stane regulérní součástí aktivit Českého 

 změny.  

zt určité nedostatky a struktura 

vat a podpořit tuto metodologii. Nedůvěra k inovacím je však 

zjišťov
v rámc

čoval
 přístupech k EPE

2003. V závěrečné části byly formulovány návrhy a do
společně s konkrétn

poručen EA ČR 
Český statistický

životního prostředí ČR a další 

Další projekt řešený v také letech 2004 – 2005: "Aplikac
ve větší míře zaměřen na environmentální účetnictví na 
však byl

e envi
mikroe
spojeným s tvorb

environmentá

 

5.  Aplikace EPEA: reali
ána řada aktivit spojenýc

metodologie a realizací EPEA, a lze určité sn a tempo s 
některými zeměmi EU, v o
zaostává. Celkový objem f

í získaných 

 problematiky EPE
dotýkaly, činí cca 6 m

T
p
kromě jiného, provedeny odhady a 
životního prostředí.  

Obecným cílem v rámci projektů vytvořených časových řad bylo poskytnout určitou základnu 
pro další propočty a zajistit kvalitní výchozí základnu pro další analytické práce. Řešitelé 
projektů očekávali, že proces tvorby EP
statistického úřadu, případně některé z podřízených institucí Ministerstvo životního prostředí 
ČR.   

Avšak bohužel doposud výsledky výzkumných projektů a pilotních studií nenašly praktické 
uplatnění. Český statistický úřad se doposud na regulérní bázi nezabývá EPEA a Ministerstvo 
životního prostředí se nezabývá příslušnými analytickými pracemi.  

Vysvětlení dané situace vidíme kromě jiného i v následujícím: 

• Tvorba EPEA není obligatorní. Informace z tohoto účetního systému jsou použitelné 
pro řadu environmentálně orientovaných analýz, ale tyto analýzy buď nejsou 
realizovány vůbec nebo jsou realizovány v omezeném rozsahu bez těchto údajů.  

• Metodologie je v porovnání s jinými metodickými postupy relativně nová. 
Uživatelsky vstřícná příručka byla sice publikována, ale je evidentní, že některé 
organizační složky se brání novým přístupům, jejichž implementace by vyžadovala 
určité organizační, finanční a metodologické

• Metodologie EPEA je neustále rozvíjena, stále lze nalé
EPEA není tak zcela jednoduchá. Argumenty tohoto typu mohou a zřejmě také 
odrazují konzervativněji smýšlející pracovníky s rozhodovací pravomocí od 
rozhodnutí akcepto
běžným jev pro společenský systém. 

• Institucionální struktury v ČR s ohledem na aktivity rozvinutých zemí EU 
proklamovaly snahu a vůli implementovat EPEA tím, že alokují určité finanční zdroje 
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a podpoří relevantní projekty, ale bohužel výsledky a výstupy těchto projektů nenašly 
své uživatele. Důvodem toho může být skutečnost, že skutečný potenciál EPEA 
doposud nebyl plně pochopen a že není dostatečné povědomí, jak výsledky použít. 

• ČR v rámci EU zvolila v oblasti EPEA pozici „následovníka“. Lze tedy očekávat, že 
navržená EPEA nalezne své praktické uplatnění v ČR až v EU vyvinutá metodologie 
bude přizpůsobena podmínkám ČR, až ostatní členské země budou prezentovat 

uo” v dané oblasti, přesto se domníváme, že některé zde 
uvedené faktory svou roli při rozhodování o dalších aktivitách v oblasti realizace EPEA 
seh ě není pozdě přijmout opatření, která by 
napom ohla za určitých podmínek 

ádi otevřeli širší diskuzi o možnostech zavedení a praktické 

Environmental Protection Expenditure Account: Conversion guidelines. Luxembourg: 

es, 2005. ISBN 92-894-

E
L
I

4. Integrated Environm

5. R
o
E ture Development. Papers and 
Proceedings from

6. R
R

7. S
L ations of the European Communities, 2002. 

výsledky praktické aplikace ve větším měřítku a možná a až se v rámci EU 
naplňování EPEA stane obligatorní.  

Jsme si plně vědomi toho, že uvedený přehled důvodů není rozhodně vyčerpávající, stejně 
tak, že neodráží plně “status q

rály. Zároveň se také domníváme, že rozhodn
ohla situaci v dané oblasti změnit, a která by napom

podpořit aktivity, které iniciují rozvoj EPEA a přinesou skutečně ty pozitivní efekty, které 
jsou od implementace metodiky EPEA očekávány.  

 
Závěrečná poznámka:  

Tímto příspěvkem bychom r
implementaci EPEA v ČR do regulérního statistického systému. Spolu s tím, bychom rádi 
vytvořili prostor pro diskuzi o dalších a podstatně širších možnostech využití informací z 
tohoto účetního systému pro rozhodovací a řídící činnost v oblasti státní politiky životního 
prostředí.  
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nvironmental Accounting: Current Situation and Fu

 a Workshop, 2004. ISBN 80-7044-612-9. 

itschelova, I., Steurer A.: Environmental Protection Expenditure Account. Czech 
epublic 1997-2003. Usti nad Labem, 2005. ISBN: 80-7044-708-7. 

ERIEE Environmental Protection Expenditure Accounts – Compilation Guide. 
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8. S
e
E

 
 
Příloha
na www

Oficiální publikace Eurostatu, týkající se problematiky EPEA 

Ro

ERIEE European System for the collection of economic information on the 
nvironment 1994 Version. Luxembourg: Office for Official Publications of the 
uropean Communities, 2002. 

 1: Publikace a materiály, týkající se problematiky EPEA, které jsou k dispozici 
 stránkách Eurostatu 

k Titul 

1994 • The European System for the Collection of Economic Information on the 
Environment – SERIEE 1994 Version. 

19
ormance – proceedings from a 

workshop, Luxembourg 28-29 September 1998. 

99 • From research to implementation: policy – driven methods for evaluating 
macro-economic environmental perf

2000 • Environmental Taxes in the EU – Statistics in Focus Theme 2. 

2001 • Environmental Taxes – A Statistical Guide  

• Towards a Typology of ‘Environmentally Adjusted’ National Sustainability 
Indicators. 

2002 • Environmental Protection Expenditure Accounts – Results of Pilot 
Applications. 

IEE Environmental Protection Expenditure Accounts – Compilation 
e. 

• SER
Guid

• Environmental Taxes in the EU 1980-1999 – Statistics in Focus Theme 2. 

2003 cus Theme 2. • Environmental Taxes in the EU 1980-2001 – Statistics in Fo

20

otection Expenditure and Revenue Joint Questionnaire/

05 • Environmental expenditure statistics: Industry data collection handbook. 

• Environment Pr
SERIEE Environmental Protection Expenditure Account: Conversion 
guidelines. 

Zdroj: m/eurostat www.europa.eu.int/com   

 http://forum.europa.eu.int/public/irc/dsis/envirmeet/library  
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Ná
dispoz

Rok Titul 

rodní dotazníky výdajů na ochranu životního prostředí, které jsou Eurostatu k 
ici 

2002 Country EPE questionnaire  [HU]. 

2003 Country EPE questionnaires [CH, DE, ES, UK]. 

2004 Country EPE questionnaires [NL, NO, SE]. 

Zdroj: http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/envirmeet/library

 

P ní pi

Rok Titul 

osled lotní studie, které jsou k dispozici na stránkách Eurostatu 

2001 • Current environmental protection expenditure in Belgium 

2002 • Improvement of existing 

ection investment and current 

• mental protection expenditure by the UK general government sector 

Environmental expenditure in industry – 
methodology for data collection in Austria. 

• Methodology work for environmental prot
expenditure in the manufacturing industry. 

• Refined Environmental protection expenditures in Sweden. 

• Survey of the possibilities of collecting data on EPE for the manufacturing 
industry in Denmark. 

• Environmental Protection Expenditure Accounts for Belgium – 1997. 

Environ
1996/97 to 2000/01. 

2003 • Environmental Protection Expenditure Accounts for Belgium – 1997 – 2000 

2004 • EPE by the Belgian industries in 2002 – Imputation techniques and results. 

• y of Environmental Protection Investments and Current 
cturing Industry in Denmark. 

cluding 2002 results for NACE 

• Pilot survey for environmental protection investment and current 
expenditures in the manufacturing industry Reference year 2001. 

Pilot Surve
Expenditure in the Manufa

• EPE - methodological work for NACE 11, in
10-37, 40 in Norway. 

2005 • EPE - Implementation of data collection using web forms in Portugal. 

• EPEA in Hungary - Final report. 

• EPEA in Latvia - Final report. 

• EPEA in Lithuania - Final report. 

• EPEA in Poland - Final report. 

• EPEA in Slovakia - Final report. 

Zdroj: http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/envirmeet/library  
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Dokumenty z pracovních jednání Eurostatu: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/envirm raryeet/lib   

Londýnská skupina pro environmentální účetnictví (the London Group on 
E n grp/london/london.htmnviro mental Accounting): http://www4.statcan.ca/city   

oc. Ing. Iva Ritschelová, CSc., Egor Sidorov 
niverzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem; e-mail:  ritschelova@rek.ujep.cz
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REVIZE PROGRAMU EMAS 

 

Anotace: 
české normalizační soustavy 

xtu 
 revize 

Programu EMAS, která by měla být přijata v roce 2007 jako EMAS III. 

 

 

V průběhu roku 2007 můžeme očekávat přijetí nového evropského nařízení o programu 
EMAS - pracovně EMAS III. Práce na revizi byly zahájeny v minulém roce, některá potřebná 
rozhodnutí již byla přijata, o jiných se diskutuje. 

Revize vychází ze dvou základních požadavků: 

1. V prosinci roku 2004 byla vydána nová verze normy ISO 14001 pro systémy 
environmentálního řízení. Vzhledem k faktu, že požadavky normy tvoří základ systému 
environmentálního řízení podle EMAS, bylo nutné přistoupit k aktualizaci nařízení č. 
761/2001. („malá“ revize) 

2. Článek 15 nařízení č. 761/2001 ukládá Evropské komisi zahájit revizi celého systému 
nejpozději pět let po nabytí účinnosti nařízení. („velká“ revize) 

 

ISO 14001:2004 a „malá“ revize 
Jak již bylo uvedeno vydala Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) v prosinci 2004 
aktualizovanou normu ISO 14001, kterou Česká republika přejala jako ČSN EN ISO 14001 
v červnu 2005. 

Vzhledem k faktu, že požadavky normy ISO 14001 tvoří základ systému environmentálního 
řízení podle EMAS, rozhodla se Evropská komise přistoupit k úpravě přílohy I nařízení č. 
761/2001. K tomu došlo vydáním „změnového“ nařízení č. 196/2006 letos v únoru. Původní 
text přílohy byl nahrazen textem části 4 normy ISO 14001. 

Organizace vedené v registru EMAS v době vstupu tohoto nařízení v platnost v registru 
zůstávají, splnění aktualizovaných požadavků u nich bude zkontrolováno v průběhu 
následujícího ověřování. Pokud by k němu mělo dojít dříve než za půl roku, může být datum 
ověřování o šest měsíců prodlouženo. (U organizací, které mají zaveden EMAS i ISO 14001, 
lze splnění nových požadavků očekávat do 15. 5. 2006, kdy vyprší přechodné období 
stanovené normou ISO 14001.) 

Článek 17 nařízení zároveň zaručuje, že veškeré akreditace environmentálních ověřovatelů 
zůstanou i nadále v platnosti. Akreditačních orgány však musí v rámci svých akreditačních 
a dozorových postupů zabezpečit, aby ověřovatelé byli schopní provádět validaci podle 
upraveného EMAS. 

 
Ing. Pavel Růžička 

 

V roce 2004 došlo k novelizaci normy ISO 14001, která byla do 
převzata jako ČSN EN ISO 14001:2005. Vzhledem k faktu, že základem systému EMAS je 
environmentální manažerský systém podle ISO 14001, došlo k přepracování příslušného te
Nařízení č. 761/2001. Zároveň probíhá diskuse nad podobou připravované „velké“
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„Velká“ revize - EMAS II
Pokud jde „velkou“ revizi EMAS, tj. o revizi podle článku 15 nařízení, ta bude vycházet ze 
dvou základních zdrojů: studie, jež si nechala Evropská komise zpracovat, a variantních 
scénářů, které vypracovala sama Kom

cénáře Evropské komise

I 

ise. 

S  

 prvními hrubými návrhy na další rozvoj programu EMAS a jeho budoucí podobu přišla 
vropská komise, když v červnu 2005 prezentovala několik možných scénářů revize 

R však zatím není ve 
světě příliš využívána, podniky z ní praktikují zatím pouze reporting. Navíc jde o náročný 
nástroj, který by v současné chvíli těžko vyhovoval potřebám a možnostem SMEs. 

 EMAS jako nástroj reportingu: EMAS by nebyl nástrojem environmentálního řízení 

ganizacemi. Hrozí zde však konkurence s již 
eportingu (např. GRI - Global Reporting 

en
vý
zn koznačením, nebo typem III - EPD). Problém však může 

in

 Zjednodušení stávajícího systému: Základem EMAS by zůstal systém 
k nikoliv podle ISO 14001 (EMAS by obsahoval vlastní, 

říliš nelišily od současného stavu, spíše 

m, pro které by nebyl EMAS dostatečným. 

S
samotná E
EMAS: 

 EMAS jako nástroj CSR: EMAS by nebyl nástrojem environmentálního řízení 
(neobsahoval by požadavky EMS), nýbrž nástrojem pro společenskou odpovědnost 
organizací (CSR - Corporate Social Responsibility). Soustředil by se nejen na 
environmentální otázky, ale také na otázky sociálního charakteru. CS

(neobsahoval by požadavky EMS), nýbrž nástrojem pro environmentální reporting. 
Environmentální prohlášení by pak mohlo nahrazovat ostatní zprávy a požadavky na 
reporting, vyžadované různými předpisy a or
existujícími nástroji environmentálního r
Initiative). 

 Provázání EMS a environmentálního značení: Základem EMAS by zůstal systém 
vironmentálního řízení (ISO 14001), více než doposud by se EMAS soustředil na 
robky a související procesy. Došlo by tak k většímu provázání s environmentálním 
ačením (ať už typem I - e

spočívat v konkurenci ke stávajícímu systému ekoznačení. Řešením by mohla být 
tegrace obou nástrojů do jednoho společného. 

environmentálního řízení, avša
zjednodušený EMS). Ostatní požadavky by se p
by došlo k jejich jasnější specifikaci (např. standardizované environmentální prohlášení). 
Takový systém by mohl více přilákat SMEs, pravděpodobně by ale došlo k odlivu 
velkých fire

 

Studie univerzity Bocconi 

Cílem studie [4, 5], kterou pro Evropskou komisi zpracovala milánská univerzita Bocconi, 

é firmy, státní úřady, místní samosprávné úřady, 

bylo kritickým způsobem zhodnotit stávající stav ve fungování dvou dobrovolných nástrojů - 
EMAS a ekoznačení (The Flower), identifikovat problémy a překážky jejich většího 
rozšiřování a navrhnout potřebné změny pro zlepšení stávajícího stavu. 

Ke získání vstupních údajů pro zhodnocení využili řešitelé jednak analýzu existující literatury 
a jednak dotazníkové šetření zaměřené na různé skupiny. V rámci EMAS to byly především 
certifikované a necertifikovan
environmentální ověřovatele a neziskové organizace. Celkem bylo osloveno 199 respondentů, 
z toho 77 registrovaných organizací (u sedmi se jednalo o místní úřady), 38 
nezaregistrovaných podniků (sedm z nich dříve mělo EMAS zavedeno) a 84 ostatních 
zainteresovaných subjektů (odpovědné orgány, ověřovatelé, neziskové organizace, apod.). 
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Analýza literatury ukázala, že doposud neexistuje mnoho studií, které by se zabývaly 

die také vyzdvihuje příspěvek EMAS k inovacím 

istrovaných organizací věří, že EMAS ke zlepšování environmentální výkonnosti 
přis
94 %
k ně

Oce
pro 
odb otního 
cyk
jsou
syst
post

Při 
posun - jinak organizace hodnotí motivaci a překážky vnímané v době zavádění a jinak 
v so
a př
EM

Za 
soul
mim ímo s konkurenceschopností organizace. 
V so
spol

Mez
imp
s mo
V so edevším nedostatečné ohodnocení 
e strany zainteresovaných stran (státu, veřejnosti, obchodních partnerů - trhu) a související 

čního charakteru). Jako nevýhoda EMAS je též 
teritoriální působnost (Evropa) ve srovnání s mezinárodní platností 

y jsou také přínosy 

porovnáním různých úrovní environmentálního řízení ve vztahu k environmentální 
výkonnosti podniku a dalším přínosům. Několik málo studií tohoto charakteru však existuje 
a shodují se na vyšším příspěvku EMAS k environmentální výkonnosti, zejména pokud jde 
o soulad s legislativou. Jedna německá stu
(technologie, výrobky). 

Z uskutečněných rozhovorů vyplývá, že je velmi těžké zjistit příspěvek EMAS ke zlepšení 
environmentální výkonnosti v kontextu příspěvku dalších nástrojů využívaných v organizaci. 
68 % reg

pívá, za významnější faktory však považují regulaci (předpisy) a technologický pokrok. 
 organizací uvedlo zlepšování environmentální výkonnosti v posledních letech, EMAS 

mu - podle jejich názoru - přispívá v 89 %. 

ňovány jsou také nepřímé efekty EMAS, např. jeho využívání jako srovnávací základny 
další přístupy a subjekty (best practice, benchmarking), možnost ovlivnění dodavatelsko-
ěratelského řetězce, vliv na environmentální profil výrobku ve všech fázích živ
lu nebo zjednodušení aplikace environmentálních předpisů a dalších požadavků. Pozitivně 
 hodnoceny i přínosy pro podniky, které se účastnily projektů na zavádění EMAS, ale 
ém nakonec neimplementovaly, nebo které z EMAS odešly, ale nadále udržují určité 
upy a prvky EMS. 

hodnocení motivačních prvků a překážek zavádění EMAS byl zaznamenán významný 

učasné době při rozhodování o dalším setrvání v EMAS. Tyto „nové“ motivační prvky 
ekážky se promítají také do rozhodování organizací, které v současné době o zavedení 
AS uvažují. 

nejvýznamnější motivační faktory byly původně označeny lepší řízení a zabezpečení 
adu s environmentální legislativou, zkvalitnění v oblasti řízení rizik a prevence 
ořádných událostí - tedy důvody nesouvisející př
učasné době je naopak na prvním místě právě faktor zvýšení konkurenceschopnosti, a to 
ečně se snahou zlepšit vztahy se zainteresovanými stranami. 

i hlavními překážkami zavedení EMAS uvedly registrované organizace náklady na 
lementaci (především malé a střední podniky), nedostatek lidských zdrojů a problémy 
tivací zaměstnanců. Nicméně žádná z těchto překážek nebyla označena za významnou. 
učasnosti vnímají podniky jako významné překážky př

z
nedostatek externích pobídek (nejen finan
zmiňována jeho omezená 
certifikátu ISO 14001. Za překážku není považováno porozumění požadavkům EMAS ani 
jejich praktické zavedení. 

Nejvýznamnější přínosy zavedeného EMAS vidí organizace v lepším povědomí, možnostech 
plánování a dosažení shody s legislativními požadavky. Oceňován
v organizační oblasti (pravomoci, odpovědnost, práce s lidmi) a snížení nákladů (úspory). 
Samostatně byly hodnoceny výhody vzhledem ke konkurenceschopnosti, kde 84 % 
registrovaných organizací oceňuje zlepšení image a 62 % souhlasí s tvrzením, že EMAS je 
pro konkurenceschopnost užitečným a efektivním nástrojem. Stejně však smýšlí pouhých 
32 % podniků, které EMAS zaveden nemají, což představuje velký problém pro rozšiřování 
počtu účastníků programu. Většina registrovaných organizací (60 %) je přesvědčena, že 
finanční prostředky investované do EMAS se podniku vrátily (vrací). 
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Další část výzkumu se týkala integrace EMAS s ostatními existujícími politikami a nástroji, 
zejména v oblasti výrobků. 72 % registrovaných organizací uvádí, že EMAS ovlivňuje 
environmentální profil jejich výrobků, a to nejen ve výrobní fázi životního cyklu. Synergii 
mezi EMAS a ekoznačením (The Flower) vidí 46 % respondentů, 52 % podniků s EMAS či 
ekoznačkou se domnívá, že EMAS by se měl stát povinným požadavkem pro získání 
ekoznačky. Respondenti vidí také významný vztah mezi oběma programy 

dky a podpory poskytované podnikům. Ty 

inančních podporách a technické asistenci (např. manuály). Výjimku 

 těžké najít pro rozhovor podnik, který by o EMAS vůbec nevěděl. 

EMAS příliš 

né zprávě, nebudou však kvantifikovány. 

a environmentálním značením (prohlášením) typu III (EPD). Z „nevýrobkových“ politik byly 
možné synergie nejčastěji zmiňovány v oblastech IPPC, obchodování s emisemi, směrnicí 
Seveso, směrnicí na ekodesign energetických spotřebičů a částečně také v případě REACH. 
Respondenti také vidí příležitosti v propojení EMAS s problematikou BOZP (62 %), 
sociálními aspekty či CSR (50 %). 

Závěrečný blok dotazníku se zaměřil na pobí
nejčastěji požadují finanční pobídky (nikoliv ve formě podpor na zavedení EMAS, ale spíše 
následných opatření - např. snížení daní) a úlevy ze strany regulátorů. (např. využití 
environmentálního prohlášení místo dalších zpráv a hlášení, méně časté kontroly, 
zjednodušení povolovacích řízení a procesů, apod.). Veřejné instituce by také měly věnovat 
více prostoru informačním a propagačním kampaním zaměřeným na EMAS a zahrnout jej do 
kritérií veřejných zakázek (green public procurement). 74 % podniků, které EMAS zaveden 
nemají, požaduje mezinárodní platnost systému (resp. ověřeného prohlášení). Nižší poptávka 
(24 %) je po přímých f
v tomto směru tvoří malé a střední podniky a veřejné instituce. 

Výsledky studie poskytují ještě několik dalších zajímavých postřehů a informací. Jedná se 
např. o následující: 

• Je velice

• 83 % organizací, které jsou registrovány v EMAS, mají zároveň certifikaci podle ISO 
14001. Rozdíly v přínosech příliš nevnímají, ale vidí, že EMAS jim něco navíc přinést 
může (např. úlevy ze strany regulátorů, green public procurement, vztahy s místními 
úřad, apod.). V současnosti však nejsou tyto potenciální přínosy naplňovány. 

• Mnohé organizace se obávají reakce úřadů, a proto svou registraci v 
nepropagují, environmentální prohlášení aktivně nerozesílají. 

• Organizace by rády používaly logo EMAS na výrobcích. 

• Studie se speciálně věnuje sektoru turistického ruchu, kde mohou nastat problémy - 
společnost může zvolit buď EMAS, nebo ekocertifikaci (= konkurence). Podniky 
s EMAS si myslí, že rozšiřování ekoznačení do sektoru služeb je zbytečné. 

• V odpovědích existují rozdíly mezi starými a novými členskými státy EU, zejména 
pokud jde o motivaci a překážky zavedení EMAS. Více informací k tomu bude 
uvedeno v závěreč

 

Scénáře budoucího rozvoje EMAS 

Zpracovatelé studie zároveň prezentovali své návrhy možností a scénářů budoucího rozvoje 
EMAS, vytvořené na základě získaných výsledků. Bylo předloženo celkem 17 možností, 
které zahrnují jak scénáře dalšího rozvoje (1-14), tak scénáře zrušení EMAS (15 a 16) či jeho 
ponechání ve stávajícím stavu (17). Některé scénáře se vzájemně doplňují (jdou kombinovat), 
jiné míří spíše proti sobě. V několika případech (např. varianty 10 či 12) by se jednalo spíše 
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o dobrovolné rozšíření podnikového systému pro organizace, které by o to měly zájem (není 
to zamýšleno jako povinný prvek EMAS). 

1. Finanční a tržní podpory - EMAS jako preferenční podmínka pro přístup ke zdrojům 
financování (fondům), green public procurement, snížení daní. 

2. Marketing a propagace - intenzivnější marketing a propagace ze strany státu, větší 
možnosti pro využívání loga EMAS. 

3. EMAS jako nástroj reportingu 

• možnost širšího a flexibilnějšího využití environmentálního prohlášení (např. využití 
prohlášení místo jiných zpráv a hlášení, pokud splní předem stanovené požadavky na 

nizace (budou stanoveny klíčové environmentální indikátory, ve kterých 
u

8. 
j

asp

9. Zam upy pro 

10. Zam  a EPD, možnost 
ě

11. 
a

12. Inte ržitelnosti, 

13. Zah
niž ). 

4. EMAS pro veřejné instituce a úřady - zaměření na veřejné instituce a úřady, 
entálního prohlášení. 

obsah a indikátory) 

• EMAS jako nástroj pouze pro reporting bez požadavků na systém řízení (ověřoval by 
se pouze obsah prohlášení, nikoliv způsob, jak se k uváděným informacím došlo) 

4. Kodex zásad (Code of principles) - nebyly by stanoveny přesné požadavky, pouze určité 
zásady, jejichž konkrétní naplňování by podniky reportovaly příslušným subjektům. 

5. Mezinárodní systém - umožnění registrace i organizacím ze nečlenských zemí EU. 

6. Integrace s dalšími politikami - EMAS bude zahrnut do dalších politik a strategií EU 
(např. IPPC, Seveso, atp.), environmentální prohlášení bude využito jako jednotný nástroj 
reportingu (při splnění požadavků na obsah). 

7. Standard excelence - registrace EMAS bude udělována na základě environmentální 
výkonnosti orga
m sí organizace dosáhnout určité úrovně a zlepšovat se). 

Povinný EMAS - stanovit EMAS jako povinný nástroj pro určité skupiny organizací (např. 
ne větší znečišťovatele, municipality, velké akce [př. sportovní], apod.), zahrnutí i dalších 

ektů (např. BOZP). 

ěření na malé a střední podniky - vypracovat manuály a jednoduché post
SMEs, step-by-step postupy s možností časově omezené registrace jednotlivých fází. 

ěření na aspekty výrobků - provázání EMAS s ekoznačením
ov řování EPD v rámci EMAS a používání loga 

Skupinové zavádění EMAS (Cluster aproach) - zjednodušení procesu zavádění EMAS pro 
m lé a mikro organizace, využití skupinového zavádění a registrace. 

grace s CSR - integrace EMAS s CSR resp. rozšíření o kritéria ud
environmentální prohlášení jako zpráva o udržitelnosti. 

rnutí finančního sektoru - důraz na roli bank a pojišťoven v celém systému (např. 
ší úrokové sazby či sazby pojistného v důsledku nižšího rizika

1
standardizovaný obsah (model) environm

15. Rychlá smrt - zrušení EMAS a přechod na ISO 14001. 

16. Pomalá smrt - odbourání veškerých podpor a zdrojů poskytovaných v souvislosti 
s EMAS, nechat ho vlastnímu vývoji (ukáže se, zda je to životaschopný nástroj). 

17. Žádné změny - žádné výrazné změny, pouze drobné úpravy a přizpůsobení se některým 
zjištěním vzešlým ze studie. 
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V závěrečné zprávě ke studii bude každá ze zmíněných možností podrobně vysvětlena, 

jaké

hod nmentální výkonnost organizací, vliv na nepřímé 
ch organizací. Z předběžného hodnocení vychází nejlépe 
 reportingu (3), aspekty výrobků (10) a integrace s dalšími 

poli a
a propag
sektoru (13) a integrace s CSR (12). 

 

Jak bud

pos lnost 

Mn
v ne i výraznějším změnám se staví také některé 

sou

t

voli
něk tostí zahrnout do svého systému, či nikoliv. Nehrozil by tak odliv 

l
z dů

prez pská komise materiál s návrhy na další 

 

Zdr

uditu z hlediska ochrany 

vropská 

3. Systémy environmentálního managementu - Požadavky 
s návodem pro použití 

popsáno, jaké kroky by bylo potřeba realizovat, jaké jsou klady a zápory daného scénáře a 
 jsou předpokládané dopady jeho realizace. 

Následně budou identifikována nejvhodnější opatření k realizaci, přičemž hlavními 
notícími kritérii jsou vliv na enviro

efekty a předpokládaný počet nový
scénáře externí podpory (1), nástroj

tik mi (6). Jako významná podpůrná opatření byly identifikovány scénáře marketing 
ace (2), mezinárodní systém (5), skupinové zavádění (11), zahrnutí finančního 

e vypadat EMAS III ? 
V diskusi vedené k výsledkům studie a návrhům scénářů dalšího rozvoje EMAS na 

ledních dvou zasedáních Řídícího výboru EMAS se ukázala značná názorová rozdí
jednotlivých států na budoucí podobu programu. Ani sama Evropská komise nenaznačila, zda 
se kloní spíše k úpravám stávajícího systému, či k provedení výraznějších změn. 

ohé státy nevidí problém malého rozšíření EMAS v jeho samotné podstatě, nýbrž 
dostatečné odezvě ze strany trhu a státu. Prot

nové členské země, kde bylo nařízení č. 761/2001 implementováno teprve v nedávné době a 
kde by větší změna znamenala podstatný zásah do čerstvě vytvořeného systému. Vidí v této 

vislosti i problémy při „náboru“ podniků. 

Vě šina členů výboru nakonec vyjádřila podporu názoru, že by se EMAS stal „modulárním 
systémem“ obsahujícím jednotlivé bloky (moduly), z nichž některé by byly povinné a některé 

telné (např. CSR, otázky výrobků, apod.). Organizace by si pak mohla zvolit, zda chce 
teré z volitelných záleži

ma ých a středních podniků v důsledku přílišné náročnosti EMAS, ani nezájem velkých firem 
vodu nedostatečnosti zahrnutých prvků a požadavků. 

Na základě výsledků studie, předložených scénářů, diskuse a vlastních návrhů 
entovaných na minulém zasedání zpracuje Evro

postup revize EMAS, který bude prezentován, diskutován a průběžně upravován v rámci 
následujících zasedání Řídícího výboru EMAS. 

Nové nařízení o EMAS by mělo být vydáno v roce 2007. 

 

oje informací: 
1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 ze dne 19. března 2001 

o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a a
životního prostředí (EMAS) 

2. Nařízení Komise (ES) č. 196/2006 ze dne 3. února 2006, kterým se mění příloha I 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001, aby se zohlednila e
norma EN ISO 14001:2004, a kterým se ruší rozhodnutí 97/265/ES 

ČSN EN ISO 14001:2005 
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ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA 
ZÁKLADĚ ČISTŠÍ VÝROBY V B&H (BOSNĚ A HERCEGOVINĚ) 

ajić–Valjevac 

V průběhu několika posledních let byly země ze západní části Balkánu směřující k evropské 
integraci konfrontovány s požadavkem vyhovět všem předepsaným podmínkám. Podle 
zkušeností zemí, které prošly nebo procházejí procesem přechodu, bylo zřejmé, že kvůli 
menší potřebě nákladů na zacházení a zacházení na konci výpusti mají investiční zdroje 
zlepšovat výrobní procesy a prevenci, popř. minimalizovat znečištění u zdroje. Tento typ 
intervence je nejenom základem konceptu čistší výroby, ale v souladu se standardem ISO 
14001 také základem konceptu Systémů řízení životního prostředí (Environmental 
Management Systems – EMS). V období  leden 2002-2005 uskutečnila sarajevská nevládní 
organizace „Centrum pro trvale udržitelný rozvoj“ projekt pod názvem „Budování kapacity 
pro čistší výrobu v B&H“.  Projekt, který je začátkem konkrétních aktivit na podporu čistší 
výroby a ukázkou jejích ekonomických a environmentálních výhod v B&H, financoval 
program EC LIFE – třetí země. Čistší výroba se uskutečnila v 10 vybranýczh průmyslových 
společnostech v B&H, zejména v oblasti výroby potravin a kovoprůmyslu. Zástupci 4 
průmyslových společností, účastníci výše zmíněného projektu, se začali zapojovat do dalších 
aktivit projektu POEMSBIH „Budování kapacity v zavádění systémů řízení životního 
prostředí (EMS) v B&H“. Jedná se o pilotní projekt, který v souladu se standardem ISO 
14001 vytvořil simultánní a integrovaný přístup k minimalizaci ztrát, čistší výrobě, prevenci 
znečištění a k zavádění systémů řízení životního prostředí. Projekt financovalo České centrum 
řízení životního prostředí (Czech Environmental Management Centre – CEMC), které 
poskytlo zdroje české vlády – oddělení mezinárodní pomoci.  V průmyslových společnostech 
byly v průběhu 18 měsíců zavádění projektu (duben 2004-říjen 2005) krok po kroku 
připraveny všechny nezbytné dokumenty a v souladu se standardem ISO 14001 byl zaveden 
systém řízení životního prostředí.  Jedna společnost (Sarajevský pivovar) obdržela v prosinci 
2005 certifikát pro zavádění EMS ze třetí strany. Další tři průmyslové společnosti plánují 
zavést nezávislou certifikaci v období 2006-2007. Tento dokument představí podrobně 
zkušenosti ze zavádění systému řízení životního prostředí a výsledky dosažené při spolupráci 
se společnostmi z B&H v předchozím období.  

Klíčová slova: integrovaný přístup k prevenci znečištění v B&H, čistší výroba, systémy řízení 
životního prostředí v souladu se standardem ISO.  

 

1. ÚVOD 
V průběhu několika posledních let byly země ležící na západě Balkánu a směřující k evropské 
integraci konfrontovány s požadavkem vyhovět všem předepsaným podmínkám. K těmto 
podmínkám patří mimo požadavku najít řešení politických problémů také požadavek na 
významné reformy s cílem posílit ekonomiku a průmysl, zlepšit jejich kvalitu a bezpečnost 
pro kupce v zemích Evropské unie. Kromě standardů kvality, kterým musí vyhovovat každý 
výrobek, se nijak moc nezdůrazňovalo, že podpis příznivých smluv se zahraničními investory 
nutí společnosti k tomu, aby prokázaly svoje povědomí o nezbytnosti chránit životní 
prostředí. Zároveň jsou pro většinu velkých společností v B&H charakteristické následující 
společné ukazatele: vysoká spotřeba surovin, vody a energie a vytváření nezanedbatelného 
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množs mem 
jsou at 
s p
traceným trhem, není na druhé straně schopna investovat do požadovaných opatření na 

ochranu životního pro vídající zacházení s 
 odpadem a jeho likvidaci, zacházení s odpadními vodami a plynnými emisemi. Podle 

kušeností zemí, které prošly nebo procházejí procesem přechodu, bylo zřejmé, že kvůli 
enší potřebě nákladů na zacházení a zacházení na konci výpusti mají investiční zdroje 

, a měl by se stát motivací pro aplikaci 
rostředků pro prevenci znečištění.  

konomická situace státu a současné administrativní kapacity v oblasti životního 

tví tuhého odpadu a odpadních vod a také vzdušných emisí. Se stejným problé
 konfrontovány i další země v přechodu. Bosenská ekonomika, která se musí vypořádáv
řevládajícími poválečnými dluhy, nedostatečně fungujícím procesem privatizace a 

z
středí, jejichž cílem je stanovit pravidla pro odpo

tuhým
z
m
zlepšovat výrobní procesy a prevenci, popř. minimalizovat znečištění u zdroje. Tento typ 
intervence je základem konceptu čistší výroby, ale v souladu se standardem ISO 14001 také 
základem konceptu systémů řízení životního prostředí (EMS).  

B&H potřebuje vytvořit nové strategie ochrany životního prostředí, které budou spolehlivě 
fungovat v průmyslovém sektoru, vybudovat odborné mínění v oblasti ochrany životního 
prostředí a řízení životního prostředí a zřídit odpovídající administrativní struktury pro 
realizaci aktivit v tomto sektoru.  

 

2. INSTITUCIONÁLNÍ A PRÁVNÍ RÁMEC SEKTORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V 
B&H 
Během posledních 10 let (po válce) byla Bosna a Hercegovina velmi složitě uspořádána: její 
státní zřízení je velmi drahé a v BiH funguje celá řada úrovní úřadů. Bosna a Hercegovina 
(B&H), jejíž státní konstituce je integrální součástí Daytonské mírové dohody, je specifickým 
státem složeným ze dvou jednotek: Federace Bosny a Hercegoviny (FB&H) a Republiky 
srbské (RS). Oblast Brčka, která zůstala napadena i po Daytonské mírové dohodě, byla 
převedena pod mezinárodní správu a v březnu roku 2000 byl vytvořen okres Brčko 
s pravomocemi, které jsou z převážné většiny podobné pravomocem dvou výše zmíněných 
jednotek. 

V současnosti fungují v obou jednotkách i v okrese Brčko ministerstva zodpovědná za 
ochranu životního prostředí, ale na státní úrovni žádné takové ministrestvo není. V roce 2003 
přijaly obě jednotky v B&H balík zákonů o životním prostředí a ještě v současnosti (2006) se 
provádění těchto zákonů a přijímání místních předpisů na jednotlivých úrovních úřadů 
výrazně liší. Skutečností je, že výzvy principů trvale udržitelného rozvoje, nutnost přípravy 
přijetí do EU a účinějšího využití lidských i finančních zdrojů ukazují, jak naléhavou nutností 
je uzákonit právní rámec životního prostředí na státní úrovni tak, aby se mohl stát základnou 
pro založení a financování Agentury životního prostředí. Tento zákon stanoví principy a 
mechanismy pro integraci ekonomických podnětů vedoucích k optimalizaci požadavků a k 
minimalizaci znečištění a ztráty přírodních zdrojů
p

Současná e
prostředí vyžadují dodatečné a společné úsilí na všech vládních i administrativních úrovních. 
Toto úsilí je nezbytné pro zavádění směrnic životního prostředí a pro jejich další vývoj a 
dokonce ještě víc pro vývoj účinných administrativních institucí souvisejících s životním 
prostředím. Cílem je zajistit shodu se současnou i budoucí legislativou.  

V roce 2003 přijala Bosna a Hercegovina následující balík zákonů o životním prostředí: 

• Zákon o ochraně životního prostředí včetně předpisů o integrovaném rámci pro 
licence na ochranu životního prostředí a včetně zmínek o podpůrných procedurách, 
např. o vyhodnocení vlivu na životní prostředí na základě konceptu integrované 
prevence znečištění a kontroly (IPPC). 
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• Zákon o ochraně přírody;  

• Zákon o ochraně ovzduší;  

• Zákon o zacházení s odpadem;  

• Zákon o ochraně vody; 

• Zákon o fondu životního prostředí. 

Tyto balíky zákonů existují odděleně ve Federaci B&H a v Republice srbské, ale jsou 
sladěny. 

Přijetí balíku zákonů o životním prostředí vytvořilo právní aspekt ochrany životního prostředí 

 prosinci 2005 byl přijat zákon o pozměňovacích návrzích a dodatcích k zákonu o ochraně 
ivotního prostředí v RS (Oficiální větsník RS č. 109/05). 

, zařízení nebo továrny, které ohrožují nebo mohou ohrozit životní prostředí, nebo 

nezbytných předpokladů pro jejich minimalizaci u zdroje a také za efektivní a 

ebo mohou mít negativní vliv na životní prostředí.  

), princip spolupráce 
 10), 

Kro  
prostřed
základn

v B&H. V předešlém období byly směrnice související s životním prostředím rozptýleny 
v různých nařízeních, zákonech, pravidlech, dekretech a rozhodnutích. Zákony předepisovaly 
přijmout v tomto ohledu celou řadu místních nařízení a definovat zodpovědnosti různých 
orgánů. 

V
ž

Přijatý „Zákon o ochraně životního prostředí“ předvídá speciální kontrolní režim (…) pro 
aktivity
které mají nebo mohou mít negativní vliv na životní prostředí“ a dále stanovuje „princip 
integrovaného přístupu“, jehož účelem je „zabraňovat rizikům poškození životního prostředí 
jako celku nebo tato rizika snižovat na minimum“. Zákon tak ukládá povinnost zahrnout 
oblast životního prostředí do politiky společnosti. 

Princip „znečišťovatel platí“, představující základ nového zákona o ochraně životního 
prostředí, předpokládá, že průmyslové společnosti jsou v souladu s požadavky právně a 
finančně zodpovědné za bezpečnou likvidaci odpadu, za kontrolu emisí odpadních látek, za 
vytvoření 
racionální využití energetických a přírodních zdrojů.  

V souladu s principem „znečišťovatel platí“ musí provozovatel továrny, která způsobí 
poškození životního prostředí, poskytnout zdroje pro nápravu způsobených škod. 
Provozovatel továrny uhradí výdaje i tehdy, pokud nápravu provede kompetentní instituce 
nebo nějaká jiná strana.  

Tímto způsobem byla všem společnostem v B&H stanovena povinnost získat do roku 2008 
„environmentální souhlas“, který prokazuje povědomí společnosti o životním prostředí a její 
úsilí identifikovat, snížit nebo odstranit možné zdroje znečištění a negativní efekty na životní 
prostředí. Společnost, která usiluje o získání environmentálního souhlasu, musí popsat své 
aktivity s důrazem na ty, které mají n

Environmentální souhlas přesto výslovně nepožaduje použití radikálních a drahých řešení, ale 
motivuje provozovatele k používání preventivních prostředků, které zaručují udržitelný vývoj. 
V rámci „Zákona o ochraně životního prostředí“ byly zavedeno sedm „principů ochrany 
životního prostředí“: princip trvale udržitelného rozvoje (článek 5), princip prevence (článek 
6), princip nahrazení (článek 7), princip integrovaného přístupu (článek 8
a rozdělení zodpovědností (článek 9), veřejná účast a přístup k informacím (článek
princip znečišťovatel platí (článek 11).  

mě toho zákon o ochraně životního prostředí postuluje zavedení systému řízení životního 
í na dobrovolném základu a poskytuje obecnou charakteristiku tohoto systém a také 
í kroky absolvované při jeho přijetí.  
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Pos y u obsaženy ve směrnici o integrované prevenci a kontrole 
zne ě rnice poskytuje rámec pro regulaci široké škály procesů 
zam n aplikaci mnoha výhod vyplývajícíh z ochrany životního 
pros inimalizací znečištění a produkce odpadu, 
efek n  a podobně. Směrnice IPPC obsahuje mezi jiným následující 
prvky:  

nceptu nejlepších dostupných technologií (Best 

okud jsou emise a škodliviny vypouštěny ve významném množství, musejí být 

úvahu je třeba vzít i jiné záležitosti, např. efektivní využití energie, minimalizaci 

egovině, tedy v jejích jednotkách, 

trategie „rozpusť a rozptyl“ je v boji se 

i výpusti se vyskytují vedlejší produkty, např. odpadní naplaveniny, 

ředitel, který racionalizuje 

tup , jak zabránit znečištění, jso
čišt ní (IPPC) 96/61. Tato smě
ěře ých na co možná nejlepší 
tředí, kterých se dosahuje prevencí a m
tiv ím využíváním energie 

• Kontrola emisí je založena na ko
Available Technologies – BAT);  

• P
limitní hodnoty emisí stanoveny pro množinu znečišťovatelů,;  

• Standardy kvality životního prostředí mohou vyžadovat přísnější podmínky než ty, 
které vylývají z definice nejlepších dostupných technologií (BAT);  

• V 
produkce odpadu a podobně.  

Je očividné, že existující právní rámec v Bosně a Herc
upřednostňuje a motivuje společnosti k aplikaci postupů zabraňujících znečištění. Toho je 
možné dosáhnout zavedením čistší výroby, tedy aplikací nejlepších dostupných pracovních 
postupů a jejich integrací. Uvedených cílů lze dosáhnout zaváděním systémů řízení životního 
prostředí v souladu s požadavky ISO 14001, které představují dobré řešení pro země v 
přechodu.  

 

3. NOVÝ PŘÍSTUP K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ A POŽADAVKY TRHU  
Vývoj lidské civilizace a růst populace jsou příčinou nárůstu antropogenních negativních 
účinků na životní prostředí. Bodem obratu je začátek dvacátého století, začátek globalizačních 
problémů životního prostředí a také intenzivnějšího zhoršování životního prostředí.  Již od 
šedesátých let minulého století začalo být zřejmé, že s
zdroji koncentrovaného znečištění nadále neúčinná, a proto se začaly používat nové 
technologie, které zavedly zacházení „na konci výpusti“. Ačkoli je zacházení na konci výpusti 
do jisté míry účinné, stále to ještě není uspokojivé „řešení“. Hlavním důvodem je skutečnost, 
že i při zacházení na konc
které je třeba zlikvidovat nebo spálit, tedy znovu znečistit životní prostředí. Teprve 
v posledních 10-15 letech byla vyvinuta myšlenka neškodných znečišťujících emisí u zdroje. 
Tato strategie byla nezbytná pro prevenci znečištění a minimalizaci odpadu s cílem snížit 
mimořádně vysoké výdaje na zacházení, a to zejména od okamžiku, kdy byl právního 
systému zaveden princip „znečišťovatel platí“. Od nového přístupu nazývaného „čistší 
výroba” (CP) se dá mnoho očekávat, protože sjednocuje environmentální a podnikatelské 
aspekty problému.  

Čistší výroba je přístup preventivní a navíc vytvořený tak, aby namísto zacházení s již 
vytvořeným odpadem předcházel vytváření odpadu a také efektivněji využíval energii a 
zdroje. Aplikuje se ve výrobních postupech i při prodeji zboží nebo služeb, vždy s cílem 
získat stejný nebo vyšší výrobní efekt s daleko menší spotřebou energie a zdrojů a sníženou 
tvorbou odpadu.  

Prevence znečištění u zdroje je i nadále předmětem nejlepších dostupných technologií a 
nejlepší dostupné praxe (BAT a BEP). Prevenci doporučuje směrnice IPPC a z toho důvodu i 
zákon na ochranu životního prostředí B&H. Každá racionalizace výroby nebo úspora 
materiálu a energie je principem čistší výroby. Každý výrobní 
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výrobu, zavádí čistší výrobu. V průmyslových společnostech v B&H není bohužel takové 
zodpovědné „dobré hospodaření“ tak běžné. Existující průmyslová praxe je bohužel na úrovni 
pracovních postupů z období mezi roky 1950 a 1960. Dřívější postupy pro zacházení 
s městskými a průmyslovými odpadními vodami zavedené v průběhu osmdesátých let 
minulého století jsou dnes z velké části zničené nebo nefungují. Způsob zacházení 
s odpadními vodami je dnes reprezentován konceptem „znečisti a utíkej“ nebo v lepším 
příp ě 

Otevřen žadavky pro zavádění určitých systémů řízení do 
spo n
akti y
seriózno ležitější řízení kvality 
(ISO 9
zaměstn

Stan r
systému í, zatímco rozsah a úroveň zlepšení zvolí společnost 

 proto může být plně realizován a trvale zlepšován.  

tandard ISO 14001 se netýká povolených limitů souvisejících s vlivy na životní prostředí ani 
organizace 

 výroby.  

opnost na místních a zejména zahraničních trzích.     

ad scénářem „rozpusť a rozptyl“.  

ý trh stanovil v poslední době po
leč ostí, uspokojení speciálních standardů a současné držení certifikátu potvrzujícího, že 
vit  společnosti vyhovují požadavkům těchto standardů a tím způsobem vypovídajícího o 

sti a spolehlivosti společnosti. Mezi těmito standardy jsou nejdů
 001), řízení životního prostředí (ISO 14001) a standard pro systémy zdraví 

anců a hodnocení bezpečnosti OHSAS 18000.  

da d ISO 14001 vyžaduje strukturování procesu za účelem dosažení trvalého zlepšení 
 z pohledu životního prostřed

sama v souladu se svým vlastním přístupem a se svými možnostmi. Společnost podle své 
vlastní volby určí limity v zavádění EMS v souladu se standardem ISO. Ze zavedení EMS v 
souladu s tímto standardem vyplývá prevence znečištění, vyhovění platným právním a jiným 
požadavkům v souvislosti s ochranou životního prostředí, identifikace důležitých aspektů 
životního prostředí a trvalé zlepšování s ohledem na snížení nebo odstranění existujících nebo 
možných negativních účinků na životní prostředí. Tento systém se periodicky obnovuje a 
analyzuje, a

S
vyhodnocení účinnosti využití energie, ale určuje, co má sama společnost nebo 
dělat, aby vyhověla vlastním cílům v oblasti životního prostředí.  

Spotřebitelé, úřady a také společnosti z celého dodavatelského řetězce se pokoušejí nalézt 
způsoby, jak snížit negativní účinky na životní prostředí a jak zvýšit dlouhodobou 
udržitelnost. Pro průmyslové společnosti je hlavním cílem zvýšení efektivity, jinými slovy 
vyrobit s nejmenší možnou spotřebou surovin a energie stejné množství výrobků, utržit 
přidanou hodnotu a udržovat nabyté zisky. Společnosti toho mohou dosáhnout mimo jiné 
pomocí dobrovolných standardů z řady ISO 14000. Je velmi důležitů zdůraznit, že standardy 
z řady ISO 14000 nespecifikují samy o sobě cíle související s ukazateli životního prostředí.  
Tyto cíle si nastavuje společnost sama a bere přitom v úvahu své účinky na životní prostředí a 
také názory svých zájmových skupin. EMS byl v souladu se standardem ISO navržen tak, aby 
spotřebitelům poskytoval přiměřený důkaz o správnosti prohlášení společnosti. Čistší výroba 
výrazně usnadňuje zavádění systému řízení životního prostředí v souladu s požadavky 
standardu ISO 14001, protože vyhodnocením situací relevantních pro čistší výrobu se provádí 
mnoho přípravných prací nebo počátečních kontrol životního prostředí i podrobnější analýza 
postupů průmyslové

Aplikace čistší výroby a zavádění EMS v souladu se standardem ISO ve společnostech 
přinese nejenom pozitiva v oblasti životního prostředí, ale také ekonomické úspory, které 
obvykle patří k předním zájmům společností. Kromě finančních úspor získá průmysl také 
image úspěšné společnosti, která si je vědoma důležitosti životního prostředí, takže se zvýší 
její konkurencesch

Navzdory jasnému požadavku evropského trhu se postupy čistší výroby ani EMS nezavádějí 
v BiH příliš často. Důkazem toho je skutečnost, že postupy čistší výroby zde uskutečnilo 
pouze 10 společností a 15 z nich zavedlo systém řízení životního prostředí systém v souladu 
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se standardem ISO 14001.20 Důvodem toho je zejména nedostatek znalostí o problémech 
ochrany životního prostředí a také existující požadavky národních zákonů a směrnic EU, ale 
také nároky evrospkého trhu. Proto je očividné, že projekty pro budování kapacity související 
s čistší výrobou, směrnice IPPC, BAT & BEP, EMS a standard ISO 14001 jsou nezbytné a 
vysocé užitečné pro budování základního uvědomění o potřebách a způsobech ochrany 
životního prostředí v zemích v přechodu, pro úřady i provozovatele (průmyslové společnosti).  

 

4. ZAVÁDĚNÍ EMS V B&H V SOULADU SE STANDARDEM ISO NA ZÁKLADĚ 
ČISTŠÍ VÝROBY  
V období  leden 2002-2005 byl uskutečněn projekt „Budování kapacity pro čistší výrobu v 
B&H“ financovaný programem EC LIFE – třetí země a představující začátek konkrétních 
aktivit na podporu čistší výroby a ukázek jejích ekonomických a environmentálních výhod v 

 životního prostředí. Projekt 

v projektu POEMSBIH se 

tech v souladu se stadardem ISO 14001.   

B&H,. Čistší výroba byla uskutečněna v 10 vybraných průmyslových společnostech v B&H 
zejména v oblasti výroby potravin a kovoprůmyslu. Zavádění projektu a jeho výsledky 
přispěly ke zlepšení situace životního prostředí v Bosně a Hercegovině s ohledem na 
snižování spotřeby přírodních zdrojů a emisí. 

Zástupci 4 průmyslových společností, účastníci výše zmíněnného projektu, se začali 
zapojovat do dalších aktivit projektu POEMSBIH „Budování kapacity v zavádění systémů 
řízení životního prostředí (EMS) v B&H“. Jedná se o pilotní projekt, který v souladu se 
standardem ISO 14001 vytvořil simultánní a integrovaný přístup vedoucí k minimalizaci ztrát, 
čistší výrobě, prevenci znečištění a k zavádění systémů řízení
financovalo České centrum řízení životního prostředí (Czech Environmental Management 
Centre – CEMC), které poskytlo zdroje české vlády – oddělení mezinárodní pomoci.  

Do zavádění předpokládaných aktivit a pracovního programu 
zapojily dvě organizace: České centrum pro řízení životního prostředí - CEMC (Praha) a 
nevládní organizace Centrum pro trvale udržitelný rozvoj – CESD (Sarajevo). Cílem projektu 
bylo vybudovat a posílit v malých a středních společnostech v Bosně a Hercegovině kapacitu 
pro zavádění systému řízení životního prostředí (EMS) a pro zavádění interních auditů 
zaměřených na verifikaci zavedeného EMS v souladu s standardu ISO 14001. 

Na začátku realizace se do projektu zapojilo šest společností z různých částí země: „Wire“ ze  
Sarajeva; Sarajevský pivovar ze Sarajeva; „Vegafruit“ z Male Brijesnice – Doboj East; 
„Meboš“ ze Šamacu, „Ferimpex“ ze Zavidovići; „Potato Chips Factory Goldy“ z Vozuće. 
Jedna z výše uvedených společností (Sarajevský pivovar) získala v prosinci 2005 nezávislou 
certifikaci systému řízení životního prostředí, zatímco ostatní plánují provést tento krok 
v období 2006-2007. 

Všechny společnosti, které se účastní projektu, podepsaly společné dohody s CESD, které 
definují jejich povinnosti v rámci projektu a aktivity nezbytné pro začátek vývoje EMS a jeho 
dalšího zavádění ve společnos

V průběhu projektu bylo zorganizováno 11 společných (poradních) seminářů, na kterých byly 
studovány požadavky mezinárodního standardu ISO 14001 pro ustavení a zavádění systému 
řízení životního prostředí a také pro realizaci interních auditů. Kromě metodologických 
materiálů pro vývoj dokumentace EMS, posouzení aspektů životního prostředí v různých 

                                                 
20 10 společností oficiálně do prosince 2004 – údaje z průzkumu certifikace ISO 2004, www.iso.org, a dalších 5 
podle údajů obchodní komory v B&H.  
 
 

 196  



společnostech, zavádění předběžného ohodnocení vlivu na životní prostředí, interní audit 
EMS a podobně, byly všem účastníkům předány příklady různé dokumentace EMS. Všechny 
metodologické materiály distribuované v průběhu tohoto projektu mohou použít zástupci 
společností pro další trénink svých zaměstnanců na pozicích interních auditorů EMS. Všichni 
zástupci společností, které se účastní projektu, složili na konci tréninku úspěšně zkoušku a 
v posledním dvanáctém semináři obdrželi certifikát interního auditora EMS.  

Během projektu byly několikrát navštíveny společnosti účastnící se projektu: „Sarajevský 

lečností, byly provedeny analýzy a průzkumy podmínek výroby a byla 

inisterstva se zúčastnili některých poradních seminářů.   

• Aktivity týmu společnosti a také konzultace s pracovními týmy v rámci jiné 

• Přímá individuální pomoc projektového týmu společnosti.  

pivovar“ (Sarajevo), „Vegafruit“ (Mala Brijesnica), „Wire“ (Sarajevo), „Ferimpex“, Potato 
Chips Factory Goldy (Vozuća) a „Vlašić Milk“ (Turbe). Při těchto návštěvách proběhla 
setkání s vedením spo
posouzena úroveň zavádění EMS i prostředků čistší výroby (obr. 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Návštěva týmu projektu POEMS v účastnické společnosti 
Projektu se dostalo významné pomoci a podpory Federálního ministerstva plánování a 
životního prostředí, zástupci m

Hlavním cílem projektu bylo vybudovat místní kapacitu pro zavádění EMS v B&H, což 
především znamenalo vybudovat v malých a středních společnostech v B&H kapacitu pro 
zavádění EMS a také pro zavádění interních auditů s cílem verifikovat v souladu se 
standardem ISO 14001 zavedené EMS. Projekt se uskutečňoval následujícími formami:  

• Distribuce výukových materiálů, příkladů dokumentace EMS a podobně.  

• Společné poradní semináře (v délce trvání 1-2 dny)  

společnosti, individuální práce a příprava vlastní dokumentace EMS.  
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Během realizace projektu byly zaznamenány následující potíže:  

• Práce na zavádění EMS je v zemi na značně nízké úrovni. Společnosti, které se 
zúčastnily projektu, neměly dostatek informací o rozsahu nadcházející práce při 
stanovování a zavádění EMS. Z toho důvodu proběhly před prvním seminářem 

íkendu a práce přesčas. 
Proto došlo někdy ke zdržením v realizaci určitých plánovaných aktivit mezi 
semináři.  

• Společnosti se obávaly, že zavádění EMS bude znamenat pouze pouze velký počet 
procedur, dokumentace a jiných písemností. Lepší situace byla ve společnostech, 
které již v souladu se standardem ISO 9001:2000 zavedly systém řízení kvality 
(„Vegafruit“ a „Sarajevský pivovar“). 

• Během formulace spolehlivých stanovisek a rouhodnutí se vyskytly závažné potíže a 
určitý nedostatek porozumění managementu společnosti i ostatních zaměstnanců.  

• Hlavní problém spočíval v tom, že v některých společnostech neměl zástupce 
managementu, který byl členem projektového týmu společnosti, v rámci společnosti 
dostatek autority, zodpovědnosti a pravomocí, kterými by mohl zajistit vyhovění 
veškerým požadavkům standardu ISO 14001 a požadavkům na zavádění EMS a jejich 
podporu. 

• Nedostatek lidských zdrojů ve společnostech pro realizaci plánovaných aktivit 
v rámci projektu POEMSBIH.  

• Metodika vývoje dokumentace EMS a její integrace do existující dokumentace ve 
společnosti, která již v souladu se standardem ISO 9001:2000 zavedla systém řízení 
kvality a metodika vývoje dokumentace ve společnosti, která neuskutečnila systém 
řízení kvality.   

 průmyslových společnostech byla v průběhu 18 měsíců zavádění projektu (duben 2004-
ntace a v souladu se 
í.  

 

 

 

 

 

 

návštěvy účastnických společností, při kterých společnosti obdržely veškeré 
relevantní informace. V průběhu celého projektu měly účastnické společnosti 
možnosti konzulací se zástupci CESD a CEMC.   

• Účastníci nebyli zproštěni svých obvyklých úkolů ve společnosti a několikrát se stalo, 
že museli zadané úkoly splnit mezi dvěma semináři během v

V
říjen 2005) krok po kroku připravena veškerá nezbytná dokume
standardem ISO 14001 byl realizován systém řízení životního prostřed

V tabulce 1 jsou uvedeny výsledky dosažené při realizaci projektu POEMSBIH. 
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Tabulka 1 Výsledky získané v projektu POEMSBIH 
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(13)

   

  

Wire (9)

      

Vegafruit 

   

(5)

   

Ferimpe

      

Privatizace a změny ve
vlastnické struktuře zpomalily
tyto aktivity. Očekává se, že
brzy bude uskutečněn
závěrečný interní audit a potom

x 
(1) také certifikace zavedených

systémů.  

 

 

5. ZÁV
Země v  jsou konfrontovány s problémy, které sebou nese existující neadekvátní  
adm
se n
a průmy

Ap c
standar
EMS. Č
pomocí nichž se uspokojují nejenom právní a environmentální požadavky, ale i požadavky 

edí (EMS) v B&H“, 

• Zlepšenou aktivitu průmyslové výroby s ohledem na menší znečištění, které kromě 
toho zmenšuje negativní účinky na životní prostředí.  

• Většina prostředků pro čistší výrobu a zavedené operativní cíle životního prostředí 
vytvořila environmentální a ekonomické úspory, které byly pro management 
společností speciálním stimulem podněcujícím k navržení nových prostředků a cílů a 
k jejich realizaci.  

• Přehled aktivit a výrobních postupů v průmyslových společnostech s důrazem na 
spotřebu surovin, vody a energie, dokumentovaný prostřednictvím MOED (…..) a 
IER, představoval vynikající základnu pro přípravu Studií o vlivu na životní 
prostředí, které jsou jedním z požadavků na získání environmentální souhlasu.  

ĚR 
 přechodu

inistrativní struktura a kompetence, zavádění zákonů o životní prostředí je pomalé nebo 
ěkdy dokonce ani neuskuteční. Velmi důležitou roli hrají v těchto zemích finanční sektor 

slová zaostalost.  

lika e postupů, které zabraňují znečištění, je princip obsažený v v souladu s požadavky 
du ISO ve směrnici IPPC, v zákoně na ochranu životního prostředí ve FB&H a RS a v 
istší výroba a EMS jsou metody aplikace preventivních prostředků v provozovnách, 

trhu Evropské unie a zemí v přechodu.  

Průmyslovým podnikům, které se zúčastnily projektů „Budování kapacity pro čistší výrobu v 
B&H“ a „Budování kapacity v zavádění systémů řízení životního prostř
přinesla tato účast prospěch z celé řady ohledů. Některé z výhod uvádíme níže:  
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• Vývoj dokumentace a postupné zavádění úplného EMS v souladu se standardem ISO 
pomohlo společnostem zavést systém správným způsobem a potvrdit tuto skutečnost 
certifikátem třetí strany, který zlepšil konkurenceschopnost společnosti na místním a 
evropském trhu  spotřebitelů orientovaných na životní prostředí 
i styk s v jností

• Účastníc  spo  ázaly so d ě otního pros í, 
které obe  vyle j po image

 

Výsledky dosažené v obou projektech realizovaných v B&H skutečně motivovaly účastnící se 
s sti, aby y pokračovaly ve výše zmíněných aktivitách, navrhovaly nové postupy 
čistší výroby, sta vovaly no  cíle defi aly no progra řízení životního prostředí na 
cest neustálém  zlepšování a vyhovění právním ům souvisejícím s 
životním prostředím.  
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Centrum pro trvale udržitelný rozvoj (Environmentally Sustainable Development – CESD), 
Stjepana Tomića 1a, 71000 Sarajevo, Bosna a Herzegovina;  

tel. +387 33 212 466; fax. +387 33 207 949; e-mail: dragana.selmanagic@heis.com.ba, 
melina.dzajic@heis.com.ba ; web: http://www.coor.ba
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EFEKTIVNOST POPLATKŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ 
 

Ing. Jan Slavík 
 

 

ro které je tento druh poplatku vybírán – (a) fiskální (poplatky jsou 
ýznamným příjmem obecních rozpočtů) a (b) motivační (poplatky mohou stimulovat 

 environmentálně uvědomělému chování).  

Pře
pop
v politi
obecníc
republi  využití odpadů, resp. v oblasti skládkování směsných frakcí 
s ob

V textu
komun  ekonomickou efektivností poplatků a motivační 

 souvislosti s ekologickou účinností poplatků. Cílem textu bude naznačit klíčové nedostatky 
eského systému poplatků za produkovaný komunální odpad a porovnat tento systém se 

i z Německa.  

 a současně diskutována úloha 

ochrany životního prostředí. Ve třetí 
poplatkovými systémy a úloha 

poplatků v procesu rozhodování domácností o způsobech nakládání s komunálními odpady. 

 

Ekonomická efektivnost poplatků 
Základem analýzy ekonomické efektivnosti poplatků v odpadovém hospodářství je vymezení 
typu poplatků, jichž jsou poplatky za produkovaný komunální odpad součástí. Z hlediska své 
povahy je možné tyto poplatky zařadit do skupiny tzv. správních a uživatelských poplatků. 
                                                

Abstrakt: 
Právní úprava v České republice rozeznává dva druhy poplatkových nástrojů v oblasti 
nakládání s odpady – poplatek za ukládání odpadu na skládku a poplatek za produkovaný 
komunální odpad21. Zatímco je však hlavním smyslem poplatku za ukládání odpadu na 
skládky snaha internalizovat negativní efekty, které vznikají v souvislosti s nakládáním 
s odpady, pak v případě poplatku za produkovaný komunální odpad je možné identifikovat 
dva základní účely, p
v
původce komunálního odpadu k

dložený text se bude věnovat otázce ekonomické efektivnosti a ekologické účinnosti 
latků za produkovaný komunální odpad. Hlavním důvodem volby tohoto druhu poplatku 

ce ochrany životního prostředí je jeho aktuálnost v souvislosti s finanční udržitelností 
h rozpočtů v kapitole nakládání s odpady a v souvislosti s plnění závazků České 

ky v oblasti materiálového
sahem organické složky na skládky. 

 budou diskutovány oba uvedené hlavní účely výběru poplatku za produkovaný 
ální odpad – fiskální v souvislosti s

v
č
zkušenostm

Z tohoto důvodu bude následující text rozdělen do následujících kapitol. První kapitola se 
bude věnovat ekonomické efektivnosti poplatků s ohledem na jejich schopnost pokrýt výdaje 
obce na zabezpečení obecního systému nakládání s odpady
výdajů domácnosti na odpadové hospodářství. Druhá kapitola se zaměří na sledování 
ekologické účinnosti poplatků jako nástroje politiky 
kapitole budou představeny zkušenosti německých obcí s 

 
21 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů definuje celkem tři druhy poplatků 

za produkovaný komunální odpad:  
a. poplatek za komunální odpad (§ 17a zákona) 
b. úhrada za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (§ 17 

odst. 5 zákona) 
c. místní poplatek (§17 odst. 5 zákona, resp. § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů) 
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Char ává 
protislužbu poskytovanou orgánem státu (v řípadě odpadového hospodářství se jedná o 
obec), a to podle individuálně přiřaditelných veřejných výkonů na základě veřejnoprávní 
normy (Jílková, 2003).  

lavním účelem této veřejnoprávní platby je částečná nebo úplná úhrada nákladů obce. 
oučasná praxe obecních systémů nakládání s komunálním odpadem však ukazuje, že 
áklady spojené se směsným komunálním odpadem plně hradí občan pouze v 38 % 

 obcích. V 51 % sledovaných obcích přispívají obce v průměru 28 % z nákladů a 

a 
odstranění sm unálního odpadu. Z dat autorizované obalové společnosti EKO-

áklady mají s růstem produkce směsného komunálního 
avním důvodem tohoto vývoje v roce 2003 byl zejména 

spalování na zahradách, odkládání odpadu do sběrných nádob na veřejných prostranstvích či 

k  náklady na tříděný sběr využitelných složek komunálního 
odp unálními odpady je reakcí na stále se zvyšující 
mn

akteristickým znakem tohoto typu poplatků je skutečnost, že plátce poplatku získ
p

H
S
n
sledovaných
v 11 % obcí plně hradí náklady za občany obce (98 % z těchto obcí jsou obce s méně než 
5.000 obyvateli) (Slavík et al, 2004).  

Náklady na nakládání s odpady v obcích se v závislosti na velikostní skupině pohybovaly 
v roce 2003 v rozmezí 506 - 746 Kč/obyvatel.rok (v průměru je 716,3 Kč/obyvatel.rok), což 
představuje meziroční nárůst o 26 %. Následující graf ukazuje, na jaké nákladové položky 
v obci je možné tyto celkové náklady rozdělit (Slavík et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: Slavík et al., 2004 

Jak je z tohoto grafu zřejmé, pak téměř 2/3 nákladů byly vynaloženy na sběr, transport 
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ostatní propagace černé skládky

ěsného kom
KOM, a.s. dále vyplývá, že tyto n
odpadu rovněž rostoucí tendenci. Hl
přechod většiny obcí k platbě za komunální odpad v podobě místních poplatků. 
Charakteristickým znakem této platby je skutečnost, že je placena podle trvalého bydliště 
plátce, který tak přestává mít motivaci se odpadu zbavit nelegálním způsobem (např. 

tvorba tzv. černých skládek). Současně s nárůstem nákladů na nakládání se směsným 
omunálním odpadem rostou i

adu. Růst tohoto způsobu nakládání s kom
ožství sběrných nádob na tříděný sběr, které obce dávají občanům k dispozici.  
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Přechod na místní poplatek se v současné době týká přibližně 80 % obcí v České republice. 
Jak ukazuje následující tabulka, pak ostatní způsoby zpoplatnění produkce komunálního 
odpadu byly v roce 2003 využívány pouze v nepatrném množství případů.  

 

 

 

 

 

Místní poplatek 79,5 %

Poplatek za komunální odpad 20,2 %

   - Platba na obyvatele 5,4 %

   - Platba za nádobu 7,9 %
 

 

 

   - Platba za známku 6,9 %

Ostatní 0,3 %

zdroj: Slavík et al., 2004 

lavními důvody, proč volí české obce v převážné většině případů místní poplatek, je 
inistrativní nenáročnost správy a výběru poplatku a nízký počet neplatičů (podíl neplatičů 

osahuje podle aktuálních informací maximálně 5 %). Obce volí tento způsob zpoplatnění 
omunálních odpadů i přesto, že zákon stanovuje maximální výši tohoto poplatku na 500 Kč 

22. V případě, že by náklady obce na zabezpečení systémů nakládání s 
omunálními odpady byly vyšší, pak obec nemá možnost tuto reálnou výši nákladů zohlednit 
e výši poplatku (Slavík, 2006). 

rávě zákonem stanovená horní hranice poplatku má za následek, že pouze v přibližně 1/3 obcí 
okrývají platby od poplatníků (včetně ostatních příjmů rozpočtu v kapitole nakládání 
 komunálními odpady23) celkovou výši nákladů, které obci v souvislosti se zabezpečením 
ystému vznikají. V těchto obcích je úhrada nákladů obce převedena na reálné producenty 
dpadu – tedy spotřebitele a původce odpadu podobného komunálnímu, kteří využívají 
rotislužbu v podobě systému nakládání s komunálními odpady organizovaného obcí. 
elkové průměrné příjmy obce dosahují přibližně 446 Kč/obyvatel.rok, tj. 62 % průměrných 
ákladů na odpadové hospodářství obce. Poměr mezi náklady a příjmy ve skupinách obcí  

H
adm
d
k
na osobu a rok
k
v

P
p
s
s
o
p
C
n
podle velikosti ukazuje následující obrázek. 

                                                 
22 V současné době existuje iniciativa obcí, kteří tlačí orgány státní správy ke zvýšení horní hranice
23

 poplatku.  
 Mezi příjmy obce nepatří pouze platby od občanů (ačkoli tvoří nejvýznamnější podíl), ale i platby povinných 
osob s povinností zpětného odběru obalů, platby od živnostníků, kteří využívají systém obce a tržby za 
druhotné suroviny. Jak je zřejmé z výše průměrných příjmů, pak tato výše nedosahuje maximálně možné výše 
500 Kč/obyvatele/rok, kterou umožňuje zákon. 
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zdroj: Slavík (2004) 

 

 

 

valy v rozmezí 607 – 880 Kč/obyvatel.rok, což přesahuje 

Ekologická účinnost poplatků 
Do jaké míry jsou poplatky za produkovaný komunální odpad účinné při plnění motivační 
funkce vyplývající ze strategických dokumentů24 České republiky v odpadovém 
hospodářství? Jsou poplatky v současné podobě schopny plnit základní cíle politiky nakládání 
s komunálními odpady v České republice, ale i zahraničí – tedy poklesu produkce směsného 
komunálního odpadu a zvýšení tříděného sběru využitelných složek? 

Z dat shromážděných obcemi v rámci Informačního systému v odpadovém hospodářství 
(ISOH) v České republice vyplývá, že produkce směsného komunálního odpadu v letech 
2001 – 2003 rosta. Tomuto vývoji odpovídá i nárůst nákladů obce na směsný komunální 
odpad. Růst směsného komunálního odpadu odpovídá nárůstu spotřeby českých domácností 
v posledních letech. Vzhledem k tomu, že poplatek za komunální odpad nezohledňuje reálnou 

  

 

 

Schodek mezi náklady systému nakládání s odpady a příjmy obce se prohloubil v roce 2005 
v souvislosti se zvýšením sazby DPH na služby v odpadovém hospodářství o 14 % (přibližně 
71 – 104 Kč/obyvatel.rok) a zvýšení poplatku na ukládání odpadu na skládky o 100 Kč/t 
(přibližně 30 Kč/obyvatel.rok). Předpokládané reálné náklady v roce 2005 (bez růstu 
provozních nákladů) se pohybo
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horní hranici zákonem definované výše úhrady 500 Kč/obyvatel.rok.  

Z uvedených dat je zřejmé, že hlavní funkce poplatků (úhrada nákladů) není v případě plateb 
za komunální odpad v České republice splněna. Hlavní příčinou je skutečnost, že jejich výše 
není z různých důvodů (např. obava z reakce obyvatel na potenciální růst poplatků) stanovena 
podle skutečné výše nákladů obce na odpadové hospodářství. Rostoucí zatížení obecních 
rozpočtů náklady na odpadové hospodářství však není v dlouhodobém horizontu udržitelné, 
protože chybějící zdroje musí obce hradit z jiných rozpočtových příjmů, které by za jiných 
okolností mohly být využity na jiné účely.  

 

produkci komunálního odpadu, pak domácnosti nemají stimul snižovat produkci směsné 

                                               
24

S
 Jedná se zejména o Plán odpadového hospodářství České republiky schváleny nařízením vlády č. 197/2003 
b. 
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frakce a zvyšovat tříděný sběr využitelných složek. Rostoucí produkce směsného 
omunálního odpadu se následně odráží i v nárůst nákladů obce.  

oučasně s nárůstem produkce směsného komunálního odpadu roste podle statistik ISOH i 
nožství tříděného sběru využitelných složek komunálního odpadu. I v tomto případě je 

árůst objemu doprovázen vyššími náklady na zabezpečení tříděného sběru využitelných 
ložek odpadů. Nárůst je vyvolán zvýšenou poptávkou po službách na zajištění odvozu 

ů. Naznačený vývoj je důsledkem podpory obcí autorizovanou obalovou společností, 
terá obce ekonomicky stimuluje ke zvyšování výtěžnosti a účinnosti tříděného sběru.  

árůst tříděného sběru využitelných složek však není výsledkem snahy uspořit výdaje 
domácnosti na nakládání s od stimul neobsahuje), ale výsledkem finanční 

otivace obcí autorizovanou obalovou společností na straně jedné a environmentální 
ýchovou obyvatel v podobě různých informačních kampaní na straně druhé. Tříděný sběr tak 
 většinou výsledkem podpory směrované od obce k občanovi a nikoli od občana k obci, jako 
y tomu bylo v případě, kdy by byli producenti komunálních odpadů motivováni k tříděnému 
běru prostřednictvím poplatku.  

ýše poplatku, jež neodpovídá reálnému podílu občana na reálných nákladech obce, ani 
onstrukce poplatku, která je ve většině případech pouze paušální platbou bez ohledu na 

odukce směsné frakce 

ěmecku 

ě zisku obce (to náleží 
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V
k
rozhodování občanů o způsobech nakládání s produkovanými komunálními odpady 
(snižování produkce směsné frakce a zvyšování tříděného sběru využitelných složek) tedy 
nemá motivační efekt na rozhodování občanů. Ani v tomto případě nesplňují platby za 
komunální odpady v České republice jednu z klíčových funkcí, která byla definována výše.  

Ze zahraničních zkušeností však vyplývá, že vhodnou konstrukcí plateb za komunální odpad 
je možné dosáhnout, že občané jsou stimulovány ke snižování pr
komunálního odpadu a současně zvyšovat tříděný sběr využitelných složek komunálního 
odpadu. Těmito platbami jsou tzv. variabilní poplatky, které zohledňují reálné způsoby 
nakládání s komunálními odpady. Tyto poplatky jsou výhodné nejen z pohledu občana (čím 
více domácnosti třídí a čím méně produkují směsné frakce, tím méně platí; tzn., že motivem 
je možnost uspořit výdaje z domácího rozpočtu), ale i z pohledu obce (snižují se náklady na 
odstranění směsné frakce a současně roste množství vytříděných využitelných složek 
komunálního odpadu, které je možné za pozitivní cenu prodat na trhu). 

 

Platby za komunální odpad v N
Při výpočtu výše poplatku jsou v případě německých obcí rozhodující reálné náklady, které 
obci vznikají v důsledku zabezpečení obecního systému nakládání s komunálními odpady. 
Podle KAG NRW25 jsou obce povinny zajistit, aby výše poplatku odpovídala reálným 
nákladům systému – výše poplatku nesmí být vyšší ani nižší než výše nákladů. Pokud tomu 
tak není, pak je obec povinna vyrovnat výši poplatků s náklady během následujících 3 let. 
Hlavním smyslem tohoto ustanovení je zabránit na jedné straně tvorb
soukromým subjektům) a na druhé straně tomu, aby obec musela systém nakládání s odpady 
dotovat z jiných rozpočtových zdrojů (Slavík, 2006).  

Jakým způsobem obce přistoupí k zpoplatnění produkce komunálního odpadu závisí pouze na 
rozhodnutí obce. Podle LAbfG NRW26 je však povinností obce zajistit, aby zvolená 
konstrukce poplatků vytvořila dostatečné pobídky k předcházení vzniku komunálních odpadů, 
třídění využitelných složek a jejich využívání.  

 

ndesabfallgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (LAbfG NRW) 
25 Kommunalabgabengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KAG NRW)  
26 La
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Ze současných zkušeností německých obcí vyplývá, že k tomuto chování budou domácnosti 
motivovány pouze tehdy, pokud bude výše poplatků odpovídat reálnému podílu domácnosti 

dy je 

y 

ce jednotlivých frakcí 
omunálního odpadu v obci Detmold v letech 1996 – 2004 po zavedení poplatku podle 

munálního odpadu a bioodpadu. Tato platba byla 

řesahuje míru, ke které docházelo 

na nákladech obce. Pouze tehdy bude odpadové hospodářství každého občana standardní tržní 
službou s pozitivní hodnotou a pouze tehdy budou domácnosti zohledňovat výdaje na 
hospodaření s odpady (platba poplatků) v rámci rozhodování o výdajích z rozpočtu 
domácnosti (tímto předpokladem je současně splněna hlavní funkce poplatků – úhrada 
nákladů obce) (Slavík, 2006).  

Rozhodujícím faktorem při rozhodování domácností o způsobech nakládání s odpa
konstrukce poplatku. Zatímco na počátku 90. let minulého století byla německými obcemi 
vzhledem k jeho výhodám dávána přednost paušální platbě (tedy stejně jako v České 
republice dnes), pak v průběhu 90. let se systém plateb pod vlivem rostoucích nákladů a 
právních povinností změnil na variabilní. Pouze variabilní platby mohou zohlednit 
rozhodování domácností o způsobech nakládání s komunálními odpady - tzn., že čím vyšší je 
produkce směsného komunálního odpadu a čím méně domácnost třídí, tím vyšší je poplatek a 
naopak.  

Mezi nejvýznamnější parametry, podle kterých se určuje výše poplatku, patří (Slavík, 2006): 

• objem či počet sběrných nádob 

• frekvence svozu sběrných nádob 

• hmotnost produkovaného komunálního odpadu 

Vývoj v 90. letech v případě německých obcí ukázal, že v případě pouze variabilní složk
poplatku vznikají v řadě případech problémy s pokrytím vysokých fixních nákladů, které jsou 
se systémem nakládání s komunálními odpady spojené27. V případě změny těchto nákladů se 
může obec dostat do situace nesolventnosti, a proto obce volí ve většině případech kombinaci 
variabilní a paušální složky poplatku. První část poplatku (zpravidla 50–80 %) tvoří paušální 
část, jejímž hlavním úkolem je pokrýt fixní náklady systému a druhá část poplatku (zpravidla 
20–50 %) tvoří variabilní část, která motivuje producenty odpadu k environmentálně 
šetrnému chování (Gallenkemper a kol., 1995).  

Do jaké míry jsou tyto systémy úspěšné v dosahování environmentálních cílů ukazuje 
následující tabulka, která ukazuje, jakým způsobem se změnila produk
k
hmotnosti vyprodukovaného směsného ko
zavedena v roce 1998. 

Z tabulky je patrné, že zavedením variabilní platby došlo ke snížení produkce jednotlivých 
frakcí komunálního odpadu. Z tohoto vývoje by se dalo usuzovat o úspěšnosti tohoto 
systému, ale je nutné zmínit rovněž nedostatky systému variabilních plateb, které jsou tomuto 
systému často vyčítány. U podobných systémů je totiž často diskutována nejen motivace 
k environmentálně šetrnému chování, ale i k hledání nelegálních způsobů nakládání 
s komunálními odpady (např. tvorba černých skládek, spalování odpadu na soukromých 
pozemcích, ukládání odpadu do cizích nádob). Z průzkumu mezi obcemi vyplývá, že toto 
chování je možné mezi občany identifikovat, ale nep
v systémech s paušální platbou (Slavík, 2006). 

 
                                                 
27 Fixními náklady jsou míněny náklady, které jsou z pohledu obce interní (náklady na vozový park, náklady na 

provoz zařízení na nakládání s odpady) a náklady, které obec nemůže ze své funkce nijak ovlivnit (náklady na 
bcí). Celková výše těchto nákladů 

ho systému nakládání s komunálními.   
využívání a odstraňování komunálních odpadů v zařízeních nevlastněných o
může dosahovat  85 % celkových nákladů obce na zabezpečení obecní
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směsný 

komunální 
odpad 

velké 
nádoby 

o 
objemu 
1.100 l 

biologicky 
rozložitelný 

odpad 

nadměrný 
odpad papír obalový 

odpad 

1996 11.678 5.917 9.348 1.816 4.410 1.649

1997 11.314 6.104 9.782 1.213 4.711 1.838

1998 7.658 4.741 5.168 915 5.184 2.270

1999 7.425 4.345 4.894 1.459 5.318 2.307

2000 7.201 4.110 4.800 1.756 5.439 2.618

2001 7.043 4.027 4.631 1.832 5.392 2.763

2002 6.844 3.738 4.694 1.834 5.420 2.897

2003 6.641 3.528 4.589 1.884 5.330 2.670

2004 6.428 3.416 4.745 2.062 5.443 2.877

zdroj: Detmold, 2005 

Z n e lateb za komunální odpad respektuje 

ny životního prostředí a teprve v druhé řadě 

bou případech, pak v České republice je účinnost poplatků více než 

eme und Abfuhrrhythmen in der kommunalen 
bfallwirtschaft, Erich Schmidt Verlag 

JÍLKOVÁ, J. (2003): Daně, dotace a obchodovatelná povolení – nástroje ochrany ovzduší a 

R

ěm ckých zkušeností je tedy zřejmé, že nastavení p
povinnost úhrady nákladů obce na zabezpečení obecního systému nakládání s komunálními 
odpady, ale současně plní rovněž motivační úlohu poplatků.  

 

Závěr 
Z uvedených zkušeností českých a německých obcí je patrný různý přístup k otázce aplikace 
poplatků za produkovaný komunální odpad. Zatímco v České republice je poplatek 
považován v první řadě za nástroj politiky ochra
za zdroj příjmů obecního rozpočtu, z nichž jsou hrazeny náklady obecního systému nakládání 
s odpady, pak v případě německých obcí je tomu právě naopak.  

Rozdíl v aplikaci poplatků v České republice je patrný rovněž z porovnání ekonomické 
efektivnosti a ekologické účinnosti poplatků. Zatímco v případě Německa jsou poplatky 
maximálně účinné v o
diskutabilní. Z tohoto důvodu se nabízí možnost transpozice německých zkušeností na české 
podmínky. Tento postup je možný, ale pouze v případě, že se zohlední různé podmínky 
nakládání s komunálními v obou zemích (podíl výdajů na nakládání s odpady v rozpočtu 
domácností v České republice a Německu, cenové rozdíly mezi způsoby nakládání s odpady 
v České republice a Německu apod.).  
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METODY MIMOTRŽNÍHO OCEŇOVÁNÍ A JEJICH VYUŽITÍ PRO 
HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH VEŘEJNÝCH PROJEKTŮ 

h výdajů a jejich 
, že ve 

veřejném sektoru je většina finančních rozhodnutí v poloze politické a subjekt, který obdrží 
veřejné finanč í prostředky, např. formou dotace nebo půjčky z veřejných rozpočtů, s nimi 

atelně méně hospodárněji než s finančními prostředky vlastními. 

šechny. V praxi tomu však tak zatím není. Jedním z nejčastějších 
vné a nepřiměřené používání hodnotících metod s ohledem na předmět 

projektů. Přispívá k tomu často i nedostatečná znalost problematiky a také to, 
í metod využitelných pro hodnocení veřejných projektů, které jsou 

vním tak na a kvantitativním hodnocení.  

ednou z nejčastěji používaných metod hodnocení veřejných projektů je cost-benefit analýza, 
 hodnocení jak nákladů tak i přínosů veřejných projektů, což je v případě 

environmentálních veřejných projektů klíčové. Její slabinou je však problém ocenění těchto 
přínosů (nákladů) v peněžních jednotkách tedy ocenění environmentálních statků a služeb. 
Tuto slabinu však je možné odstranit využitím metod (technik) mimotržního oceňování.  

 

Metody mimotržního oceňování 
Existuje řada klasifikací metod mimotržního oceňování. Jedno z možných členění metod, 
které je v tomto článku použito, je členění vycházející z neoklasické ekonomie, které k 
určování ekonomických hodnot netržních (veřejných) statků a služeb přistupuje dvojím 
způsobem: 

• prostřednictvím zjišťování ochoty jednotlivých lidí platit za určitý veřejný statek či službu 
(např. zlepšení kvality prostředí či zdravotní péče aj.) nebo prostřednictvím ochoty 
přijímat kompenzaci při zhoršení podmínek. Jde tedy o metody založené na 
preferencích jednotlivců neboli preferenční metody. Základní rozdělení preferenčních 
metod je na: 

- metody založené na projevených preferencích např. (metoda kontingentního 
oceňování)28, 

- metody založené na vyjádřených preferencích29 (např. metoda cestovních nákladů, 
metoda hedonického oceňování, metoda obranných výdajů).  

                                                

 

Jana Soukopová 

 

 

Úvod 
Jedním z aktuálních problémů současnosti je zefektivnění alokace veřejnýc
účinnosti. Efektivnost těchto výdajů se pohybuje pod 50%. Tento problém vzniká tím

n
nakládá nesrovn

Rozhodování o výběru nejvhodnějšího veřejného projektu v procesu zadávání by mělo být 
průhledné a průkazné pro v
problémů je pak nesprá
a cíle veřejných 
že existuje velké množstv
založeny jak na kvalitati

J
která umožňuje

 
28  Projevenými preferencemi zde máme na mysli skutečně pozorované chování ekonomických subjektů na 
konkrétních trzích. (např. trhu nemovitostí).  
29  Vyjádřené preference naproti tomu vycházejí z reakcí ekonomických subjektů na předloženou 
hypotetickou, nereálnou, situaci na trhu.Typicky se vyjádřené preference zjišťují dotazníkovým zkoumáním.  
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• 

ot 
různých částí životního prostředí (biotopů) (např. Hesenská metoda), 

- metody založené na zjišťován řes oportunitní náklady, alternativní 
náklady (např. metoda defenzivních výdaj

- metody přístupu produkční funkce (např. metoda dávka – reakce), 

multikriteriální expertní metody (např. metoda hodnocení funkcí lesů). 

ejich 
hování na skutečném trhu.  

má přímou vazbu na rozpočtové omezení jednotlivce či 

 reprezentativní vzorek této populace pro dotazování. Je zkonstruován scénář 

hod
veli
zko
se obvykle skládá ze tří základních částí. V první části je uvedena zkoumaná hypotéza, včetně 
inform
plat
předkládanou hypotetickou situací. V druhé části je každý respondent dotázán na výši částky, 
kter
změ demografické ukazatele 
vzorku respondentů. Podle teoretických předpokladů by kvantifikace užitků na základě WTP 
a WTA měla být srovnatelná. V praxi jsou však mezi oběma způsoby značně rozdíly, o 

prostřednictvím expertních (nepreferenčních) přístupů  

- metody ekosystémové primárně vycházejí z expertního určování ekologických hodn

í nákladů a rizik p
ů), 

- 

V následujícím textu uvedu pouze nejpoužívanější mimotržní metody oceňování a transfer 
přínosů, který nespadá ani do jedné z uvedených charakteristik, ale je nutné ho v souvislosti 
s mimotržními metodami oceňování uvést. 

 

Metoda kontingenčního (podmíněného) oceňování  
Metoda podmíněného oceňování (contingent valuation method, dále CVM) reaguje na 
absenci tržních informací o spotřebitelských preferencích tím, že na základě analýzy ochoty 
platit (dále WTP) a ochoty přijmout kompenzaci při jejich ztrátě (dále WTA) konstruuje 
hypotetické preference. Vytváří tak hypotetický trh a na něm se snaží odhadnout ochotu 
jednotlivců, kterých se změna může dotknout, a v součtu pak ochotu společnosti, platit za 
daný statek nebo jeho charakteristiku.  

Spotřebitelé vyjadřují své hodnocení přínosů (užitků) nebo nákladů přímo, ale již ne v reálné 
situaci. V odpovědi na dotazy v dotazníku30 vyjadřují velikost své ochoty platit za konkrétně 
specifikované zvýšení netržního užitku (environmentálního přínosu) anebo se vyjadřuje jak 
velkou kompenzaci by požadovali za utrpěnou ztrátu užitku (environmentální náklad). Tím je 
vytvořen simulovaný trh, kde reakce spotřebitelů na hypotetickou situaci substituuje j
c

Jde o subjektivní ocenění, které 
domácnosti. Za účelem získání odhadu hodnoty netržního statku je nejdříve zapotřebí 
definovat dotčenou populaci. Například v případě oceňování externích nákladů mimořádné 
krizové situace v konkrétním chemickém závodě, která by způsobila ekologickou havárii, by 
to byli všichni obyvatelé, kterých by se případná havárie mohla dotknout. Dále je 
specifikován
hypotetické situace a provedeno dotazování. Analýzou získaných dat je získána střední 

nota individuální ochoty platit. Prostým vynásobením této individuální ochoty platit 
kostí dotčené populace získáme celkovou hodnotu ochoty platit, resp. hodnotu 
umaného netržního statku. Dotazník používaný ve výzkumech kontingenčního oceňování 

ací o statku nebo jeho charakteristice, kterého se výzkum týká. Dále je uveden způsob 
by (např. zvýšení daní, zavedení nové daně, srážky ze mzdy apod.) za změny způsobené 

ou by byl ochoten zaplatit (případně přijmout jako kompenzaci), aby přijal nabízenou 
nu. Třetí část standardně obsahuje otázky na socioekonomické a 

                                                 
30  Poskytnuté písemně nebo na základě osobního interview 
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jejichž příčinách se vedou diskuze31. V současné době se zaměřuje nemalé úsilí na 
syst

 

Me
Metoda čného chování spotřebitelů, umožňuje 
před ekreačních oblastí, 
jeze ro zjišťování 
hod

a cestu, nebo úsilí vynaložené na návštěvu daného 
ísta slouží jako vodítko pro zjišťování skutečné hodnoty toho místa.  

inanční a časové náročnosti návštěvy 
ě.32 

zí z předpokladu, že cena soukromého statku je funkcí 

 vztahu s tržním statkem. 

ematickou eliminaci již dostatečně známých typů zkreslení výsledného ocenění. 

toda cestovních nákladů  
 cestovních nákladů, která vychází ze skute

evším kvantifikaci ztrát ekologických užitků spojených s devastací r
r či dalších přírodně atraktivních lokalit. Proto se nejčastěji používá p
noty rekreačních přírodních či kulturních oblastí a památek. Odvozuje se z individuálních 

cestovních nákladů, vycházejících z analýzy skutečného chování spotřebitelů. Spočívá ve 
zjištění nákladů, které by skupina nebo jednotlivci byli ochotni uhradit, aby navštívili určité 
místo ležící v určité vzdálenosti. Náklady n
m

Na základě kvantifikace nákladů, vypovídajících o f
analyzovaných míst, se stanoví skutečná agregátní funkce poptávky po dané lokalit
Metodu cestovních nákladů často používají vládní agentury v USA a Velké Británii.  

 

Metoda hedonického oceňování  
Metoda hedonického ocenění již není založená na hypotetických preferencích, ale vychází ze 
skutečného chování spotřebitelů. Vychá
jeho užitných vlastností (charakteristik) a že lze změřit vliv těchto jednotlivých vlastností na 
cenu. Rozdíl v množství či kvalitě užitných vlastností má pak ceteris paribus za následek 
rozdílnou cenu. Cenový rozdíl plynoucí z rozdílu příslušné užitné charakteristiky představuje 
implicitní nebo také hedonickou cenu (a odráží současně zvýšení nebo snížení ekologického 
užitku). Stejný předpoklad platí pro environmentální statky vykazující regionální rozdíly a 
které jsou v komplementárním

Metoda hedonického oceňování tedy umožňuje odhad hodnoty určitého environmentálního 
statku prostřednictvím informací ze souvisejícího reálného trhu (např. z trhu nemovitostí v 
případě zjišťování hodnoty znečištění z dopravy či průmyslu). Je založena na předpokladu, že 
mezi environmentálním statkem a zkoumaným tržním statkem existuje souvislost, která 
ovlivňuje spotřebu tržního statku. Hedonické oceňování tedy měří ochotu platit za vyhnutí se 
nepříznivému vlivu, jako je například zvýšené znečištění životního prostředí nebo zvýšené 
riziko ekologické havárie.  

Příkladem může být koupě domu. Na výběr je mezi domem v blízkosti spalovny komunálního 
odpadu a domem s přibližně stejnými charakteristikami, ovšem bez blízkosti spalovny. 
Metoda zjišťuje tržní hodnotu domů v obou lokalitách a snaží se ji analyzovat podle 
jednotlivých charakteristik domů (připusťme zde, že oba domy se ve svých charakteristikách 
významně neliší, kromě již zmíněného okolí). Rozdíl v cenách charakterizuje ochotu 
dotyčného člověka zaplatit za lepší životní prostředí. Suma individuálních hodnot ochoty 
platit za lepší lokalitu může charakterizovat externí náklady např. zmíněné skládky.  
                                                 
31  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. (Seják 2003) 

32  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 

žitel e (Seják 2003) vyu nosti lokalit, znečištěných havárií Exxon-Valdez na Aljašc
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Uvedené techniky mimotržního oceňování patří mezi nejčastěji používané preferenční 
techniky. Mezi další známé preferenční techniky (metody) mimotržního oceňování pak patří 

apř. metody obranného (preventivního) chování a jiné. 

ými jsou:  

 Dostatečný objem věrohodných informací o dopadech škod na různé recipienty, kterým 

 Environment Policy Commitee“ pro 

orů a jejich reálných porostních typů. Základem metody je 

        

n

 

Metoda defenzivních výdajů 
Mezi nejznámější nepreferenční metody patří metoda defenzivních výdajů. Tato metoda - 
někdy též nazývaná metoda averzních výdajů či soukromých kompenzačních výdajů - je 
založena na hypotéze o vzájemné zaměnitelnosti mezi kvalitou životního prostředí a tržními 
statky. Předpokládá, že znečištění životního prostředí je možno substituovat výdaji na 
předcházení či snížení jeho negativního dopadu33. V praxi je nutné velmi pečlivě vybírat 
případy, kdy mohou být defenzivní výdaje interpretovány jako substitut ocenění škod na 
životním prostředí. Vyžaduje se přitom splnění několika podmínek, kter

• Dostatečná averze příslušného subjektu ke škodám ze znečištění životního prostředí. 
Nemá-li subjekt dostatečnou averzi k riziku, k realizaci defenzivních (preventivních) 
výdajů nepřistoupí. 

•
příslušné subjekty disponují.  

Mezi zajímavé nepreferenční metody patří také Metoda ztracené produkce, Metoda ztracené 
spotřeby a některé metody oceňování životního prostředí. Z těchto metod je nutné na tomto 
místě zmínit Metodu hodnocení funkcí lesů. 

 

Metoda hodnocení funkcí lesů 
Tato metoda  patří mezi speciální expertní metody a byla vinuta Vyskotem (2003) v ČR. Její 
podstatnou část přijal „Environment Directorate OECD –
„Handbook on Market Creation for Biodiversity“ (2003). 

Metodu hodnocení funkcí lesů není možné použít pro hodnocení environmentálních veřejných 
projektů obecně, protože je zaměřena výlučně na pozemky s lesními porosty. V současné 
době je to snad nejobsáhlejší metoda oceňování funkcí lesa. Lze ji zařadit mezi srovnávací 
vícekriteriální expertní postupy v oceňování environmentálních služeb - mimoprodukčních 
funkcí lesa. Metoda nabízí hodnotové vyjádření potenciálů funkcí lesů pro Českou republiku 
podle hospodářských soub
ekosystémové pojetí, které vychází se z vzájemného poměřování významu různých funkcí 
lesa, přičemž je uvedeno šest funkcí: 

1. bioprodukční,  

2. ekologicko-stabilizační,  

3. hydricko-vodohospodářská,  

4. edafická-protierozní,  

5. sociálně-rekreační a  

                                         
33   instalací vodního filtru v domácnosti či nákupem balené vody Např. znečištění vody je možné snížit
apod. V praxi je pak nutné vybírat případy, kdy mohou být defenzivní výdaje interpretovány jako substituty 
ocenění ztráty ekologických užitků velmi pečlivě. Vyžaduje to především dostatečnou averzi příslušného 
subjektu k riziku, spojenému se snížením ekologického užitku a také dostatečný objem věrohodných informací o 
jeho dopadu (Soukopová 2005). 
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6. zdravotně-hygienická.  

Metoda připouští možnost přiřazení peněžních jednotek jednotlivým celospolečenským 
funkcím podle ceny funkce, u níž lze cenu vyjádřit. Vzhledem k potřebě vyjádřit 

imoprodukční funkce peněžními ukazateli, navrhuje autor tzv. faktor společenské 
ské potřeby) stanovující váhu mimoprodukčních funkcí lesa 

 požadavkům34. Vyskotovu metodiku používá od 1. 8. 

 konkrétní 
ře

Obl
být takto získané hodnoty využity, je oblast hodnocená. Transfer přínosů má velké výhody, 

stud

 

 jsou vyjmenovaná kriteria splněna a jaká přesnost 
etodu, která by vyjádřila úroveň možnosti úpravy 

uživatele – analytiky různých politik, kteří potřebují 
použít osů. Další takovou databází je „The New South Wales 
Environ nvalue databáze“, která je určena pomoct začlenit 
environ ákladů a přínosů (cost-benefit analýzy), u výkazů 
hodnoce dnocení projektů a u celkového hodnocení změn 
kvality 001). 

                                                

m
naléhavosti (intenzity společen
vzhledem k současným společenským
2003 Ministerstvo životního prostředí ČR.  

 

Transfer přínosů 
Nakonec je nutné zmínit transfer přínosů, který s mimotřžními metodami hodnocení 
environmentálních veřejných statků úzce souvisí. Pojem transfer přínosů (benefit transfer) 
představuje převedení hodnot (v peněžním vyjádření) získaných výzkumem pro
ve jný projekt na další veřejný projekt realizovaný v podobných podmínkách.  

ast, kde byly původní hodnoty získány, se označuje jako oblast studie, a oblast, kde mají 

ale jen při dodržení určitých kritérií. Tato kritéria transferu přínosů při aplikaci konkrétní 
ie zahrnují:  

1. Hodnocení kvality původní studie, které zkoumá spolehlivost původní studie, 

2. Rozsah podmínek, v čem se oblast studie podobá nebo se liší oblasti hodnocení a 

3. Metodu použitou při transferu přínosů

V závislosti na rozsahu, v jakém
transferu se vyžaduje, je možné volit m
původních hodnot, přičemž existují následující metody: 

− přímý transfer nebo transfer středních (průměrných) odhadů přínosů 
35− upravený transfer přínosů ,  

− transfer poptávkových funkcí , (více viz Lőrinczová 2001) 

Základem použití metody transferu přínosů je založení databáze projektů oceňování netržních 
statků a služeb různými metodami, za různých podmínek. V případě environmetnálních 
projektů je nejznámější databází těchto projektů „Environment Canada’s EVRI 
(Environmental Valuation Resource Inventory)“, která je databází empirických studií 
ekonomické hodnoty environmentálních přínosů a účinků na lidské zdraví. Databáze byla 
vyvinuta jako pomocný nástroj pro 

přístup transferu přín
mental Protection Authority’s E
mentální ocenění do modelů n
ní dopadů na životní prostředí, u ho

životního prostředí (Lőrinczová 2

 

odmínek mezi oblastí studie a oblastí hodnocení. (Lőrinczová 2001). 

34  Jakým koeficientem (subjektivním kritériem) budou funkční schopnosti porostu plnit mimoprodukční 
funkce oceněny, autor pokládá za společenskou uzanci.  
35  Upravený transfer může být potřebný ze dvou důvodů. Pokud se objevily v původní studii nějaké 
předsudky nebo zkreslený výsledek v důsledku zaujatosti, je třeba upravit transfer pro získání reálnějších dat a 
pokud existuje menší rozdílnost p
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Zhodno ování  

kologického užitku pro budoucí generace, což je 
bzvlášť významné v kontextu trvale udržitelného rozvoje. Z teoreticko-metodologického 
lediska je nutno zdůraznit, že CVM je využitelná pro ocenění širokého rejstříku užitků 

e již ne pro ocenění přírodních statků jako meziproduktu. Pro rozhodovací 

 odhalených preferencí mezi které patří metoda hedonických cen a metoda 
ces

U m

• e

• 

• 

Je také nutné poukázat na fakt, že hodnota zkoum ěna díky 
návštěvníkům, ostatními 
členy r ny.  použít pro měření hodnoty zamýšlených změn 
(např. změny režim  je to, že 
umožň  vy nikoliv její vlastní 

ímu statku. Mezi externí vlivy, které musí být 
zohledněny, patří cenová stabilita během výzkumu.  

Výhodou nepreferenčních metod je to, že na rozdíl od preferenčních metod zohledňuji nejen 
poptávkový ale i nákladový aspekt hodnocení.   

jekt

cení metod mimotržního oceň
Metody založené na preferenčním přístupu jsou v zahraničí převládajícími metodami 
oceňování používanými při cost benefit analýze v rámci hodnocení envrionmentálních 
veřejných projektů. Mezi nejužívanější metody založené na preferenčním přístupu pak 
jednoznačně patří kontingentní oceňovací metoda (CVM). Je jí možno kvantifikovat nejen 
ztrátu stávajícího ekologického užitku, ale vyjádřit též sumu, kterou by byl jednotlivec 
ochoten platit na zachováni vymezeného e
o
h
přírodních statků al
proces je  také významná otázka, jakým způsobem jsou údaje o WTP zpracovány do podoby, 
která umožňuje rozhodování o výběru alternativ. Mezi omezení CVM také patří 

• možnost zkreslení (hypotetické, strategické, vliv výzkumníků a formulace otázek a 
hypotetického trhu), 

• zobecňování, 

• rozdíly mezi WTP a WTA. (Soukopová 2005) 

Co se týče metod
tovních nákladů, pak tyto metody narážejí také na určitá úskalí. 

etody cestovních nákladů vzbuzuje vážné námitky jednak: 

oc ňování času stráveného cestováním,  

zohlednění alternativních možností pro návštěvníky,  

zohlednění možnosti více účelů cesty.  

aného místa je podcen
 kteří mají „nulové“ náklady (např. děti) a přitom nejčastěji cestují s 

odi Kromě toho nelze tuto metodu
u přístupu do chráněné oblasti). Jejím dalším nedostatkem

uje jádřit pouze ztrátu užitné hodnoty rekreační lokality, 
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.  

U metody hedonického ocenění pak existují také významná omezení. V praxi je totiž obtížné 
definovat relevantní trh a zejména vliv zkoumané charakteristiky nebo zkoumaného netržního 
statku na tento trh. Některé statky mohou mít velmi mnoho charakteristik (např. nemovitosti), 
které musí být zahrnuty do regresních rovnic, aby bylo možné odhalit vliv zkoumané 
charakteristiky. Je proto třeba získat velký objem dat, která nejsou pokaždé k dispozici. 
Dalším rizikem hedonického ocenění je, že jednotlivci ne vždy mají preference vzhledem ke 
zkoumané charakteristice, resp. environmentáln

V případě transferu přínosů, je vzhledem k nákladnosti a časové náročnosti hodnocení 
pro ů v oblasti veřejného sektoru jako takového a při obtížnosti zjistit odpovídající cenu 
veřejných statků, použitých v těchto projektech, tento přístup velmi nápomocný a ušetří čas a 
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náklady, které by souvisely s vypracováním nové původní studie. Je však velmi důležité 

patř ínosů (cost benefit analýza). Tato metoda však naráží na dva hlavní 
 je problém diskontování, který je v současné době řešen stanovením 

k římo u hodnotitele veřejných projektů a druhým hlavním problémem je 
ní environmentálních veřejných projektů, 

lní substituovat vhodnými 
 vstup do analýzy nákladů a 
ími projekty. Navíc je toto 

služeb významným krokem k dosažení větší 
otržních oceňovacích metod výše 
ýchodiskům jednotlivých metod, tak 

k důvěryhodnosti jejich výsledků. 

 je tomu ve vyspělých evropských zemích, přičemž svou roli v tom 

ionálnost chování daných subjektů ve 

z jaké studie budou data přenesena. Pro výběr studie jsou důležité následující zásady výběru: 

• technická přijatelnost, 

• institucionální přijatelnost, 

• zohlednění potřeb uživatelů studií, 

• efektivnost, 

• možnost transferu výsledků. 

 

Závěr 
Pro hodnocení veřejných projektů je možné použít řadu metod. Mezi nejčastěji používané 

í analýza nákladů a př
problémy. Prvním
dis ontní sazby p
problém vyjádření netržních, v případě hodnoce
environmentálních přínosů a nákladů v peněžních jednotkách.  

V obecné rovině je shoda, že neexistující tržní ocenění je racioná
mimotržními oceňovacími metodami, protože umožňuje jejich
přínosů a tím podstatně zkvalitňuje výběr mezi alternativn
ekonomické ocenění netržních statků a 
ekonomické efektivnosti. V přijetí  jednotlivých mim
uvedená shoda. Diskuse se pak vedou jak k teoretickým v
k předpokladům jejich praktické aplikace a 

Mezi nejvíce používané patří metody založené na preferenčním přístupu a to metoda 
kontingenčního oceňování, metoda hedonického oceňování a metoda cestovních nákladů. 
Tyto metody jsou zvláště v zahraničí převládajícími metodami oceňování. Mezi mimotržními 
metodami založenými na nepreferenčním přístupu pak převládá metoda defenzivních výdajů. 

Metodou budoucnosti je pak transfer přínosů, který představuje přenesení hodnot v peněžním 
vyjádření z jiné studie, která byla realizována v podobných podmínkách.  

Je důležité zdůraznit, že tyto mimotržní oceňovací metody jsou využívány v mnohem větším 
měřítku v USA než
bezesporu sehrála jak v r. 1981 vládou USA nařízená povinnost analyzovat dopady 
regulačních opatření (tzv. RIA), tak zavedením zákona známého jako CERCLA36.  

V současné době věnují země EU a OECD stále větší pozornost způsobům a metodám, na 
jejichž základě je možno ověřit validitu výsledků získaných využitím jednotlivých 
oceňovacích technik. Obecně je možno testovat validitu oceňovacích metod na základě analýz 
dvojího typu:  

• Analýzy prvního typu ověřují „racionálnost“ chování jednotlivců. Využívají především 
testů preferencí, na jejichž základě ověřují rac
vztahu k navrhovaný změnám.  

                                                 
36  CERCLA - Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act - který vešel v 
platnost v r. 1980. Na základě tohoto zákona byl založen vyrovnávací fond, obecně známý jako “Superfond”. 
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• Analýzy druhého typu ověřují validitu výsledků získaných aplikací kontingentní 
oceňovací metody a dalších metod tak, že se přesvědčují o tom, že hodnocení jednoho a 

i oceňovacími metodami dává srovnatelné výsledky.  

iditu výsledků získaných aplikací zvolené oceňovací techniky, 
zy”. V tomto případě se statisticky testují údaje z velkého 

notné korelace mezi výsledky kontingentní oceňovací 
h h oceňovacích metod (více např Tošovská 1997).  

Č o oceňování použity především v oblasti ochrany a tvorby 
k těchto aplikací málo proto, aby bylo v ČR možné použít 

etodu transferu přínosů. Proto je důležité zdůraznit, že realizace většího počtu studií, 
ých na ochotě platit a dalších mimotržních oceňovacích postupech, by České republice 
la zapojit se kvalifikovaněji do diskuse o “transferu přínosů” v celoevropském 

u různých přístupů států EU 

téhož předmětu různým

Další modifikací, jak ověřit val
je provedení tzv. “meta-analý
množství studií, které mají prokázat jed
tec niky a dalšíc

V R byly techniky mimotržníh
životního prostředí. Stále je vša
m
založen
umožni
měřítku. Tento postup představuje při splnění předem vymezených striktních kriterií značnou 
úsporu nákladů, protože každá originální aplikace mimotržní metody je finančně značně 
náročná. Přenášení výsledků aplikací mimotržních oceňovacích metod dosažených v USA do 
evropských podmínek je však rizikové. Proto o takovou databázi evropských studií usiluje 
Department of the Environment, Transport and the Regions ve Velké Británii. Nicméně řada 
autorů varuje i před jednotnou evropskou databází z důvod
k mimotržním technikám. 
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EKO-PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE 
 

JUDr. Eva Tošovská, CSc. - doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc. 

 

 

1. Úvod 
Příspěvek navazuje na referát „Metodologické problémy spojené s identifikací eko-
průmyslu“, přednesený na loňském workshopu v Brně [3] a rozšiřuje jej o konkrétní analýzu 
eko-průmyslu v České republice  v letech 1994 – 2004. 

Z poměrně široké – obecně přijaté – definice eko-průmyslu je zřejmé, že eko-průmysl není 
jasně vymezené odvětví, ale spíše soubor poskytovatelů mnoha druhů environmentálně 
orientovaného zboží, služeb a technologií, z nichž jsou navíc mnohé integrovány do 
výrobního procesu a je obtížné je vyčlenit a sledovat odděleně. Charakteristika eko-průmyslu 
v celé jeho šíři vyžaduje identifikovat aktivity jak specializovaných výrobců, tak 
nespecializovaných výrobců v jiných průmyslových odvětvích a aktivity výrobců, kteří 
produkují dané aktivity pro vlastní potřebu. Komplikujícím momentem je i skutečnost, že 
mnohé produkty určené k ochraně životního prostředí mají víceúčelové užití, z nichž ne 

šechna je možno označit za environmentální. 

nohé zahraniční analýzy není analýza eko-průmyslu v ČR proto založena na 
a 
é 

v

Stejně jako m
jeho široké verzi, ale soustřeďuje se na tzv. „core industries“ (eko-průmysl v užším slov
smyslu). Ten zahrnuje skupiny OKEČ, v jejichž rámci mohou být všechny podniky v pln
míře podřazeny pod eko-průmysl. Mezi tyto skupiny patří: 

OKEČ  

25.12 Protektorování pneumatik 

37.00 Recyklace druhotných surovin 

41.00 Shromažďování, úprava a rozvod vody 

51.57 Velkoobchod s odpadem a šrotem 

90.00 Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační a podobné činnosti 

I když je možné mít proti tomuto výběru skupin OKEČ  řadu výhrad a připomínek (např. zda 
zahrnout do core industries OKEČ 41.00.), je využíváno řadou EU zemí.  

ě rozlišil alternativní přístupy ke statistické deskripci eko-průmyslu (přístup ze strany 

ásledující analýza eko-průmyslu v České republice vychází z přístupu ze strany nabídky, 
kterou využívá většina národních statistických úřadů. Tento přístup je založen především na 
výběrových šetřeních o producentech zboží a služeb na ochranu životního prostředí, nejsou-li 
k dispozici, využívá limitovaných informací ze základních statistických klasifikací 
(především OKEČ). 

 

Referát „Metodologické problémy spojení s identifikací eko-průmyslu“ z minulé konference 
podrobn
nabídky, přístup ze strany poptávky, integrovaný nabídkově-poptávkový přístup, ostatní 
metody).  

N
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2. Vývoj  eko-prům
Veškeré dále presentované údaje byly získány z informačních zdrojů Českého statistického 
úřadu, včetně: registru ekonom
statistiky výdaj  P 5-01. 

 

.1. Vývoj počtu ekonomických subjektů 

č. 1: Vývoj počtu ekonomických subjektů v RES 

yslu v jeho užším pojetí v České republice 

ických subjektů, strukturálního šetření podniků výkazu P 3-04, 
ů na ochranu životního prostředí a šetření produkce odpadů Odp

2

Tabulka 

OKEČ 1990 1999 2000 2001 2002 2003 2004

25.12 53 313 319 313 307 303 295

37.00 246 1 303 1 393 1 483 1 551 1 607 1 648

41.00 165 405 414 416 417 412 420

51.57 26 367 396 398 401 402 399

90.00 894 3 903 4 096 4 282 4 574 4 812 5 018

Celkem 1 384 6 291 6 618 6 892 7 250 7 536 7 780

 

Počet ekonomických subjektů ve skupinách OKEČ, které tvoří „jádro“ eko-průmyslu ČR, 
vzrostl mezi roky 1990 – 2004 více než 5,6 krát. Počet ekonomických subjektů v eko-
průmyslu jako celku se relativně stabilizoval teprve v posledních třech letech. Česká 
republika je ve shodě s tendencí projevující se ve vyspělých zemích, kde rychleji roste počet 
ekonomických subjektů v oblasti recyklace a odpadového hospodářství. Dynamika růstu 

v blasti recyklování není však v ČR zdaleka tak vysoká jako např. ve Švédsku, kde 
ědnost výrobce či 

e z o ukončení jeho životnosti na mnohem vyšší úrovni. 
 po rotektorováním pneumatik v ČR je spojen patrně 

rostoucími nároky na bezpečnost, spolu 
ou n rodejců aut. 

ávn

podniků  o
je aktivita dom
dovozc

ácností v třídění kovového a elektronického odpadu a odpov
a zacházení s výrobkem p

Pokles čtu subjektů zabývajících se p
s nákupem
s širok

 nových luxusnějších automobilů, s 
abídkou služeb ze strany jednotlivých p

 

2.2. Pr í forma ekonomických subjektů eko-průmyslu 
Určitou obecnější tendencí, prosazující se v některých částech eko-průmyslu vyspělých zemí, 
je přesun environmentálních aktivit z veřejného do privátního sektoru. Rostoucí úloha 
privátních provozovatelů se projevuje především v oblasti odvádění a čištění odpadních vod 
(90-01) a úpravy a rozvodu pitné vody (41.00.2). V této oblasti se v západní Evropě 
v posledních deseti letech počet privátních provozovatelů téměř zdvojnásobil a tento trend 
nadále pokračuje.  
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Právní formu ekonomických subjektů eko-průmyslu přibližuje následující tabulka: 

Tabulka č. 2: Podíl právní formy 101 u ekonomických subjektů eko-průmyslu (v %) 

INDEX OKEČ 1990 1999 2000 2001 2002 2003 2004

2004/2000 2004/1990

25.12 83,0 76,0 76,2 75,7 75,6 75,2 75,6 99,2 97,1 

37.00 87,8 79,6 79,1 79,6 80,0 80,3 80,8 102,1 92,0 

41.00 56,4 ,0 40,1 0,3 40 103,6 71,8  39 39,1 4 40,8 ,5  

51.57 69,2 43,9 42,4 41,5 1,1 41,9 98,8 60,5 4 41,5

90.00 75,3 ,1 71, 2,3 73 104, 97,1 70 70,1 0 7 73,1 ,1 3 

 

U větši
tj. fyzické osoby podnikající dle živnostens

ny odvětví, spadajících pod definici eko-prům , převažuje v ČR právní form 1, 
obchodním rejst

ětví druh stě „ nost  ným ), 
pravy odu ení ateln íl „a ch s stí“  a 

svazku obcí (771), a u odpadového hospodá ěst se vyskytují též „přísp
rganizace“. 

.3. Statistická deskripce vybraného souboru eko-průmyslu v letech 1999 - 2004 
myslu byla převzata z databází 

yslu a 10
říku. kého zákona nezapsané v 

Prakticky u všech odv je na ém mí společ  s ručením omeze “ (112
v oblasti ú a rozv vody n zanedb

řství a 
ý pod
čištění m

kciový polečno  (121)
ěvkové 

o

V ČR je za rozvod pitné a užitkové vody a kanalizační služby odpovědná především 
komunální sféra. Je však třeba rozlišit mezi vlastníky a provozovateli, zejména v rámci 
OKEČ 41.00.2 a 90.01. Vlastníky infrastrukturního majetku vodovodů a kanalizací pro 
veřejnou potřebu jsou v ČR z 95% města a obce. Velký pohyb je však zaznamenán na straně 
provozovatelů vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Projevuje se zde tendence ke 
koncentraci provozovatelské činnosti do menšího počtu subjektů a narůstá podíl zahraničních 
společností na provozních organizacích. Největší zahraniční společností na českém trhu 
v oblasti výroby a distribuce pitné vody a čištění odpadních vod se stala francouzská Veolia 
Water (dříve Vivendi Water). V r. 2004 činil její roční obrat kolem 10 mld. Kč a v ČR 
zaměstnávala cca 6 000 pracovníků. 

 

2
Statistická data použitá pro charakteristiku vývoje eko-prů
ČSÚ a to jednak z registru ekonomických subjektů a ze strukturálního šetření podniků 
(čtvrtletní výkaz P 3-03). Zahrnuty jsou údaje za všechny podniky s více jak 100 zaměstnanci, 
podniky s 20 – 99 zaměstnanci pouze výběrově. Takto definovaný soubor se podílí na 
celkovém počtu ekonomických subjektů v eko-průmyslu zhruba z 4/5. 
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2.3.1. Zaměstnanost 
Tabulka č. 3: Vývoj zaměstnanosti v hodnoceném okruhu (průměrný počet zaměstnanců) 

OKEČ 1999 2000 2001 2002 2003 2004

25.12 750 1 010 1 092 839 667 924

37.00 4  4 45 3 19 47 164 3 81 3 4  453 3 3 3 4

41.00 22  2 24 21 83 73 775 22 69 21 5  029 20 8 20 4

51.57 2  4 50 1 82 47 883 1 60 1 5  531 1 9 1 8

90.00 18  7 65 18 11 23 530 16 57 18 1  544 21 3 21 3

Celkem 49  9 76 45 62 14 102 44 77 45 7  396 48 1 48 0

V námi definovaném souboru bylo zaměstnáno cca 48 tisíc zaměstnanců,  z toho nejvíce 
v OKEČ 90 (44%) a OKEČ 41.00 (42%). Pokud srovnáme r. 2004 se situací v roce 1999, 
rýsují se dvě tendence: pokles zaměstnanosti v oblasti výroby a rozvodu vody, která souvisí 
s privatizací těchto podniků, vstupem zahraničního kapitálu a managementu a jejich úsilím o 
racionalizaci provozu, a nárůst zaměstnanosti v oblasti odstraňování odpadních vod a pevného 
odpadu a čištění měst, která je spojena s provozem nových podnikových i městských čistíren 
odpadních vod a se zvýšeným úsilím o čistotu ve městech. Tyto tendence jsou v souladu 
s vývojem v zemích západní Evropy. 

 

2.3.2. Vývoj mezd 
Tabulka č. 4:  Vývoj průměrných vyplácených mezd v eko-průmyslu (Kč/měsíc)  

OKEČ 1999 2000 2001 2002 2003 2004

25.12 11 740 12 047 15 015 11 926 15 482 17 901 

37.00 11 855 13 502 14 273 14 895 16 120 17 627 

41.00 15 343 16 423 17 298 18 235 13 398 14 322 

51.57 16 353 11 078 13 474 13 373 12 610 14 094 

90.00 11 975 12 590 13 104 14 030 14 584 15 576 

Průměr 12 569 13 534 14 299 15 117 15 859 16 932 

 

Průměrná mzda v eko-průmyslu jako celku je pod celostátním průměrem. Např. v roce 2003 
yla celostátní průměrná mzda o 5,7% vyšší než průměrná mzda v eko-průmyslu. V rámci 
KEČ, tvořících jádro eko-průmyslu, jsou průměrné vyplácené mzdy značně diferencované 

v závislosti na požadované kvalifikaci pracovní síly v jednotlivých oborech a její flexibilitě. 
Nejvyšší průměrné mzdy je docilováno v OKEČ 41.00 „výroba a rozvod vody“, o zhruba 
15% je nižší průměrná mzda v OKEČ 90.00 „odstraňování odpadních vod a pevného odpadu, 
čištění města“. 

 

b
O
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2.3.3. Vývoj tržeb 

Tabulka č. 5:  Vývoj tržeb v eko-průmyslu  (v mil. Kč, b.c.)  

OKEČ 1999 2000 2001 2002 2003 2004

25.12 241,8 355,0 24 30 8453,7 5,8 2,2 05,9 

37.00 1 6 2 2 2 2 4 147,6 92,9 216,7 400,3 261,7 612,1 

41.00 5 5 5 5 6 077,7  407,0  504,9  943,1  352,0 6 548,2 

51.57 2 1 2 1 1 1 2 806,5 10,8 588,2 266,4 119,0 651,6 

90.00 3 3 3 4 5 992,2  452,2  981,1  232,5  171,0 6 338,7 

Celkem 13 14 13 13 16 20 646,9  115,4  019,1  606,4  802,1  088,9 

 

Hodnocený soubor ekonomických subjektů vykazuje vzestupný trend tržeb za prodej 
vlastních výrobků a služeb externím odběratelům. Přitom nejpravidelněji stoupaly tržby 
v OKEČ 41.00, naopak největší výkyvy vykazovaly tržby v OKEČ 51.57. Pokud však tržby 
přepočteme na 1 zaměstnance, resp. je budeme posuzovat z hlediska produktivity živé práce, 
celkový obraz se poněkud změní. Zejména odvětví, kde je řada podniků napojena na obecní 
úřady (OKEČ 90 a 41)  se vyznačují stagnující produktivitou živé práce, OKEČ 51.57 
vykazuje velmi kolísavé trendy. Naopak v oblasti recyklace a protektorování pneumatik tržby 

a 1 zaměstnance pomalu, ale trvale rostou. 

a č. 6:  Účetn ná hod  v eko- yslu  (v č, b.c.)

n

 

2.3.4. Účetní přidaná hodnota 

Tabulk í přida nota prům  mil. K   

OKEČ 1999 2000 2001 2002 2003 2004

25.12 60,2 81,0 96,3 50,6 59,1 104,4 

37.00 287,8 398,7 366,0 391,4 389,2 620,5 

41.00 2 1 2 2 2 250,2 335,7  460,8  620,5  639,4 2 896,5 

51.57 163,7 171,0 158,1 110,9 208,0 334,5 

90.00 1 3 1 1 1 249,8 385,7  653,6  786,7  300,4 2 463,4 

Celkem 4 011,7 4 372,0 4 734,9 4 960,1 5 596,1 6 419,3 

 
Pokud jde o účetní přidanou hodnotu, která je rozdílem mezi výkony včetně obchodní marže a 
výkonovou spotřebou, vykazují všechna odvětví mírně vzrůstající trend. Větší vypovídací 
hodnotu má přepočet přidané hodnoty na jednoho pracovníka. Z tohoto pohledu se 
nejdynamičtěji rozvíjí odvětví spojená se zpracováním druhotných surovin a obchodem 
s odpadem a šrotem. Stejně jako u tržeb, se přidaná hodnota na pracovníka vyvíjí pomalu u 
odvětví 90 a 41. 
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3. Závěrem 
Aktivity eko-průmyslu spolu s technologickými inovacemi představují významný faktor ve 

í zátěže přírodního prostř odlivina oučasně  význam růmyslu jak 
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mysl a jeho úloha v ČR, CEMC, Environmetální 
aspekty podnikání 1/2005, Praha, ISSN 1211-8052, str. 13-17  

E.: Methodological problems connected with „eco-industry“ 
and social aspects of sustainable development, International 

ošovská E schelov : Eko- sl v mezinárodní konference, 
Environmentální účetnictví – Indikátory udržitelného rozvoje, Praha, 2005, ISBN 80-
7044-673-0 
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Příloha č. 1: Dokumenty Evropského statistického úřadu zaměřené na eko-průmysl   

 

Oficiální publikace (k dispozici na: www.europa.eu.int/comm/eurostat)

1. The Environmental Goods & Services Industry – Manual for data collection and 
analysis (OECD/Eurostat 1999) 

 

Eurostat – Pracovní dokumenty  
(k dispozici na: http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/envirmeet/library)

1. Inventory of environment industry publications, previous decisions and current 
situation, Eurostat, March 26, 2006 

2. The environment industry in Sweden, 2000 (2/2000/B/10) 

mployment in France, methodology and results 1996-1998 (2/2000/B/7) 

5. 

6. ployment in Netherlands, 1997 (2/2000/B/3) 

 

3. Environment e

4. The environment industry in Sweden, 1999 (2/2000/B/5) 

Environment industry and Employment in Portugal, 1997 (2/2000/B/4) 

Environment-related em

7. The Environment Industry in Sweden (2/1999/B/3) 

8. An Estimate of Eco-Industries in the European Union 1994 (2/1997/B/1) 
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STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR 
 

 
 

  

ční podpoře opatření na ochranu životního prostředí byl zákonem ČNR č. 388/1991 
prostředí ČR (dále jen “Fond”), který převzal funkce 

Pro
Směrn dí o poskytování finančních prostředků z Fondu 
a P ro poskytování podpory pro 
příslušné období.  

Fond je jedním
z členství v Evropské unii                        
a u rálním zdrojem 
fin

Pří znečišťování nebo poškozování 
jed kytnutých půjček a jejich úroků                   
a v  Tyto příjmy 

etvoří součást státního rozpočtu České republiky. 

V současné době poskytuje Fond přímou finanční podporu ve formě dotace. Podporu nelze 
poskytnout na již ukončené akce. 

 

Hlavními oblastmi podporovaných programů vyhlášených Ministerstvem životního prostředí 
jsou: 

• ochrana vod; 

• ochrana ovzduší; 

• ochrana přírody, krajiny, půdy, využívání přírodních zdrojů; 

• environmentální vzdělávání; 

• využití obnovitelných zdrojů energie; 

• spolufinancování programů Evropské unie. 

 

V oblasti dotační politiky Evropské unie má Fond roli zprostředkujícího subjektu a platební 
jednotky pro Fond soudržnosti a Operační program Infrastruktura v rámci životního prostředí. 
Fond se podílí nejen na přípravě a implementaci projektů, ale zároveň i na financování 
předprojektových nákladů a na spolufinancování samotné realizace těchto projektů. 

Kancelář Fondu zajišťuje veškerou agendu související s činností Fondu. Je to zejména 
konzultační a poradenská činnost (každé úterý od 8:00 do 16:30 hod. je den otevřených 
dveří), příjem žádostí o podporu, jejich vyhodnocování, příprava návrhů pro jednání Rady 
Fondu a Rozhodnutí ministra, následně pak smluvní agendu pro poskytování podpor, agendu 
smluvního ručení za poskytované půjčky, uvolňování finančních prostředků příjemcům 

Ing. Lenka Urbanidesová - Ing. Radka Pokorná

K finan
Sb. zřízen Státní fond životního 
dřívějšího Fondu ochrany ovzduší a Státního fondu vodního hospodářství. 

váděcími předpisy k zákonu o Fondu jsou Statut Fondu, Jednací řád Rady Fondu, 
ice Ministerstva životního prostře

řílohy Směrnice s jejich dodatky, které upravují podmínky p

 ze základních ekonomických nástrojů k pln
 mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí, 

ění závazků vyplývajících              

skutečňování Státní politiky životního prostředí. Je druhým největším cent
ancování ochrany životního prostředí. 

jmy Fondu jsou tvořeny především z plateb za 
notlivých složek životního prostředí, ze splátek pos
ýnosů z uložených disponibilních prostředků na termínovaných vkladech.

n
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podpory včetně vyhodnocování 
využití poskytnutých prostředků a dosažených ekologických efektů, sledování návratnosti 
půjček do úplného vypořádání závazků a případně stanovení a vymáhání sankcí při 
nedodržení smluvníc ušení rozpočtových 

ravidel. 

nčních prostředků Fondu rozhoduje ze zákona ministr životního prostředí. 
nem ministra je dle zákona o Fondu Rada Fondu. K podpoře financování 

h I

průběžného sledování účelu použití prostředků, závěrečné 

h podmínek pro poskytnutí podpory nebo por
p

O použití fina
Poradním orgá
jednotlivých projektů jsou vydávána Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory z Fondu.  

 

S platností od 15. března 2006 se obnovuje příjem žádostí o podporu v rámci následujících 
programů: 

 

1) Programy Přílo  „Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních 

a jejich ochranných pásem. 

ťujících látek do ovzduší. 

ogických opatření vedoucích k významnému snížení 
kleníkových plynů. 

Realizace schválených plánů péče o zvláště chráněná území. 

3.1. ů ve zvláště chráněných územích. 

3.2. P ní plánů opatření nutných ke zlepšení životního prostředí v obcích 
na územ

8.2. o strukce environmentálních center.  

11.1 r n odpadních vod. 

 

)  Programy Příloh II

prostředků z Fondu“: 

1.2. Program - Ochrana zdrojů pitné vody, nebo přírodních léčivých zdrojů a zdrojů 
přírodních minerálních vod, nebo opatření u zdrojů znečištění na území národních parků (NP) 
a chráněných krajinných oblastí (CHKO) 

2.1. Program snižování emisí látek znečišťujících ovzduší u zdrojů znečišťování ovzduší 
provozovaných za účelem veřejně prospěšných činností. 

2.7.1 Územní program snižování emisí a imisí znečiš

2.7.2. Program realizace územních programů snižování emisí  a imisí znečišťujících látek. 

2.8 Program posuzování ekol
s

3.1.2. Ošetřování stromů a regenerace alejí a parků. 

3.1.5. 

6. Výkupy pozemk

2. rogram na vytvoře
í národních parků a jejich ochranných pásem. 

 Pr gram podpory výstavby, rekon

. P ogram obnovy kanalizační sítě a čistíre

2  „Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních 
rostředků z Fondu“: 

v obcích 

p

1.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody pro byty 
a rodinné domy pro fyzické osoby. 

2.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů zásobování energií 
a částech obcí. 

3.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody nebo 
výroby elektřiny ve školství, zdravotnictví a objektech sociální péče. 

4.A. Investiční podpora vytápění bytů a rodinných domů tepelnými čerpadly pro fyzické 
osoby. 
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8.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody 
v účelových zařízeních. 

 

Více informací na www.sfzp.cz. 

 

 

Ing. Lenka Urbanidesová, Ing. Radka Pokorná 

Ministerstvo životního prostředí, ČR 
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DOBROVOLNÉ ZPRÁVY PODNIKŮ A ORGANIZACÍ O VZTAHU K 
ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ, O ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI  

A O UDRŽITELNÉM ROZVOJI 

Ing. Vojtěch Vaněček, CSc. 

otním prostředí (environmentální zprávy) jsou dnes 
běžnou formou jednosměrné environmentální komunikace nejrůznějších organizací, zejména 
podnikatelských subjektů. Jsou vydávány pro externí i podnikové zájemce, protože: 

• občané mají nárok na informace o vlivu podniku a jeho výrobků na životní prostředí, 

• environmentální zprávy jsou v dnešní době součástí podnikové kultury a 
spoluvytvářejí image podniku, a 

• environmentální systémy řízení podniku EMS a EMAS komunikaci o životním 
prostředí výslovně  vyžadují (ne nutně ve formě zpráv). 

CEMC – České ekologické manažerské centrum, Praha, jednak věnovalo pozornost zjišťování 
stavu ve vydávání zpráv, jednak vydalo  dosud chybějící pomůcku pro vytvoření 
environmentální zprávy (chemický průmysl mezinárodně sjednocenou pomůcku již má). 

 

STAV VE VYDÁVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH ZPRÁV V ČR 

Vydávání environmentálních zpráv ve zpracovatelském průmyslu ČR – šetření v r. 1999 

 

 

 
Periodické dobrovolné zprávy o živ

 

V letech 1998-9 provedl CEMC  průzkum environmentálně orientovaného řízení v podnicích 
zpracovatelského průmyslu [1] jako součást mezinárodního projektu Global Environmental 
Survey – GEMS, organizovaného INEM – International Network for Environmental 
Mangement e.V., Hamburk. V co možná reprezentativním  vzorku 304 podniků, vybraných 
kvótním výběrem podle odvětví (OKEČ 15 až 37), velikosti (počínaje 20 zaměstnanci) a 
zeměpisné polohy (podle dřívějších krajů), byla provedena interview řízená pomocí dotazníku 
se 115 otázkami.      

Z odpovědí byl nyní sestaven obraz vydávání 
samostatných environmentálních zpráv a 
environmentálních zpráv jako součástí jiných zpráv 
(např. ročních) v podnicích různé velikosti podle Tab. 
1 (mikropodniky nebyly tehdy šetřeny). Výsledek v % 
z celého vzorku 304 podniků je uveden v grafu na  
Obr. 1. Jak je patrné, procento organizací vydávajících 
environmentální zprávy bylo nepatrné i u organizací 
velkých. 

Sy
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Tab. 1   Velikostní skupiny 
organizací 

podle počtu zaměstnanců 

mbol Velikost 
organizace 

Počet 
zaměstnanců

L velká ≥ 250 
M střední 50 – 249 
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nmentální komunikace pro organizace s EMS nebo 
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část 
né zprávy.  

velmi slabá, a to  i u 

Obr. 1   Podniky zpracovatelského průmyslu 1999
Procentní zastoupení podniků  vydávajících samostatnou 
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y ovšem platil požadavek enviroy ovšem platil požadavek enviro
AS  Z 304 respondentů pouze 4  (1,3 %) měli zaveden certifikovaný systém EMS podle 
 1 001 a dalších 37 (12,2 %) respondentů se k tomu chystalo. Verifikovaný systém 

měl 1 respondent (0,33 %) a 4 další (1,3 %) se k 

AS  Z 304 respondentů pouze 4  (1,3 %) měli zaveden certifikovaný systém EMS podle 
 1 001 a dalších 37 (12,2 %) respondentů se k tomu chystalo. Verifikovaný systém 

měl 1 respondent (0,33 %) a 4 další (1,3 %) se k 
připravoval také EMS. Z 5 organizací s EMS/EMAS pouze 1 vydávala samostatnou 
environmentální zprávu a 1 další jako součást jiné zprávy. Z 40 organizací chystajících 
EMS/EMAS pouze 6 vydávalo samostatnou environmentální zprávu a 3 další jako sou

připravoval také EMS. Z 5 organizací s EMS/EMAS pouze 1 vydávala samostatnou 
environmentální zprávu a 1 další jako součást jiné zprávy. Z 40 organizací chystajících 
EMS/EMAS pouze 6 vydávalo samostatnou environmentální zprávu a 3 další jako sou
jiji

Environmentální komunikace formou zpráv byla tedy v r. 1999 u nás Environmentální komunikace formou zpráv byla tedy v r. 1999 u nás 
organizací hlásících se k systémům EMS nebo EMAS.  organizací hlásících se k systémům EMS nebo EMAS.  

Vydávání environmentálních zpráv organizacemi v ČR se zavedeným EMS/EMAS – šetření Vydávání environmentálních zpráv organizacemi v ČR se zavedeným EMS/EMAS – šetření 
v r. 2005  

V r. 2005 provedla CENIA – Česká informační agentura životního prostředí, Praha, v rámci 
projektu VaV Aplikace environmentálního účetnictví na mikroekonomické a 
makroekonomické úrovni v podmínkách ČR, řešeného spolu s CEMC a s podporou MŽP,  
korespondenční dotazníkové šetření příspěvku EMS k udržitelnému rozvoji. Cílovou 
skupinou byly skoro výhradně organizace s EMS nebo EMAS, tedy vedoucí organizace 

ěkolik otázek ve prospěch 
ešené v CEMC a zde uvádíme 

ů, kteř je 

 

 

 

 

v environmentálním managementu. CENIA zařadila do dotazníku n
projektové etapy nazvané „environmentální reporting“ a ř
výsledky zpracování odpovědí od 224 respondentů.  

Rozdělení organizací podle velikosti u 220 respondent
specifikována v Tab. 1), je patrné z Obr. 2.  

 

 

 

í uvedli svou velikost (jak 
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Obr. 2  Počty respondentů s EMS/EMAS

 při průzkumu v r. 2005 podle velikosti organizace

78 84

47

11
0

50

100

L M S C

Velikost organizace

Po
če

t o
rg

an
iz

ac
í

 

 

 

 

 

 

 

Podíl organizací, periodicky vydávajících samostatnou environmentální zprávu je v celém 
ouboru 29 % a organizací vydávajících zprávu jinak (kumulovanou) je 26 % (na otázku 
dpovědělo 98,7 % respondentů). Rozdělení do velikostních skupin na Obr. 3 je poněkud 
éně jisté, protože odpovědí na detailní otázky bylo méně a vztáhli jsme proto došlé kladné 

s
o
m
odpovědi na celkový počet organizací ve velikostní třídě, neboť je pravděpodobnější, že 
odpověď chybí kvůli absenci zprávy a nikoliv proto, že respondent zapomněl odpovědět. 
Z obrázku je patrné, kolik organizací s EMS či EMAS vydává nějakou environmentální 
zprávu. Dále, zhruba polovina zpráv všech organizací  je kumulována s jinou zprávou a 
kupodivu to platí pro všechny velikostní skupiny (nevztahuje se na jediný reportující 
mikropodnik).  

 

 Obr. 3   Zprávy respondentů s EMS/EMAS 2005
Procentní podíl podniků se samostatnými zprávami 

a zprávami - součástmí jiné publikované zprávy 
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Kromě toho jsme zkoumali, jaký typ samostatné  periodické zprávy (Typ I, II nebo III, viz 
alší text) je používán. Počet zpráv těchto typů, vyjádřený procentem z počtu organizací ve 
elikostní skupině (tj. i těch organizací, které na otázku neodpověděly) je znázorněn v Obr. 4. 
 obrázku je zřejmé, že „vyšší“ typ zprávy II používají větší organizace. Ke zprávám typu III 
e hlásily 3 organizace. Z celkového počtu mikroorganizací 11 vydává samostatnou 

  

ále, jakou osnovu organizace pro svou environmentální zprávu používají. 
čkoliv ve světě existují doporučení jak by měla environmentální zpráva vypadat, z Obr. 5 je 
atrné, že většina organizací - zvláště menších - žádné vzory nepoužívá. Výsledkem je, že 
právy jsou málo porovnatelné, zvláště v ohledu použitých indikátorů. Jednotící dobrovolný 
zor se jeví jako žádoucí.  

espondenti byli dotázáni, zda zveřejňují své environmentální zprávy na webu a zda je 
veřejňují tiskem. Z odpovědí byl sestaven graf na Obr. 6. Procenta celkového počtu zpráv ne 
plně souhlasí s údaji na Obr. 3. Příčinou je nejspíše skutečnost, že jde o odpovědi na jiné 
tázky než vedly k Obr. 3. Je patrné, že dosud převažují zprávy vydávané pouze tiskem 
etýká se mikroorganizací, kde jediná referující organizace tak činí tiskem i na  webu).  

d
v
Z
s
environmentální zprávu jediná, a to nejjednoduššího typu I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ptali jsme se d

Obr. 4  Typy samostatných zpráv 
organizací s EMS/EMAS
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Obr. 5   Použití vlastní osnovy pro environmentální 
zprávu organizacemi s EMS/EMAS
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Obr. 6  Způsob publikace environmentálních zpráv
organizací s EMS/EMAS
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TVORBA ENVIRONMENTÁLNÍCH ZPRÁV 

ůcky k tvorbě environmentálních zprávPom  

říčin nevydávání environmentálních zpráv, zejména u menších organizací, je kromě 
edostatku motivace i absence vhodné příručky (návodu, osnovy). V rámci shora uvedeného 

Jednou z p
n

Tab. 2                                                             OBSAH PŘÍRUČKY 
1. ZPRÁVA JAKO NÁSTROJ KOMUNIKACE ORGANIZACE S PARTNERY A  
S VEŘEJNOSTÍ 
Způsoby environmentální komunikace, Proč vydávat environmentální zprávy, O čem 
komunikovat - rozsah problematiky environmentální zprávy 
2. IDENTIFIKACE PŘÍJEMCŮ ZPRÁVY A IDENTIFIKACE JEJICH ZÁJMŮ A 
OBAV 
Příjemci zprávy, Formulace vlastních představ organizace o zájmech a obavách příjemců 
zprávy, Korekce vlastních představ organizace průzkumem u partnerů a u veřejnosti 
3. ZPRÁVA TYPU "ENVIRONMENTÁLNÍ ZPRÁVA" 
O environmentální zprávě obecně, Návrh osnovy environmentální zprávy 
4. ZPRÁVA TYPU "ZPRÁVA O ZDRAVÍ, BEZPEČNOSTI O ŽIVOTNÍM 
PROSTŘEDÍ" 
5. ZPRÁVA O UDRŽITELNÉM ROZVOJI ORGANIZACE 
Charakter zprávy o udržitelném rozvoji, Směrnice GRI, Směrnice INEM, Související a 
příbuzné iniciativy 
6. INDIKÁTORY 
Hlavní typy indikátorů, Používané skupiny indikátorů, Generické indikátory, Indikátory 
pro systém environmentálního managementu, Indikátory udržitelného rozvoje, Indikátory 
eko-efektivnosti, Agregace indikátorů 
7. STANDARDIZACE ZPRÁV 
Obecné standardy, Oborová standardizace, Národní standarsy 
8. AUTOMATICKÁ TVORBA ENVIRONMENTÁLNÍCH ZPRÁV 
9. OVĚŘENÍ ENVIRONMENTÁLNÍ ZPRÁVY 
Kdo může věrohodnost zprávy ověřovat, Standard pro ověřování environmentálních zpráv, 
Věrohodnost zprávy lze podpořit i jinak než jejím ověřením, Na co si dát pozor 

Přetištěno z Environmentálních aspektů podnikání č. 2/2005, CEMC 
Praha 
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projektu VaV jsme proto v CEMC shromáždili informace o současném stavu ve světě a vydali 
říručku o dobrovolných podnikových zprávách [2], která byla s malými úpravami podle 
řipomínek oponentů přetištěna v periodiku PLANETA [3] a obě verze jsou nyní dostupné. 
říručka má obsah uvedený v Tabulce 2 a předpokládáme, že by měla postačit k sestavení 
právy; jeden ze čtyř oponentů, dobře znalý problematiky, však soudil že je příliš stručná a 
álo srozumitelná. Byla nicméně úspěšně odzkoušena v podniku střední velikosti. 

ělit do tří typů, zde označených I, II a III.  

práva (Zpráva o stavu životního prostředí, Environmental Report) 
bsahuje údaje o chování organizace vůči životnímu prostředí, např.: vyprodukované 
nožství odpadů, množství emisí aj., ale třeba také informace o čerpání (spotřebě) 

řírodních zdrojů, o stavu okolní přírody aj. Tento první typ environmentální 
právy je založen na poznané nutnosti informovat a přesvědčit veřejnost o zodpovědném 
hování organizací vůči životnímu prostředí. Je používán od osmdesátých let minulého 

 používaly  přecházejí na pokročilejší typy 

ím prostředí (Health, Safety and Environmental 

považovat za současný standard vedle typu III.  

I pment Report, SD 
R
a sociální na stejné úrovni důležitosti. Organizace má být řízena tak, aby bylo dosaženo 
t ho a o 
t ovat. Tento typ 
z ráv 
n  je patrný prudký rozvoj. Je to velice 
n imi 
p

P y EMS/EMAS je 
p

 

Z
Z ěs 
p vyklostí, střední a malé podniky nikoliv a k vydávání se ani nechytají. 
K losti 
s př. 
k
d vést jejich zainteresované organizace k sestavení 
u ostí, byl bezvýsledný. Uspěli 
j berci, která podnět 
u
o , 
p
cestou environm

p
p
P
z
m

Dnes vydávané zprávy lze rozd

I. Environmentální z
o
m
neobnovitelných p
z
c
století. Není dnes zastaralý, ale organizace které ho
uvedené dále.  

II. Zpráva o zdraví, bezpečnosti a o životn
Report, HSE Report) je rozšířením environmentální zprávy o problematiku uvedenou v názvu. 
Tento typ zprávy začal být používán v začátku devadesátých let minulého století a lze ho 

II. Zpráva o udržitelném rozvoji organizace (Sustainable Develo
eport) informuje nejen o environmentální problematice, ale také o problematice ekonomické 

rvalého rozvoje udržitelného z hlediska sociálního, environmentálního a ekonomické
ěchto třech "pilířích" udržitelného rozvoje organizace má zpráva inform
právy začal být užíván koncem devadesátých let minulého století a na rostoucím počtu zp
ejrůznějších organizací, publikovaných na internetu,
áročný typ zprávy, přesto se doporučuje také malým s středním podnikům a je j
oužíván.  

rocentní zastoupení typů ve zprávách podniků v ČR používajících systém
atrné z grafu na Obr. 4.  

kušenost s prosazováním tvorby environmentálních zpráv 
atím co velké a přední podniky u nás již po léta environmentální zprávy vydávají, vesm
odle zahraničních z
romě shora uvedených statistik to vyplývá i z vlastní zkušenosti, když jsme v souvis

 tímto a s jinými projekty osobně oslovili „ekology“ a managementy organizací. Tak na
ontakt s Hospodářskou komorou ČR a se Svazem českých a moravských výrobních 

doružstev, kterým jsme nabízeli 
kázkových environmentálních zpráv podle současných zvykl
sme však u SEVEROCHEMY, družstva pro chemickou výrobu v Li

 úsilím kvalitní zprávu typu II. Lze vítala a sestavila podle naší příručky s nevelkým
čekávat, že podobně jako se u středních a malých organizací prosadila nutnost zavádět EMS
rosadí se i potřeba informovat zainteresované strany o svém environmentálním profilu 

entálních zpráv. 
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1 271, e-mail: vojtech.vanecek@iol.cz

o udržitelném rozvoji, in: Študent, J.; Hyršlová J.; Vaněček V.: Udržitelný rozvoj a 
podnikání. České ekologické manažerské centrum, Praha 2005, str. 9
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NĚKOLIK POZNÁMEK KE SMĚRNICI EVROPSKÉHO 
P
PRO

 

 

 

ůvody přijetí směrnice 2004/35/ES 
ne 21. dubna 2004 byla na úrovni Evropské unie přijata Směrnice Evropského parlamentu a 

í v souvislosti s prevencí a nápravou 
the European Parliament and of the 

tion and Remedying of 

roblematika škod na životním prostředí je jednou z nejzávažnějších a zároveň také jednou 
atičtějších otázek ochrany životního prostředí. Proto i její právní řešení patří 

ezi složité a ne vždy nejlépe propracované aspekty práva životního prostředí. Na evropské 
rovni se o společné právní úpravě v oblasti odpovědnosti za škody na životním prostředí 
čalo hovořit již v devadesátých letech minulého století. V roce 1993 připravila Evropská 

omise tzv. Zelenou knihu o environmentální odpovědnosti, jako první krok nové 
omunitární legislativy. K tomuto dokumentu se také konalo společné slyšení Evropského 
arlamentu, který v roce 1994 požádal Evropskou Komisi o předložení návrhu směrnice o 
bčanskoprávní odpovědnosti za škody na životním prostředí. Jako reakci na výsledky této 
iskuse se Evropská Komise rozhodla zpracovat tzv. Bílou knihu o odpovědnosti za škodu na 
ivotním prostředí, která byla publikována v roce 2000. Tento dokument objasňoval cíle 
avedení režimu odpovědnosti za škody na životním prostředí, včetně jeho ekonomických 
spektů a respektování principu subsidiarity a proporcionality v právu ES. Společný režim 
nvironmentální odpovědnosti potřebuje EU zejména proto, aby byla zajištěna obnova 

ředí a aby se zlepšila aplikace základních principů práva životního prostředí 
yjádřených v Římské smlouvě. Mezi tyto principy patří princip předběžné opatrnosti, princip 
revence, princip odpovědnosti původce („znečišťovatel platí“) a princip předcházení škody 
římo u zdroje.  

lavním důvodem pro právní úpravu odpovědnosti za škody na životním prostředí na území 
vropské unie je četnost a závažnost škod vznikajících na životním prostředí, především 
 důsledku jednorázových havárií nebo dlouhodobých úniků různých škodlivin do životního 
rostředí. Jako příklad takových incidentů na území Evropy lze uvést např. nehodu 
 chemické továrně v italském Sevesu v roce 1976 (byl to vážný podnět pro změnu 
omunitární legislativy na úseku odpadů, chemických látek a prevenci ekologických havárií), 
nečištění řeky Rýna, vzniklé v důsledku požáru v Basilejské továrně Sandoz v roce 1986, 

ční nádrže v důlních komplexech Aznalcollar ve Španělsku, který v roce 
998 vedl k zamoření Národního parku Donana, havárii nebezpečných látek v rumunském 
aia Mare a Baia Borsa a jejich únik do povodí Dunaje v roce 2000 nebo havárie tankeru 
restige v roce 2002, která vedla k ropnému znečištění pobřeží Španělska a Francie. 
 současné době je v Evropské unii identifikována na tři sta tisíc míst jako jistě nebo 
otencionálně kontaminovaných znečišťujícími látkami. Evropská agentura životního 

ARLAMENTU A RADY 2004/35/ES O ODPOVĚDNOSTI ZA ŽIVOTNÍ 
STŘEDÍ V SOUVISLOSTI S PREVENCÍ A NÁPRAVOU ŠKOD NA 

ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 

JUDr. Ondřej Vícha 

D
D
Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostřed
škod na životním prostředí (Directive 2004/35/EC of 
Council on Environmental Liability with regard to the Preven

nvironmental Damage - dále jen „ELD“). E

P
z nejproblem
m
ú
za
k
k
p
o
d
ž
z
a
e
životního prost
v
p
p

H
E
v
p
v
k
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kolaps odpadní reten
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prostředí o ,6-1,25% 
H

A
zejména v případech havárií ečištění životního prostředí 

čnými látkami nebo odpady pocházejícím
aopak vhodný, jde-li o znečištění plošné, kdy nelze zjistit souvislost mezi negativním vlivem 

na životní prostředí a činnostmi urč írání lesů jako důsledek kyselých 
ešťů nebo znečištění ovzduší způsobené dopravou). Environmentální odpovědnost založená 
a občanskoprávní odpovědnosti (nikoli např. na deliktní odpovědnosti) je jednou z forem, 
k aplikovat princip odpovědnosti původce. Je to způsob, jak přimět toho, kdo poškodí 

 tuto škodu nahradil. To vede původce k tomu, aby 
y náklady na takováto opatření převýší náklady na 

by k tomu účelu měla být využita. Bez využití 

ákladní pojmy a stanoví, co považuje za škodu obecně a co za škodu na 

živočichů) vyloučeny z předmětu vlastnictví. 

dhaduje náklady na jejich vyčištění mezi 55-106 biliony EUR, tj. mezi 0
DP Evropské unie. 

 právě Evropskou unií schválený režim občanskoprávní odpovědnosti je možné uplatnit 
průmyslových podniků nebo zn

i z jasně identifikovatelného zdroje. Není nebezpe
n

itých subjektů (např. um
d
n
ja
životní prostředí (znečišťovatele), aby
snižoval znečištění až do úrovně, kd
náhradu škody. Odpovědnost tak vede k prevenci vzniku škod na životním prostředí a je 
cestou k internalizaci nákladů na ochranu životního prostředí (nákladů na prevenci znečištění 
a obnovu životního prostředí). Odpovědnost za škodu by rovněž měla zajistit účinnou 
dekontaminaci životního prostředí a uvedení do původního stavu jako důsledek náhrady, 
kterou znečišťovatel musí zaplatit a která 
nástrojů občanskoprávní odpovědnosti je výsledkem porušení platných právních předpisů 
pouhá administrativní sankce nebo pokuta. Odpovědnost za škodu na životním prostředí však 
staví znečišťovatele před nepříjemný fakt, že bude muset uvést životní prostředí do původního 
stavu (nebo alespoň tuto obnovu uhradit) anebo nahradit způsobenou škodu.  

 

Základní principy směrnice 2004/35/ES 
Účelem směrnice ELD je vytvořit právní rámec odpovědnosti za škody na životním prostředí 
založený na zásadě „znečišťovatel platí“ a na zásadě trvale udržitelného rozvoje. Základním 
principem této směrnice by tudíž mělo být to, že provozovatel, jehož činnost způsobila škodu 
na životním prostředí nebo bezprostřední hrozbu takové škody, je finančně odpovědný. Tím 
mají být provozovatelé nuceni přijímat opatření a rozvíjet postupy ke snižování rizik škod na 
životním prostředí, aby riziko jejich finanční odpovědnosti bylo sníženo. ELD se vztahuje 
pouze na škody na životním prostředí, ke kterým dojde po dni, který je určen směrnicí pro 
transpozici ELD do české legislativy (tj. k 30.4.2007). Předmětem regulace ELD tudíž nejsou 
tzv. staré ekologické zátěže, tj. škody na životním prostředí, které vznikly v minulosti a u 
kterých není znám původce. 

ELD vymezuje z
životním prostředí. Škoda je chápána jako měřitelná nepříznivá změna v přírodním zdroji 
nebo měřitelné poškození funkcí přírodního zdroje, ke kterému může dojít přímo nebo 
nepřímo. Tímto svým vymezením se odlišuje od klasického soukromoprávního chápání a 
pojímání škody jakožto materiální ztráty na věci, protože škodou je podle této směrnice i 
ztráta imateriální povahy, kterou je zmiňované poškození funkcí přírodního zdroje. Vedle 
obecné definice škody však ELD stanoví konkrétní případy škody, které jsou považovány za 
škodu na životním prostředí. ELD se vztahuje na škody na chráněných druzích a přírodních 
stanovištích, škody na vodě a škody na půdě. V tomto pojetí škod na životním prostředí lze 
nalézt další odlišnost od klasického pojetí škody na majetku obsaženého v občanském 
zákoníku, které za škodu považuje pouze materiální ztrátu na vlastnitelných složkách 
životního prostředí. Podle směrnice je škodou na životním prostředí ztráta, ať již materiální či 
imateriální, také na složkách životního prostředí, které jsou buď přímo ze zákona (podzemní a 
povrchová voda) nebo nepřímo na základě jejich povahy (chráněné druhy volně žijících 
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Subjektem právní odpovědnosti je provozovatel činností vyjmenovaných v příloze č. 3 k 
ELD. Jedná se např. o provozování zařízení podléhajících vydání integrovaného povolení 

é výjimečným, 
nezvladatelným a nevyhnutelným přírodním jevem (např. povodně, požáry, zemětřesení, 
výbuch sopky), 

zby těchto škod, za něž je odpovědnost upravena 

vě škod na životním prostředí zavádí ELD systém preventivních 

t informovat příslušný orgán o všech důležitých 

podle zákona o integrované prevenci, provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru 
nebo výkupu odpadů podle zákona o odpadech, vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových nebo podzemních, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami či přípravky, 
včetně jejich přepravy, nakládání s geneticky modifikovanými organismy nebo o nakládání 
s těžebním odpadem). Právní odpovědnost vzniká nejen při způsobení škody na životním 
prostředí, ale také za ohrožení životního prostředí vznikem takové škody. Odpovědnost ve 
smyslu ELD je založena na principu objektivní odpovědnosti s možností liberace. Pouze 
škoda na chráněných druzích a přírodních stanovištích způsobená provozovateli neuvedenými 
v příloze č. 3 je založena na principu subjektivní odpovědnosti, protože vyžaduje ke svému 
vzniku předpoklad zavinění (úmysl nebo nedbalost). Subjektem, který může nést odpovědnost 
ve smyslu ELD, je i stát. Preventivní a nápravná opatření by v určitých případech mohou být 
provedena příslušným správním orgánem bez ohledu na odpovědnost provozovatele (např. 
pokud provozovatel nesplnil své povinnosti napravit škody na životním prostředí nebo nelze-
li jej zjistit). 

ELD se nevztahuje na: 

a) škody na životním prostředí nebo hrozby těchto škod způsobené vojenskými konflikty, 
občanskými válkami nebo povstáním, 

b) škody na životním prostředí nebo hrozby těchto škod způsoben

c) škody na životním prostředí nebo hro
v určitých mezinárodních smlouvách (např. Úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za 
škody způsobené ropným znečištěním z roku 1992 nebo Úmluva o odpovědnosti a 
náhradě za škody v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři 
z roku 1996), 

d) plošné znečištění životního prostředí v případech, kde není možné najít příčinnou 
souvislost mezi škodou a činností provozovatele, 

e) činnosti, jejichž hlavním účelem je zajištění národní obrany nebo mezinárodní 
bezpečnosti a činnosti, jejichž jediným účelem je ochrana proti přírodním katastrofám. 

K zabránění vzniku a k nápra
(čl. 5) a nápravných opatření (čl. 6, 7). K předcházení škodám na životním prostředí mají 
sloužit preventivní opatření, která mají být prováděna bezodkladně provozovatelem tehdy, 
když ještě nedošlo ke škodě na životním prostředí, ale hrozí nebezpečí této škody. Členský 
stát má přitom stanovit, že v případě potřeby a rozhodně v případě, kdy bezprostřední hrozba 
škod na životním prostředí není ani přes preventivní opatření přijatá provozovatelem 
zažehnána, má provozovatel informovat příslušný orgán co nejdříve o všech podstatných 
aspektech situace. Příslušný orgán by měl např. požadovat po provozovateli poskytování 
informací o hrozícím nebezpečí škody nebo o podezření takovéto hrozby, požadovat po 
provozovateli, aby učinil nezbytná preventivní opatření, dávat provozovateli pokyny, kterými 
se bude řídit při provádění preventivních opatření, nebo může sám učinit preventivní opatření. 

Za provádění preventivních opatření je přednostně odpovědný provozovatel. Pokud se ale 
provozovateli preventivní opatření nezdaří, či není zjištěn odpovědný provozovatel nebo 
provozovatel není povinen nést náklady na preventivní opatření ve smyslu ELD, může 
příslušný orgán provést preventivní opatření sám. Pokud již dojde ke vzniku škody na 
životním prostředí, má provozovatel povinnos
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podstatných aspektech dané situace a současně učinit všechny možné kroky, aby omezil nebo 
zabránil další škodě na životním prostředí a negativnímu účinku na lidské zdraví nebo 
dalšímu snížení funkcí a provést nezbytná nápravná opatření. Příslušný orgán má mít obdobná 
oprávnění jako v souvislosti s ukládáním preventivních opatření také ve vztahu k ukládání 
nápravných opatření. Provozovatel má zjistit, v souladu s přílohou č. 2 k ELD, možná 
nápravná opatření a předložit je příslušnému orgánu ke schválení, pokud je příslušný orgán 
neučinil sám. Příslušný orgán po provedení řízení rozhodne, která nápravná opatření se mají 
provádět.  

Náklady na preventivní a nápravná opatření má nést primárně provozovatel, který způsobil 
škodu na životním prostředí a který je za ni právně odpovědný. Pokud provedl opatření 
příslušný orgán, mají být podle ELD jím vynaložené náklady vymáhány na provozovateli. 
K vymáhání nákladů mohou být přitom využity i zajišťovací prostředky v podobě zastavení 
majetku provozovatele nebo jiné vhodné jistoty. Příslušný orgán ovšem může úhradu nákladů 
nepožadovat, pokud by náklady na vymáhání byly vyšší než získaná částka, nebo v případě, 
že provozovatele nelze identifikovat. Dále ELD obsahuje liberační důvody, které pokud 
provozovatel prokáže, nemusí nést náklady na preventivní a nápravná opatření. Mezi 

vody patří skutečnost, že škoda byla způsobena třetí stranou nebo 
v
bezpe
provo  a pokyny správního orgánu. 

Č
směr
škodu rostředí nebo nebezpečné ohrožení takovou škodou, stanovit rozsah 
šk
směr
hodn
požád
právnickou nebo fyzickou osobu, která je k provedení těchto opatření odborně a technicky 
z

Směr ké nebo fyzické osoby, které jsou 
o
př l

obligatorní liberační dů
 důsledku její činnosti, ačkoli byla provozovatelem provedena všechna nezbytná 

čnostní opatření, aby k této škodě nedošlo, nebo byla škoda důsledkem toho, že 
zovatel postupoval v souladu s příkazy

lenské státy mají určit příslušné orgány odpovědné za plnění povinností stanovených touto 
nicí (čl. 11). Tento orgán bude mít povinnost označit provozovatele, který způsobil 
 na životním p

ody a určí, která nápravná opatření by měla být učiněna s ohledem na přílohu II k této 
nici. Tento orgán bude navíc oprávněn požadovat na provozovateli, aby provedl vlastní 
ocení a dodal nezbytné informace a údaje. Příslušný orgán má mít možnost zmocnit nebo 
at o provedení preventivních nebo nápravných opatření třetí stranu, tj. specializovanou 

působilá. 

nice ELD určuje taxativním způsobem právnic
právněny podat příslušnému orgánu žádost o podniknutí kroků podle této směrnice a 
ed ožit poznatky o škodě na životním prostředí nebo nebezpečné hrozbě takové škody (čl. 

12 odst. 1). Členské státy nemají povinnost toto oprávnění připustit v případě bezprostředního 
nebezpečí škody, což platí ve stejném případě také o právu na poskytnutí informací (čl. 12 
odst. 5). Právnickými nebo fyzickými osobami, které jsou oprávněny podat takovou žádost, 
jsou osoby dotčené nebo pravděpodobně v budoucnu dotčené škodou na životním prostředí, 
nebo osoby mající dostatečný zájem o rozhodování o životním prostředí ve vztahu ke škodě, 
nebo osoby, které prohlašují, že byly poškozeny na právech, jestliže správní právo procesní 
příslušného státu vyžaduje takový předpoklad. Prokáže-li žádost hodnověrným způsobem 
existenci škody, pak příslušný orgán takovou žádost zváží a dá možnost se vyjádřit také 
příslušnému provozovateli. Osoba, která podala žádost, má právo na informace o rozhodnutí, 
které příslušný orgán učinil nebo informace o zamítnutí žádosti a příslušný orgán uvede 
důvody, které ho k tomu vedly, pokud je poskytnutí těchto informací možné a je v souladu 
s právem daného členského státu. Oprávněné osoby mají mít dále právo na přístup k soudu 
nebo jinému nezávislému orgánu příslušnému přezkoumat procesní a hmotně-právní 
zákonnost rozhodnutí, činností nebo nečinností příslušného orgánu (čl. 13 odst. 1). 

Členské státy mají přijmout opatření k podpoře rozvoje nástrojů finančního zajištění, včetně 
finančních mechanismů v případě platební neschopnosti, a trhů prostřednictvím vhodných 
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hospodářských a finančních subjektů, a umožnit tak provozovatelům využití finančních záruk 
na pokrytí jejich závazků vyplývajících z této směrnice.  

K transpozici směrnice 2004/35/ES do českého právního řádu by mělo dojít prostřednictvím 
zvláštního zákona, který bude zvláštním právním předpisem ve vztahu k jednotlivým 
složkovým předpisům na úseku ochrany životního prostředí (např. k zákonu o ochraně 
přírody a krajiny, vodnímu zákonu nebo zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu). 
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SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ A SYSTÉM 
UDRŽITELNÉHO ÚČETNICTVÍ Z MIKROEKONOMICKÉHO A 

Úv
Živé a í sebe sama se popisuje jako plamen v hrudi a světlo v hlavě. Naše tělo a 
náš
po kter
obloho
základn dou činnost v rámci naší existence. Tento prostor, který nás 
obk
term
prostře

Obsah  tvořil rovněž různorodý a komplikovaný 
soc o 
pro o 
čin
trvalý r ch vztahů. Stupeň těchto vzájemných vztahů 
spo
čím
závislo  aniž by 
exi
závislo  větší 
ystém (makro-systém) a v něm zahrnutý bezprostředně menší systém (mikro-systém) tvoří 
etězec vzájemných vlivů a vzájemných závislostí. 

ů našeho systematického a multifunkčního světa, ve kterém 
o toku v kombinaci s vnitřním 

lkého systému “obsahu”, shrnuje rovněž 
lozofa Hérakleita. Vše plyne, vše je obsaženo a nic netrvá. 

ého pojmového přístupu organizační rozdělování celku obsahu nemá žádný 
ěno do tří, čtyř nebo více skupin. Ve skutečnosti obsah tvoří 
ělování je důsledkem toho, jak jej každý vnímá. 

Pokud zvolíme přístup, který zdůvodňuje rozdělování do tří skupin, konkrétně: 

a) environmentální,  

b) ekonomické a 

c) sociální, 

je obsah schématicky znázorněn následovně: 

 

 
 

MAKROEKONOMICKÉHO POHLEDU 

 

Panagiotis Vlachos 
 

 

od 
přímé vědom

 svět tvoří obecnější rozšíření našeho původního Já a následně našeho širšího světa. Zem, 
é chodíme, s horami a nížinami, jezery, moři a ostrovy, vůněmi a barvami, zvuky, 
u se sluncem ve dne a hvězdami v noci, stejně jako hlučný vztah k našim bližním tvoří 
í přirozený prostor pro kaž

lopuje a skrz který je realizována každá činnost lidské bytosti, byl původně označován 
ínem s nežádoucí jasností, od starověkých řeckých pre-sokratických filozofů, 

dnictvím pojmu “obsahu”.   

podle starověkých řeckých filozofů
ioekonomický přirozený systém, který jako celek obsahuje nás, ve formě uzavřenéh
storu. Obsah jako pojem rovněž popisuje s absolutní jasností funkční vztah člověka a jeh
ností jako podskupinu akcí, která je vždy obsažena uvnitř širšího celku a tento obsah tvoří 

ámec vzájemného překrývání a vzájemný
čívá v tom, že menší subsystémy jsou obsaženy v bezprostředně větších subsystémech, 
ž se vytváří smíšený a jedinečný komplikovaný vzájemný vztah a kontext vzájemné 

sti. Vnitřní obsah systémů širšího obsahu tvoří rámec vzájemných závislostí,
stoval směr závislosti od nejmenších subsystémů k větším nebo naopak, ale faktor 

sti závisí na konkrétním případě, ze kterého vzniká odpovídající činnost, takže
s
ř

Dále je jedním ze základních znak
probíhá každá činnost, ustavičný tok. Kontinuitu tohot
obsahem, který odlišuje samostatné subsystémy ve
výrok starověkého řeckého fi

Podle výše popsan
smysl, pokud je nejprve provád
celek, otázka hierarchického rozd
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Mikro- a makro-rámec. Pojem prostorově-socio-ekonomického jsoucna. 
Prostřednictvím Hérakleitova výroku si uvědomujeme, že obsah bezprostředně splývá s 
pojmem širšího prostředí. Pojem obsahu se jasněji a úplněji blíží provádění lidských činností 
na naší planetě, z toho důvodu, že tyto činnosti probíhají uvnitř jejího obsahu. Obsah dále 
tvoří neustále se měnící, soudržný a kontinuální rámec socioekonomické a přírodní povahy, 
který je označován jako prostorově-socio-ekonomické jsoucno, které stručně popisuje 
následující definice. 

Definice: Termín prostorově-socio-ekonomické jsoucno označuje teritoriální rámec, v němž 

ucionálních 
o regionálním 

í. 

- ě-socio-finanční jsoucno týká činností všech institucionálních 
potom hovoříme o celosvětovém prostorově-socio-finančním jsoucnu. 

Obsah, nebo, podle jiných, prostředí, tvoří skutečnou komplexnost, která je v neustálém 
charakterizován souborem komplikovaných a 

ultifunkčních akcí, který tvoří multirámcový systém. Uvnitř tohoto multirámcového 
ystému, charakterizujícího celosvětové prostorově-socio-finanční jsoucno, byly vyvinuty dva 
ákladní systémy hodnocení vlivů lidských činností na životní prostředí (obsah). 

se uskutečňuje každá finanční nebo sociální činnost. 

- Pokud se prostorově-socio-finanční jsoucno týká činností všech institucionálních 
jednotek tvořících národní ekonomiku nějaké země, potom hovoříme o 
makroekonomickém prostorově-socio-finančním jsoucnu. 

- Pokud se prostorově-socio-finanční jsoucno týká činnosti institucionální jednotky, 
potom hovoříme o mikroekonomickém socio-finančním jsoucnu. 

- Dále pokud se prostorově-socio-finanční jsoucno týká činnosti instit
jednotek na území teritoriální jednotky NUTS-systému, potom hovoříme 
socio-finančním jsoucnu daného územ

Pokud se prostorov
jednotek planety, 

pohybu. Tento neustálý (trvalý) pohyb je 
m
s
z



Těmito systémy jsou: 

- systém environmentálního účetnictví a 

- systém účetnictví udržitelného růstu. 

řestože tyto systémy pracují na úrovni cílů a účelu do velké míry jako spojené nádoby, jejich 
le je odlišná. 

Systém environmentálního účetnictví má za cíl měření vlivů na životní prostředí, které jsou 
důsledkem sociální a finanční činnosti lidí. Měření těchto vlivů je založeno hlavně na 
zaznamenávání emisí odpadů (pevných, kapalných a plynných). 

Hodnocení těchto plynných emisí se uskutečňuje obvykle v kombinaci s řadou finančních a 
sociálních charakteristik. Těmito měřítky jsou hrubý národní produkt, zaměstnanost atd. 

Vytvoření systematických principů a pravidel pokud jde o zaznamenávání, hodnocení, jakož i 
křížovou korelaci těchto měřítek je obsahem environmentálního účetnictví. 

Systém účetnictví udržitelného růstu má za cíl systematické vytvoření pravidel a principů, 
podle kterých jsou organizovány série indikátorů sloužících k hodnocení udržitelnosti růstu. 

ožných situacích a jejich výklad prostřednictvím speciálních indikátorů, 
terými jsou indikátory udržitelného růstu, je nejvhodnějším přístupem k procesu 

představujícímu udržitelnou situaci. 

 

atické porovnání prostorově-socio-finančního jsoucna a rozlišení 

P
ro

Rozhodování o m
k

Časoprostorová infrastruktura analýzy socio-ekonomického jsoucna  
Je zřejmé, že každá činnost ovlivňující environmentální rovnováhu a v důsledku toho 
udržitelnou situaci se uskutečňuje uvnitř prostorově-socio-finančního jsoucna. Zde je potřeba 
zdůraznit, že pojem prostorově-socio-ekonomického jsoucna přímo odpovídá rozdělení 
obsahu do tří základních skupin (základních dimenzí), jak je to schématicky znázorněno na 
obrázku 1. 

Obrázek 1: Schém
základních dimenzí udržitelného růstu - tedy teritoriální pokud jde o životní prostředí, sociální 
pokud jde o sociální aspekt lidských činností a ekonomické pokud jde o ekonomickou 
pr

Je
uskut určitý nutný čas. V důsledku 
to
m

Pr
in
které 
rozmě -finanční jsoucno získává v toku času různé 
fo
ča

oveditelnost těchto činností, přičemž jako celek tyto dimenze tvoří obsah. 

likož každá lidská činnost se uskutečňuje v prostorově-socio-finančním jsoucnu, její 
ečnění mimo prostorově-socio-finanční aspekt si vyžaduje 

ho je úplný popis jejích rozmanitých důsledků možný prostřednictvím časoprostorových 
atematických modelů. 

ostorově-socio-finanční jsoucno tvoří dynamický mnohočetný systém. Činnost každé 
stitucionální jednotky v rámci tohoto dynamického systému je určována vektorovým polem, 

se vyznačuje časoprostorovým dynamickým vývojovým průběhem. Jde zde tedy o n-
rnou mnohočetnost a prostorově-socio

rmátování. Trvalý popis tohoto formátování je možno uskutečňovat prostřednictvím 
stoprostorových matematických modelů. 
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Nelineární forma časoprostorových modelů 
Trvale se fo oucno nesleduje lineární vývojový 
průběh, ale v í je naopak nelineární a ekvivalentní 
časoprostorov u. 

cna, je analytickou popisnou prací prostřednictvím shromažďování a 

terý by trvale zahrnoval 

ad a 

ů 

emní části územní jednotky, pro kterou je tato matice 
pracovávána. 

e čtvercové matice 

rmátující prostorově-socio-ekonomické js
ývojový průběh neustálého formátován
é modely jeho popisu mají nelineární form

Nelineární modelování těchto činností, které popisuje formátovaný průběh prostorově-socio-
finančního jsou
porovnávání jednotlivých nelineárních modelů, kterou není možné popsat v tomto stručném 
příspěvku. 

Vytvoření a používání nelineárního celkového modelu, k
uspokojivým způsobem celek formátovaného zkoumání prostorově-socio-finančního jsoucna, 
je prací vyžadující řadu specializací, vzhledem k důvodům, které předpokládá každý příp
rovněž odpovídající modelování. 

 

Vytváření územních matic  
Jednou ze základních přípravných prací pokud jde o používání časoprostorových model
předpovídání, je sestavení odpovídajících územních matic. Územní matice, kromě toho, že 
tvoří základní součást územní analýzy, obsahují rovněž individuální územní křížovou 
korelaci, jelikož obsahují menší úz
z

Územními jednotkami, které tvoří odpovídající řádky a odpovídající sloupc
územních křížových korelací, jsou jednotlivé menší jednotky NUTS, pro které je 
zpracovávána odpovídající matice. 

Tvar matice územní jednotky NUTS-II, která obsahuje čtyři jednotky NUTS-III je následující: 

 

 

    

        II 

 

 R1 R2 R3 R4 Σ 

R1 x x x x  

R2 x x x x  

 

 

 

R3 x x x x  

R4 x x x x  

Σ      

                  ti (1,2,3,- n) 

 

 

kde R1, R2, R3, R4 jsou čtyři jednotky NUTS-III dané jednotky NUTS-II a ti je čas. 

 242  



Metoda časových prodlev 
Matice územních křížových korelací představuje výměnnou aktivitu mezi jednotlivými 
územními jednotkami R1, R2, R3 a R4 úrovně NUTS-III a ve svém souhrnu výměnnou 
aktivitu v rámci územní jednotky NUTS-II. 

Organizace takových chronologických sérií matic nám poskytuje možnost použít matematické 
metody pro předpovídání vývojového průběhu koheze systému územních jednotek NUTS v 
důsledku výměny. 

Matematický přístup k takovému vývojovému průběhu se uskutečňuje prostřednictvím 

here X (ti) = [U (ti), U (ti+rL),… U (ti+ (dE-1) rL] 

 Greec

metody časových prodlev (Method of Time Delays). Základním strukturním prvkem metody 
časových prodlev je vektor 

Xi = X (ti) 

w
 

 

Závěry: 
- Prostřednictvím tohoto postupu je možné realizovat velmi dobrý přístup k trvalému 

zkoumání dynamických účinků řady externích faktorů na udržitelnost v dané územní 
jednotce. 

- Makroekonomické socio-finanční podmínky a mikroekonomické socio-finanční 
podmínky jsou znázorněny v matici křížových korelací. 

- Metoda časových prodlev tvoří vhodný matematický model pro hodnocení trvalého 
průběhu na úrovni územní jednotky NUTS. 

 

 

Panagiotis Vla s, cho  
Athéna, e 
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SOUČASNÉ VYUŽITÍ MECHANISMŮ KJÓTSKÉHO PROTOKOLU  

o období budou emise skleníkových plynů jednotlivých států pod 
edlivým dohledem. S blížící se kontrolou, sílí aktivita na trhu s emisními 

echanismů Protokolu a 
 přebytkem nebo potenciálem pro 

alizaci projektů na snižování emisí skleníkových plynů. V rámci možnosti snížení emisí 
kleníkových plynů a splnění závazků Kjótského protokolu, existují tři flexibilní mechanismy, 
teré jednotlivým státům usnadňují splnění závazků vůči Protokolu. Tyto mechanismy jsou 

inovány Protokolem, s tím, že podrobná pravidla pro jejich použití byla upřesněna  
po
vs

 

Fl

1. Me  Trading - IET) 
Te
závaz  vzniklé fungováním ostatních flexibilních 

echanismů popsaných níže). Zjednodušeně to znamená, že stát tedy není nucen snížit emise 
a úroveň počtu jednotek AAU (situace bez flexibilních mechanismů), ale může vyšší emise 

 jednotek AAU. Stát s přebytkem jednotek AAU může jednotky naopak. 
i je zřejmá – celkový objem jednotek v „systému“ je daný, pouze státy 

ou obchodovat a upravit si přípustnou výši emisí obchodem s jednotkami 
AAU. Nakoupí-li jeden stát, musí jiný stát prodat, tj. celkové přípustné množství emisí je beze 
změny. 

 

2. Mechanismus čistého rozvoje (Clean Development Mechanism – CDM) 
Tento flexibilní mechanismus je založen na principu, že není podstatné, kde dojde ke snížení 
emisí skleníkových plynů, protože ty působí ve vyšších vrstvách atmosféry. Umožňuje, aby 
stát, který má závazek ke snižování emisí investoval do projektu vedoucího ke snížení emisí 
ve státě, který tento závazek nemá (rozvojové státy). Stát tedy svou investicí sníží emise 
mimo své území, přičemž dosažené emisní redukce jsou započteny v jeho prospěch. 

Emisní redukce jsou vyjádřeny v tzv. jednotkách CER (Certified Emission Reduction) a 
každá z těchto jednotek představuje snížení emisí o jednu tunu CO2 ekvivalentu. Vzhledem 
k tomu, že projekt je realizován v rozvojových zemích, které jsou v rámci Kjótského 
protokolu v jiném režimu než země vyspělé (investoři do projektů), je realizace projektů 
spojena s důkladným kontrolním a dohledovým mechanismem. 

Důležitým aspektem tohoto mechanismu je také pomoc rozvojovým zemím, protože investice 
do projektů je spojena s transferem technologií, podporou rozvoje konkrétních regionů apod. 

V ČR 
 

Ing. Pavel Zámyslický  
 

 

Kjótský protokol ukládá jednotlivým státům povinnost snížit emise skleníkových plynů pod 
určitou úroveň národních emisí roku 1990. První „kontrolní“ období Protokolu je mezi roky 
2008 – 2012 a právě v tomt
obzvlášť b
jednotkami. Státy, které trpí deficitem, se snaží využít flexibilních m
dohodnout obchod se státy, které disponují určitým emisním
re
s
k
přímo def

měrně nedávno v tzv. Marrakéšských dohodách (Marrakesh Accords - MA), které 
toupily v platnost po loňském COP/MOP v Montrealu rozhodnutím 16/CP.7. 

exibilní mechanismy jsou tři: 

zinárodní emisní obchodování (International Emission
nto mechanismus je z hlediska fungování nejjednodušší. Umožňuje mezi státy s redukčními 

ky převádět jednotky AAU (dále i jednotky
m
n
pokrýt nákupem
prodávat. Logika věc
mohou mezi seb
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3. 
Tento flexibilní mechanismus je obdobou ismu CDM, pouze s tím rozdílem, že jak 
investorem, tak i příjemcem projektu je stát, který má závazek snižovat emise (dva vyspělé 
státy). Princip je obdobný – realizací proj ission 
Reduction Unit), které si investor z h. 

odle pravidel pro JI (uvedených v Marrakesh Accords - MA) mohou být jako JI projekty 
znávány pouze projekty započaté po 1.1.2000. Rozhodnutí dále definuje dvě sady pravidel 

RACK I

Projekty společné implementace (Joint Implementation – JI) 
 mechan

ektu vznikají tzv. jednotky ERU (Em
apočítává ve svůj prospěc

P
u
pro JI projekty, které jsou běžně označovány jako Track (Cesta) I a Track (Cesta) II. Tracky 
jsou alternativní přístupy ke schvalování projektů a použitelnost Tracku I či II závisí na tom, 
zda Hostitelská Strana splní určité podmínky. 37

Pro oba Tracky platí, že Strana, zúčastněná na JI projektu, má designované centrum pro 
schvalování JI projektů a národní pravidla a procedury pro schvalování JI projektů, včetně 
zohledňování připomínek zúčastněných, monitoringu a verifikace. Povinností Strany je 
informovat Sekretariát Úmluvy o ustavení tohoto centra a vytvoření pravidel a procedur. 

Rozdíl mezi Tracky se odvíjí od toho, zda Hostitelská Strana splňuje všechny podmínky jí 
předepsané (Track I) nebo pouze jejich část (Track II). Pokud Hostitelská Strana nesplňuje 
všechny předepsané podmínky, pak podle Tracku II je při schvalování vyžadováno 
posuzování projektu nezávislou entitou (NE) akreditovanou u Dozorčí komise Článku 6 (tzv. 
Article 6 Supervisory Committee – A6SC) ustanovené Rozhodnutím 16/CP.7.  

T : Pokud jsou splněny všechny předepsané podmínky (funkční národní registr 
ém emisních inventur, atd.), pak může Hostitelská Strana 

ěm, které by 
elská Strana 

kjótských jednotek, národní syst
sama verifikovat dosažené emisní redukce dosažené projekty jako dodatečné k t
jinak nastaly, v souladu s Článkem 6, Par. 1b Protokolu. Jinými slovy, Hostit
sama určí, jaké množství emisí bylo realizací daného projektu sníženo a definuje tak množství 
jednotek ERU, které v důsledku realizace tohoto projektu vznikne. 

TRACK II: V případě, že Hostitelská Strana splňuje pouze některé předepsané podmínky 
(viz níže v tabulce), pak nemůže využít Track I a musí využít verifikace za pomoci nezávislé 
akreditované entity (NE) a A6SC.  

 

Současná situace v oblasti JI projektů v ČR 
V ČR se v současné době uplatňuje zejména mechanismus Joint Implementation (JI). 

inisterstvo životního prostředí (MŽP) registruje v tuto chvíli již 88 projektů zaměřených na 
u administrací 

TS). Na 

M
snižování emisí GHG. Vyskytly se však problémy, které jsou spojeny se složito
a neúměrně vysokými náklady v průběhu procesu přípravy a schvalování projektu. To byl 
problém zejména pro malé (small-scala) projekty, kterých je v ČR většina. Další problém se 
vyskytl v oblasti tzv. „testu dodatečnosti“ (Additionality test), kdy jsou dána přísná pravidla, 
které musí projekt splnit, aby mohl být zařazen mezi JI.. Aktuální problém pak představuje 
Propojovací směrnice - „Linking directive“, která některé projekty posouvá do oblasti kolize - 
„Double countingu“ s evropským systémem obchodování s povolenkami (EU E
druhou stranu však tato směrnice umožňuje využití kjótských jednotek z projektů v systému 
EU ETS. Tyto jednotky pak slouží jako náhrada za evropské povolenky (EUA), které musí 
provozovatel zařízení každoročně vyřazovat v množství, které odpovídá emisím z příslušného 
zařízení. Pravděpodobně tak dojde ke zvýšení zájmu o tyto JI a CDM projekty. Dalším 

                                                 
37 Pro zcela přesná pravidla pro JI mechanismus viz Rozhodnutí 16/CP.7. 
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pozitivním jevem by bylo sblížení cen kjótských a evropských emisních kreditů. V současné 
době stojí 1 EUA 27 Euro. Naproti tomu se dá získat 1 CER resp. ERU za 4-8 USD.  

Důležité předpoklady pro budoucí rozvoj domácích JI projektů jsou: 

• urychlený přestup z režimu TRACK 2 do režimu TRACK 1 

• slučování malých projektů do portfolií, které jsou atraktivnější pro investory a 
umožní další snížení transakčních nákladů 

• specializace na doposud opomíjené skleníkové plyny (NH4, N2O , HFC) a na nové 
technologie a procesy 

• využití možnosti přípravy národních referenčních úrovní pro specifické typy projektů. 

 závazku, tedy 

(nastavení specifických a sektorových baseline) 

• využití potenciálu pro vstup investic z oblasti EU ETS (Linking Directive) 

 

Mezinárodní emisní obchodování (IET) – Green Investment Scheme (GIS) 
Jak již bylo řečeno, systém funguje tak, že každému státu s redukčním závazkem je přiděleno 
množství tzv. jednotek AAU (Assigned Amount Units) a stát může vypustit pouze takové 
množství emisí, které odpovídá počtu těchto jednotek (každá tuna emisí musí být pokryta 
jednotkou AAU). ČR tak obdrží do svého registru počet jednotek odpovídající
emisím v roce 1990 mínus 8%. Zjednodušeně řečeno, za každou tunu emisí skleníkových 
plynů (GHG) musí stát odevzdat jednotku AAU. Česká republika je díky řadě faktorů 
v situaci, kdy závazek Kjótského protokolu „přeplní“(viz. obrázek). 

Situaci v ČR lze ilustrovat zhruba následovně: 

100

120

80

60%

0

20

40

1990 1995 2000 2008-2012
Roky

Závazek KP

Skutečné emise

o potenciální hodnotu cca. 11 - 22 miliard korun. Toto číslo lze interpretovat jako cílovou 
hodnotu – realistickou, ale ne automaticky očekávatelnou. 

(předpoklad)

 
Významnou příležitost pro státy, které disponují emisním přebytkem (ČR), představuje 
mechanismus Mezinárodního emisního obchodování (IET). Přebytek může být nabídnut 
v rámci mechanismu jinému státu, kterému se naopak nedaří předepsaný limit plnit. Za celé 
první kontrolní období Protokolu (2008-2012) lze počítat s cca 75 - 150 miliony volných 
AAUs, které je možné nabídnout v prodeji. Při ceně zhruba 5 Euro za 1 AAU je vidět, že jde 
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Emisní přebytek, kterým některé státy disponují, bývá někdy poněkud pejorativně označován 
jako „hot air“ s tím, že jde o emisní redukce nedosažené konkrétními opatřeními, ale vesměs 

kud mění (ekonomická 
o, že rozhodně nebyla 

z ek o ovaný postoj zájemců k 
jedn á
jedn ek

Před š
v podob
projektu ím konkrétněji jsou jednotky AAU podloženy projekty (pro 
tento př
lze oče ách obchodu. V případě nastavení 
mec n tů, lze při 
poro á  v podobě 

rack I. Rozdíl je v tom, že v případě mechanismu IET mají státy (prodávající i nakupující) 

ombinovat dva flexibilní mechanismy. Joint 
International Emission Trading založený na 

principu GIS. To by mělo přinést dostatek prostředků, které podnítí investice do snižování 
emisí GHG a nových efektivnějších a ekologičtějších technologií. Zcela nelze vyloučit ani 
možnost, že české firmy investují své prostředky do projektů v oblasti CDM, za účelem 
získání jednotek CER pro svá zařízení v systému EU ETS. V tomto případě by ČR 
vystupovala jako investorská země a hostitelem by byl některý stát s rozvíjející se 
ekonomikou z oblasti východní Evropy, Asie nebo jižní Ameriky. Výše jmenované 
mechanismy společně se systémem EU ETS, mohou zaručit další snižování emisí v ČR, a tím 
i výhodnou pozici při vyjednávání o dalším přístupu ke snižování emisí skleníkových plynů 
pro roce 2012. 

 
 

Ing. Pavel Zámyslický 
Odbor změny klimatu – MŽP ČR 
 

ekonomickou stagnací. Přestože se pohled na tuto otázku poně
stagnace byla jedním z důvodů, nikoliv jediným, nehledě na t

on mického pohledu „zadarmo“), zatím panuje poměrně rezerv
otk m AAU tohoto typu. Z globálního hlediska je největším potenciálním „dodavatelem“ 
ot  Rusko a Ukrajina. 

ev ím z politických, ale též z environmentálních důvodů je zatím zájem o tyto jednotky 
ě, kdy je investice do nákupu jednotky AAU podložena investicí do konkrétního 
. Obecně lze říci, že č
ístup se vžil termín ozelenění neboli „greening“), tím je zájem o tyto jednotky větší a 
kávat i vyšší cenu či vyjednávání o podmínk

ha ismu IET tak, že je výnos z prodeje reinvestován do konkrétních projek
vn ní IET a JI říci, že IET se ve svém principu poměrně dosti značně blíží JI

T
ještě větší volnost při nastavení mechanismu.  

Obecné východisko je dáno v modelu Green Investment Scheme (GIS), což je schéma, které 
umožňuje reinvestovat získané prostředky z prodeje AAUs do konkrétních projektů, a tím 
zajistit „ozelenění“ těchto prostředků pro investora a další snížení emisí pro skleníkových 
plynů pro hostitele projektu. Jednou z možností, která byla diskutována při předběžných 
jednáních, je např. vytvoření specifického investičního programu, který by byl administrován 
SFŽP, a z nějž by mohly být uvolňovány prostředky na konkrétní investiční akce. Konečná 
podoba GIS je vždy závislá na konkrétní domluvě obou stran obchodu. 

V budoucnu se dá očekávat, že ČR bude k
Implementation (JI) (v režimu TRACK 1) a 
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PROBLEMATIKA  STANOVENÍ  NÁKLADOVOSTI EKOLOGICKÝCH 
PRODUKTŮ V ZEMĚDĚLSTVÍ 

 

Prof. Ing. Iva Živělová, Csc. - Doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.   
 

 

Abstrakt 
Příspěvek je zaměřen na stanovení metodologických postupů zjišťování nákladů na vybrané 
rostlinné produkty získávané v ekologických systémech hospodaření a na ověření metodiky 
sledování nákladů na výběrovém souboru zemědělských podniků. Navrhovaný metodický 
postup je ověřen na podkladových údajích pro pšenici ozimou, pěstovanou ekologicky.  

Klíčová slova 
ekologické zemědělství, nákladovost ekologických produktů, ekonomické hodnocení 
ekologického zemědělství 

 

 

Úvod 
Podmínkou konkurenceschopnosti každé výroby je její ekonomická efektivnost.  Ekologické 
zemědělství je velmi pokrokovým způsobem hospodaření, které je založeno na přirozeném 
koloběhu a závislostech v přírodě bez používání umělých hnojiv, chemických ochranných 
prostředků, postřiků, hormonů a umělých látek. Jeho cílem je vyvarovat se všech forem 
znečišťování, pocházejícího ze zemědělského podnikání, produkovat potraviny a hnojiva 
v dostatečném množství, ale i vysoké nutriční hodnotě, hospodářským zvířatům vytvořit 
podmínky, které odpovídají jejich etologickým i fyziologickým potřebám. Vedle toho však 
ekologické zemědělství musí umožnit podnikatelským subjektům hospodařícím 
v ekologických systémech jejich ekonomický i sociální rozvoj a současně i přispívat k udržení 
zaměstnanosti ve venkovských oblastech. 

V podmínkách ekologického zemědělství je však konkurenceschopnost ovlivňována jednak 
ovinnostmi a omezeními vyplývajícími z dodržování zákonných norem, jednak nižšími 

i výnosy a cenami, které ve většině případů neodpovídají kvalitě produkce. 
ozdíly v nákladovosti a výnosnosti ekologicky a konvenčně získávaných produktů je třeba 

řípravy podkladů pro rozhodování o možných opatřeních na zvýšení 
h produktů. 

ílem příspěvku je navržení metodiky sledování nákladovosti a výnosnosti zemědělských 
roduktů získávaných ekologickými způsoby a ověření navrženého metodického postupu na 
ologicky pěstované pšenici ozimé. 

 

p
hektarovým
R
objektivizovat s cílem p
konkurenceschopnosti ekologickýc

C
p
ek
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Výsledky a diskuse 

Metodika hodnocení ek systémech hospodaření 
odvozuje nákladovost jednotlivých komodit od používaných technologických postupů s cílem 
promítnout následně zjištěné rozdíly mezi ekologickými a konvenčními systémy hospodaření 
do struktury a

ákladovost příslušného odvětví je dána výší jednotlivých nákladů. Náklady je možno 
harakterizovat jako peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů, účelně vynaložených na 

nosů. Náklady je možno klasifikovat podle různých hledisek. Zpravidla jsou 
asifikovány podle druhu, účelu a závislosti na změnách objemu produkce. 

otného a nehmotného dlouhodobého majetku 

elu, na který byly vynaloženy, je členěním kalkulačním. Dělí 
áklady na dvě velké skupiny, a to přímé a nepřímé náklady.  Přímé náklady tvoří přímý 
ateriál, přímé mzdy, ostatní přímé náklady. Do nepřímých nákladů patří výrobní režie, 

 režie, zásobovací a odbytová režie. 

ačované i jako náklady technologické. Odděleně je 

Metodické přístupy k hodnocení nákladovosti v ekologických systémech hospodaření 
onomických výsledků v ekologických 

 výše nákladů na tyto komodity vynakládaných.  

N
c
tvorbu vý
náklady kl

Druhové členění nákladů zahrnuje zejména následující položky: 

- spotřeba materiálu, energie a externích služeb 

- osobní náklady (mzdy, náklady na sociální a zdravotní pojištění aj.) 

- odpisy hm

- finanční náklady. 

Členění nákladů podle úč
n
m
správní

Členění nákladů podle závislosti na změnách podle objemu produkce zahrnuje náklady fixní 
(stálé) a variabilní (proměnlivé). Fixní náklady zůstávají na stejné úrovni bez ohledu na 
měnící se objem produkce, tzn. např. odpisy, nájemné, nákladové úroky apod. Variabilní 
náklady se mění se změnami objemu produkce, a to buď proporcionálně (rostou stejně 
rychle), progresivně (rostou rychleji) nebo degresivně (rostou pomaleji). Mezi variabilní 
náklady řadíme např. náklady na osiva, hnojiva, přímé mzdové náklady atd. 

Pro sledování a vyhodnocování ekonomických výsledků podniků hospodařících 
v ekologických systémech bylo využito především kalkulační členění nákladů, umožňující 
přiřadit jednotlivým komoditám pouze přímé náklady s těmito komoditami bezprostředně 
spojené. Lze tak identifikovat náklady, ozn
možno sledovat náklady režijní, které s danou komoditou nemusí mít přímou souvislost Pro 
účely  srovnávání celkové nákladovosti ekologicky a konvenčně získávaných produktů i pro 
hledání příčin rozdílů se jeví tento způsob jako vhodný. Struktura nákladů na rostlinné 
položky zahrnuje v doporučeném metodickém postupu položky uvedené v tabulce č. 1. 
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Tabulka č. 1  Struktura nákladů na rostlinné produkty 

  

Nákladová položka 

Osiva (sadba)   

  - nakupovaná   

  - vlastní    

Hnojiva   

  - nakupovaná    

  - vlastní   

 Prostředky ochrany rostlin   

Ostatní přímý materiál   

Přímé materiálové náklady celkem  

Ostatní přímé náklady a služby 
Přímé mzdové náklady včetně sociálního a 
zdravotního pojištění 
Náklady pomocných činností   

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku  

Režijní náklady   

Náklady celkem   

 

Osiva nakupovaná, hnojiva nakupovaná, prostředky ochrany rostlin  - jedná se o povolená 

Náklady pomocných činností zahrnují náklady na traktorové práce, náklady na sklizňové 
práce apod. 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku – jsou pouze odpisy strojů eventuelně staveb, které 
lze k danému výkonu ( plodině ) jednoznačně přiřadit. 

Režijní náklady   –   jsou nákladové položky,  které nepřímo souvisí s daným výkonem 
(plodinou ) nebo také jsou k danému výkonu z nepřímých podnikových nákladů rozvrženy. 

Náklady celkem jsou součtem přímých materiálových nákladů, přímých mzdových nákladů, 
nákladů pomocných činností, odpisů dlouhodobého hmotného majetku a režijních nákladů. 

 

hnojiva, osiva a ochranné prostředky v souladu se zákonem o ekologickém zemědělství. 

Ostatní přímý materiál -  jedná se o materiálové nákladové položky mimo hnojiva, osiva a 
prostředky ochrany rostlin, které lze přímo k danému výkonu (plodinu) přiřadit. 

Přímé materiálové náklady celkem jsou součtem nákladových položek: osiva, hnojiva, 
prostředky ochrany rostlin a ostatní přímý materiál. 

Přímé mzdové náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění – jedná se o mzdové náklady 
přímo vynaložené na daný výkon (plodinu). 

250  



Při posuzování nákladovosti ekologicky vyráběných produktů je možno využít i členění 
nákladů na fixní a variabilní s cílem vyhodnotit efektivnost ekologicky získávaných produktů 
pomocí příspěvku na úhradu. Příspěvek na úhradu představuje částku, kterou výrobek 
přispívá k úhrad k tvorbě zisku podniku. Tato metoda patří k moderním 
metodám zohled ání systémová hlediska. Zohledňuje např. i to, že ne 
každý výrobek vyvolává fixní náklady a ne každý prodej jednotlivého výrobku tvoří zisk. 
Vedle poznatků výrobků pro svého výrobce p áší příspěvek na úhradu i 
informaci o min odejní ceny.  

Z metodického hlediska je nezbytné specifikovat jednotlivé nákladové položky zahrnované do 
příspěvku na úhradu, postup získání jednotlivých hodnot z účetnictví a ostatních informací o 
podnicích. 

Při výpočtu přís hradu variabilní náklady n  rostlinné rodukty zahrnují náklady na 
osiva, náklady na hnojiva, náklady na prostředky ochrany rostlin, náklady na služby od cizích, 
přímé mzdové náklady, náklady na jednotlivé technologické operace a ostatní variabilní 
náklady. 

U nákladů na os vaná zjistit  účetní evidence, náklady na 
osiva vlastní je ů na hnojiva je třeba náklady na hnojiva 
nakupovaná pře na hnojiva vlastní je možno ocenit hodnotou 
živin v nich obs ulaci s nimi. Celkové náklady na 
vlastní organick vka ) je třeba přiřadit rovnoměrně na celou plochu 
výměry půdy ek ku, ni oli ke kon rétní plodině, ke které byla 
aplikována. Ten e apl ace organických hnojiv se 
neprojeví pouze u hnojené plodiny, ale i u plodin následných. 

Náklady na pros stlin je možno zjistit z účetní evidence. Rovněž lze z účetní 
evidence získat ách pro cizí. Přím mzdové náklady mohou být dopočteny 

omocí ocenění spotřebované práce, vyjádřené v hodinách, průměrnou sazbou za 1 h práce. 

vislost s výší vstupů, ceny za jednotku 

 

byly získány při šetření výběrového 

% 

la 
rovnávána s výsledky souboru podniků hospodařících konvenčně. Tento soubor je převzat 

ěrového šetření FADN, zpracovávaného VÚZE v Praze. 

ě  fixních nákladů a 
ňujícím při rozhodov

 o výhodnosti 
imální hranici pr

řin

pěvku na ú a  p

iva je třeba náklady na osiva nakupo
možno ocenit tržní cenou. U náklad

z

vzít z účetní evidence. Náklady 
ažených  se započtením nákladů na manip
á hnojiva ( hnůj, močů
ologicky hospodařícího podni k k
to předpoklad vychází ze skutečnosti, ž ik

tředky ochrany ro
informace o služb é 

p

Náklady pomocných činností je možno převzít z účetní evidence, rovněž tak ostatní variabilní 
náklady ( pojištění úrody, obaly, poplatky apod. ). 

Všechny nákladové položky je možno sledovat jak na jednotku plochy, tak na jednotku 
hlavního výrobku. 

Pro posouzení efektivnosti a rentability  ekologicky vyráběných produktů je třeba vedle 
nákladovosti sledovat i jejich výnosnost. Při analýze výnosnosti je třeba posuzovat  u 
rostlinných komodit hektarové výnosy, jejich sou
produktů i celkové tržby.  

 

Ověření metodického postupu  hodnocení nákladovosti v ekologických systémech 
hospodaření

Navržený metodický postup hodnocení byl ověřen na podkladových údajích pro pšenici 
ozimou, pěstovanou ekologicky. Podkladové údaje 
souboru ekologicky podnikajících subjektů v roce 2004. Výběrový soubor zahrnoval 92 
ekologicky hospodařících podniků, z nichž pšenici ozimou pěstovalo 22 podniků, tj. 23,9
z celého výběrového souboru. Výsledky o zjištěné nákladovosti jsou uvedeny v tabulce č. 2. 

Nákladovost pšenice ozimé ve výběrovém souboru ekologicky hospodařících subjektů by
s
z výb
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Tabulka č. 2   Náklady na pšenici ozimou 

Náklady celkem v Kč 
na 1 ha sklizňové plochy 

Struktura nákladů 
v % Nákladová položka 

ekologické konvenční ekologické konvenční 
Osiva 1764 1460 15,8 9,5 
  - nakupovaná 1570 1243 14,0 8,1 
  - vlastní 195 216 1,7 1,4 
Hnojiva 1444 3032 12,9 19,7 
  - nakupovaná 52 2287 0,5 14,8 
  - vlastní 1392 202 12,5 1,3 
Prostředky ochrany rostlin 0 2177 0,0 14,1 
Ostatní přímý materiál 61 169 0,5 1,1 
Přímé materiálové náklady 
celkem 

3270 6295 29,3 40,8 

Ostatní přímé náklady a 3246 1612 29,0 10,5 
služby 
Přímé mzdové náklady včetně 
SZP 

1670 2597 14,9 16,8 

Náklady pomocných činností 949 2639 8,5 17,1 
Odpisy dlouhodobého 
majetku 

333 10 3,0 0,1 

Režijní náklady 1712 2271 15,3 14,7 
Náklady   
celkem 11179 15425 100 100 
 

Náklady na pšenici ozimou jsou uvedeny dle systému pěstování pšenice ozimé 

zimé nižší o 27,5% než náklady při  

mně podílí  přímé materiálové  náklady, ostatní přímé náklady a služby, 

 t zrna, v konvenčním systému 2 296 Kč. Rozdíl je dán nižším 
ektarovým výnosem o 2,30 t při ekologickém způsobu pěstování. 

. 

ogický systém hospodaření je 
účelné sledování nákladů podle různých hledisek, aby bylo možno objektivně posoudit dopad 

v ekologických a konvenčních podmínkách hospodaření podniků. Při komparaci nákladů 
ekologicky a konvenčně pěstované pšenice ozimé lze uvést, že náklady na  jeden hektar  jsou 
při ekologického způsobu pěstování pšenice o
konvenčním způsobu pěstování. Na celkových nákladech se v ekologickém způsobu 
hospodaření  význa
mzdové náklady a režijní náklady. Z tabulky  č. 2 je  patrný rozdíl při srovnávání jednotlivých 
nákladových položek mezi oběma způsoby pěstování. 

Při posuzování nákladů na jednotku produkce vykazují náklady v ekologickém systému 
pěstování 2 714 Kč na 1
h

 

Závěr 
Ekologické zemědělství je určitou alternativou k zemědělství konvenčnímu. V posledních 
letech se rozvinulo v uznávaný a podporovaný směr, který je již považován za plnohodnotnou 
součást agrokomplexu.  

Konverze konvenčně hospodařících podniků na podniky ekologické je procesem, který se 
může, zejména v prvních letech po zahájení konverze, odrazit v horších výsledcích podniku
Ekonomická efektivnost hospodaření podniku je zpravidla odvozována z vykazované 
nákladovosti a dosahované výnosnosti. Pro možné posouzení změn v nákladovosti 
jednotlivých odvětví rostlinné výroby po přechodu na ekol
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změn. Obdobně u výnosnosti je třeba se zaměřit nejen na dosahované hektarové výnosy, ale i 
na ceny, které se v obou systémech adně liši

ský, J., Minařík, B. (2003): Efektivnost hospodaření podniků v ekologických 
ich konkurenceschop (informač , Brno, 75 pp. ISBN 

89-1 

lová, I., Novák, P.:  nomical e y of agri ral enterpri  the  
organic farming. Agricultural econom  

y Výzkum záměru M 62156 4 Česká ekonomika 
ech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových 

ovan hu, téma o směru 05 „Sociálně ekonomické 
slosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální 

Živělová, Csc. - Ústav podnikové ekonomiky, PEF MZLU v rně,    
ká 1, 613 00 Brno, Česká republika, e-mail:zivelova@mendelu.cz 
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 hospodaření mohou zás t. 
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