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ÚVOD 

Čtenářům předkládaný text vznikl a byl financován v rámci projektu MŠMT Centrum vý-
zkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky (MŠMT, č. projektu 1M0524) jako součást 
přínosu Vysoké školy ekonomie a managementu – prostřednictvím CES VŠEM.  

Současné progresivní tendence ve vývoji ekonomické vědy se čím dál tím více zaměřují na 
inspirativní zdroje mimo hlavní proud. Harmonizace společenských sil je tak chápána jako 
jednota ekonomických, kulturních a politických procesů. Do popředí zájmu ekonomů se 
dostávají čím dál tím víc souvislosti vývoje institucí, vlivu politiky, vztahy psychologické  
i sociologické. V tomto kontextu je třeba nahlížet i na předkládanou publikaci, která se za-
měřuje na problematiku účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje. Pro udržitelný rozvoj 
společnosti je třeba dosáhnout nejen rovnováhu ve smyslu ekologickém (environmentál-
ním), ale důležitá je i vyváženost v sociální, politické a ekonomické oblasti. Znamená to 
vytvářet předpoklady pro dlouhodobou hospodářskou prosperitu a celkovou kvalitu života, 
včetně kvality sociální, kulturní a duchovní. Ekonomický rozvoj, životní prostředí a rozvoj 
v sociální oblasti tedy není možné vnímat odděleně. Koncepce udržitelného rozvoje zdůraz-
ňuje harmonický a vyvážený rozvoj těchto tří oblastí. 

Publikace je rozdělena do tří základních částí (bloků).  

První část sleduje problematiku z hlediska makroekonomického. Seznamuje čtenáře 
s aktualizací strategie udržitelného rozvoje České republiky, s konceptem metodiky hodno-
cení politiky životního prostředí a s metodou hodnocení ekonomické efektivnosti environ-
mentálních investic. Pozornost je věnována i materiálovým tokům, a to jak z hlediska ČR, 
tak i z hlediska regionů. V této části publikace jsou prezentovány i zkušenosti z realizace 
konkrétních projektů udržitelného rozvoje.  

Druhá část publikace je zaměřena na programy a nástroje, které lze využít při prosazování 
koncepce udržitelného rozvoje do praxe. Pozornost je soustředěna na ekonomické nástroje, 
ale především na tzv. dobrovolné nástroje. V této části publikace jsou představeny nové pří-
stupy v rámci vybraných dobrovolných nástrojů (především v oblasti systémů environmen-
tálního managementu, systémů managementu kvality, ecolabellingu, environmentálního 
prohlášení o produktu a zeleného nakupování). 

Třetí část publikace je zaměřena na účetnictví a reporting udržitelného rozvoje podniku.  
V této části publikace je nejprve pozornost věnována účetnictví udržitelného rozvoje podni-
ku – jsou představeny základní rysy metodiky doporučované podnikům v ČR a diskutovány 
možnosti využití účetních informací pro měření udržitelného rozvoje podniku. Dále jsou na 
praktických příkladech a prostřednictvím krátkých případových studií představeny vybrané 
metody účetnictví udržitelného rozvoje. Pozornost je zaměřena i na sociální (společenské) 
aspekty podnikání. V této části publikace je věnována pozornost také problematice reportin-
gu udržitelného rozvoje. Dlouhodobě se projevují snahy vyjádřit a měřit udržitelnost rozvoje 
prostřednictvím tzv. indikátorů udržitelného rozvoje. Ty jsou průběžně vyvíjeny různými 
mezinárodními organizacemi s cílem dosáhnout mezinárodně uznávaného standardu směřu-
jícího k vzájemné porovnatelnosti národních ekonomik, jednotlivých průmyslových odvětví 
a rovněž mezi jednotlivými podniky. Z tohoto důvodu je i problematika reportingu udržitel-
ného rozvoje nedílnou součástí této publikace.  

          
Milan Žák  
Ředitel CES VŠEM  
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AKTUALIZACE STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR 
Alena Marková, Jaroslav Blažek 

 

Stávající Strategie udržitelného rozvoje České republiky (dále jen SUR ČR) byla schválena usne-
sením vlády č. 1242 ze dne 8. prosince 2004. Její základní úlohou bylo upozornit včas na existují-
cí a potenciální problémy, jež by mohly ohrozit přechod ČR k udržitelnému rozvoji, a iniciovat 
opatření, jak těmto hrozbám předejít nebo je alespoň zmírnit. Cílem strategie bylo vytvořit kon-
sensuální rámec pro zpracování dalších materiálů koncepčního charakteru (sektorových politik či 
akčních programu) a být tak důležitým východiskem pro strategické rozhodování v rámci jednot-
livých resortů i pro meziresortní spolupráci a spolupráci se zájmovými skupinami. 

V červnu 2006 byla přijata obnovená Strategie udržitelného rozvoje EU. V jejím úvodu je vyme-
zen pojem „udržitelný rozvoj“ v rámci EU1 a zároveň jsou identifikovány přetrvávající neudrži-
telné trendy ve vztahu ke změně klimatu, využívání energie, veřejnému zdraví, chudobě a sociál-
nímu vyloučení, demografickým tlakům a stárnutí společnosti, nakládání s přírodními zdroji, ztrá-
tě biologické rozmanitosti, dopravě a užití území.  

Globálním cílem obnovené strategie je zlepšení života současné generace i generací budoucích 
cestou vytvoření udržitelných komunit schopných efektivně využívat zdroje a podpořit ekologic-
ký a sociální inovační potenciál nutný k zajištění ekonomické prosperity, ochrany životního pro-
středí a sociální soudržnosti. Od této strategické vize jsou odvozeny následující globální cíle: 

a) ochrana životního prostředí (ekosystémy, biologická rozmanitost, nakládání s přírodními 
zdroji, udržitelná výroba a spotřeba) 

b) sociální rovnost a soudržnost (sociální soudržnost, zdraví, bezpečnost, práva, stejná příle-
žitost pro všechny a kulturní rozmanitost) 

c) ekonomická prosperita (blahobyt, životní úroveň a zaměstnanost, inovace, znalosti 
a eko-efektivita) 

d) mezinárodní odpovědnost (stabilní demokratické instituce, mír, bezpečnost, svoboda, glo-
bální udržitelnost a mezinárodní závazky). 

Na jejich základě obnovená SUR EU stanoví 7 následujících prioritních oblastí:  
1) globální změna klimatu a čistá energie (snížení ekonomických a sociálních dopadů změny 

klimatu) 
2) udržitelná doprava (dopravní systémy v souladu se sociálními, ekonomickými 

a environmentálními potřebami společnosti při minimalizaci nežádoucích vlivů na společ-
nost, ekonomiku a životní prostředí) 

3) udržitelná výroba a spotřeba (podpora udržitelných vzorců spotřeby a výroby) 
4) ochrana a využívání přírodních zdrojů (zlepšení nakládání s přírodními zdroji a zamezení 

jejich neúměrného čerpání) 
5) veřejné zdraví (zajištění podmínek pro kvalitní veřejné zdraví, rovných podmínek a zlep-

šení ochrany před zdravotními riziky) 

                                                 
1 Par.1 textu: „Udržitelný rozvoj znamená, že je třeba uspokojit potřeby současné generace, aniž by byla ohrožena 
schopnost budoucích generací uspokojovat potřeby svoje. Je to zastřešující cíl Evropské unie stanovený ve Smlouvě, 
kterým se řídí všechny politiky a činnosti Unie. Spočívá v zajištění schopnosti Země udržovat život v celé jeho rozma-
nitosti a je založen na zásadách demokracie, rovnosti žen a mužů, solidarity, právního státu a dodržování základních 
práv, včetně svobody a rovných příležitostí pro všechny. Má za cíl neustále zlepšovat kvalitu života a životní podmín-
ky na Zemi pro současné i budoucí generace. Za tímto účelem podporuje dynamickou ekonomiku s maximální za-
městnaností a vysokou úrovní vzdělání, ochranu zdraví, sociální a územní soudržnost a ochranu životního prostředí ve 
světě míru a bezpečnosti, a to při respektování kulturní rozmanitosti“. (Text SUR EU na www.europa.eu). 
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6) sociální začleňování, demografie, migrace 
7) celosvětová chudoba a výzva udržitelného rozvoje (vnitřní a vnější politiky EU v souladu 

s celosvětovým udržitelným rozvojem a odpovědné plnění mezinárodních závazků). 

Na klíčové oblasti navazují průřezové politické nástroje a přístupy zaměřené na vzdělání a odbor-
nou přípravu, výzkum a vývoj a finanční, ekonomické a komunikační nástroje. Strategie rovněž 
obsahuje požadavek přezkoumat a aktualizovat národní strategie z hlediska obnovené SUR EU,  
a to v zájmu větší integrace a účinnosti opatření přijatých na úrovni EU.  

Proces aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR probíhá již od roku 2007. Záměrem přípra-
vy dokumentu je stanovit priority ČR a zároveň reflektovat obnovenou Strategii udržitelného roz-
voje EU (SUR EU). Zpracování aktualizace vychází z předpokladu, že Strategie udržitelného 
rozvoje ČR musí vyjadřovat široký společenský a politický konsensus nad tématy, prioritami  
a cíli, které jsou v aktualizaci obsaženy. 

Cílem aktualizace rozhodně není nahradit jednotlivé sektorové koncepce, strategie a politiky, ale 
vymezit klíčová témata a problémy (sociální, ekonomické a environmentální) udržitelného rozvo-
je České republiky a nalézt příslušná opatření k jejich řešení. Tato opatření mohou být obsažena  
v již existujících a schválených koncepčních dokumentech. Aktualizace má tak napomoci vzá-
jemné provázanosti opatření, která jsou obsažená v různých strategických sektorových dokumen-
tech, popř. indikovat problémy, pro které zatím neexistují odpovídající politiky a opatření. 

Při přípravě strategie udržitelného rozvoje tak bylo zapotřebí respektovat následují principy a zá-
sady: 

 rovnováha tří pilířů udržitelného rozvoje (ekonomický, environmentální a sociální), od-
stranění vnitřních konfliktů (dílčí zdroje nerovnováhy, stabilizující prvky apod.), 

 úplnost, reprezentativnost (strategie obsahuje klíčová témata rozvoje a jejich základní cha-
rakteristiky) a srozumitelnost, 

 řešení udržitelného rozvoje v konkrétním kontextu České republiky, 
 realismus a dosažitelnost, 
 cílový stav zvolený k časovému horizontu umožňuje další udržitelný rozvoj (tj. vede za 

horizont), 
 zvolený horizont 2030 překračuje délku volebního období (SUR by se však neměla měnit 

dle politického zadání), 
 široká politická shoda. 

V období leden–říjen 2007 byly připraveny tři verze materiálu, které byly předmětem jak připo-
mínkových řízení v rámci resortů a Rady vlády pro udržitelný rozvoj, tak i konzultace s veřejnos-
tí. Dokument, který vznikl v daném období, byl doporučen jako výchozí pro další práci na aktua-
lizaci SUR ČR a byl předložen vládě pro informaci jako „Principy, nástroje a návrh priorit pro 
dopracování aktualizované Strategie udržitelného rozvoje ČR“.  

Dalším krokem v procesu aktualizace bylo v květnu 2008 zpracování dokumentu „Aktualizace 
SUR ČR – úvodní teze“, který stručně definoval základní principy aktualizace, strategický rámec 
udržitelného rozvoje EU a uváděl též referenční přehled strategií udržitelného rozvoje některých 
evropských států. Dokument rovněž obsahoval první návrh strategické vize a klíčových témat 
udržitelného rozvoje ČR jako vstupní podklad pro diskusi o obsahovém zaměření aktualizace. 
Dokument byl otevřen připomínkám, výstupy veřejné diskuse byly na závěr zveřejněny, připo-
mínky a náměty byly využity při zpracování dalších dokumentů. 

V období červenec – září 2008 probíhalo zpracování analýzy podkladových dokumentů (strate-
gických a koncepčních dokumentů ČR) s cílem identifikovat a popsat hlavní trendy a problémy 
související s problematikou udržitelného rozvoje. Vzhledem k velkému množství zpracovaných 
podkladových dokumentů byla pro nalezení struktury zprávy použita metoda matematického 
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shlukování, jejíž výsledek utvořil základní strukturu analýzy. Ta byla dále upravena na základě 
diskuse v týmu zpracovatele2 a pracovní skupině složené ze zástupců resortů. Výstupy této fáze 
zpracování představuje analýza podkladových dokumentů a TOWS analýza. Oba dokumenty byly 
zveřejněny a otevřeny připomínkám, které byly následně využity při zpracování stávajícího textu. 

V návaznosti na závěry analýzy byla navržena strategická část SUR. Návrh strategie je strukturo-
ván do pěti prioritních os a každá prioritní osa je členěna na priority, které obsahují cíle. Strategie 
reaguje na problémy určené v rámci analýzy jako klíčové, jednotlivé cíle jsou navrhovány před-
nostně ve vazbě na existující schválené strategické dokumenty. 

Prioritní osy aktualizované strategie jsou: 
 populace, člověk a zdraví (životní podmínky, zdraví a životní styl, demografické aspekty  

a rodina) 
 ekonomika a inovace (konkurenceschopnost české ekonomiky, energetika, lidské zdroje, 

věda a výzkum) 
 rozvoj území (územní soudržnost, podmínky kvality života v území, koordinace územního 

rozvoje) 
 krajina, ekosystémy a biologická rozmanitost (stav krajiny a biodiverzity, zemědělství  

a lesnictví, dopady změn klimatu) 
 stabilní a bezpečná společnost (migrace a bezpečnostní rizika, veřejné finance a veřejná 

správa, mezinárodní vztahy a závazky). 

Každá podkapitola k dané prioritní ose obsahuje popis hlavních problémů v dané oblasti a návrh 
priorit a cílů. Při hledání optimální struktury a problémové skladby os bylo snahou zachytit vzá-
jemné vazby (ať už synergické či konfliktní), které mezi jednotlivými oblastmi existují.  

Obsahem poslední kapitoly dokumentu je soubor dosud navržených indikátorů, relevantních pro 
jednotlivé cíle SUR, který však bude postupně dopracováván souběžně s finalizací strategické 
části – tj. jednotlivé indikátory budou upraveny tak, aby jejich prostřednictvím bylo možné sledo-
vat plnění navržených cílů. Některé indikátory se mohou vztahovat k několika cílům (vnitřní vaz-
by), jiné mohou být nahrazeny jinými vhodnými statistickými ukazateli, které se již dlouhodobě 
sledují. 

V období duben – květen 2009 proběhne veřejná diskuse k navrženému dokumentu. Na základě 
připomínek vzešlých z diskuse bude zpracována v pořadí druhá verze aktualizace, která bude pro-
jednána v meziresortní pracovní skupině, v pracovních orgánech Rady vlády pro udržitelný rozvoj 
a následně v rámci meziresortního připomínkového řízení tak, aby mohla být předložena vládě ke 
schválení ve stanoveném termínu, tj. do 30. 11. 2009. 

Kontakt 

RNDr. Alena Marková 
Jaroslav Blažek, Ph.D.et Ph.D. 
Ministerstvo životního prostředí  
Vršovická 65, 100 10 Praha 10  
E-mail: alena.markova@mzp.cz 
  

 

                                                 
2 Integra Consulting Services s.r.o. 
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KONCEPT METODIKY EX-POST HODNOCENÍ POLITIKY  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Petr Šauer, Jaroslav Kreuz, Antonín Dvořák 
 

1. Úvod 
V praxi environmentální politiky jsme svědky četných pokusů o ex-ante a ex-post hodnocení její 
efektivnosti. Zatímco zpracovatelé Hodnocení regulace (RIA – Regulatory Impact Assessment) jsou 
vedeni pro tento účel zpracovanou metodikou, pro hodnocení politik ex-post zatím takováto meto-
dika neexistovala. Cílem je takovou metodiku připravit a to v podobě přímo využitelné v praxi. 

Metodami práce byla široká rešerše domácí i zahraniční literatury, kvalitativní výzkum mezi po-
tenciálními uživateli metodiky a dedukce z obecnějších teorií a konceptů. Vytvářený návrh meto-
diky je postupně ověřován na konkrétní aplikaci IPPC. 

Příspěvek stručně představuje připravený koncept a základní prvky připravované metodiky. Kon-
cept vychází z několika základních kriterií efektivnosti: míry dosažení environmentálních cílů, 
nákladovosti politiky, včetně transakčních nákladů, celkové ekonomické efektivnosti implemen-
tace politiky. Zahrnuje posouzení řady dalších ekonomických, společenských a politických fakto-
rů. Setkávají se zde koncepty ekonomické analýzy, hospodářské politiky a správy a analýzy poli-
tiky jako takové. 

V příspěvku jsou nejprve stručně shrnuty poznatky z české a zahraniční literatury zabývající se 
metodikami hodnocení environmentálních politik. Následuje stručný popis základních charakte-
ristik metodiky hodnocení efektivnosti implementace environmentálních politik zpracovávané 
autory. V poslední kapitole je popsán postup hodnocení. 

2. Metodické přístupy k hodnocení environmentálních politik v literatuře 
Pokud jde o české zdroje, zaměřují se na environmentální politiku spíše jako na ekonomický  
a fiskální fenomén. Vybranými nástroji politiky životního prostředí a jejich ekonomickou efektiv-
ností se zabývají práce EUROLEX (2006) a Jílková et al (2004). Moravec (2005) rozvinul struk-
turovaná kriteria pro vyhodnocení a návrh doplnění ekonomických nástrojů využitelných pro ob-
last ochrany přírody a kraji. K hodnocení využil faktorovou analýzu. Analýzu faktorů a analýzu 
časových řad využil Pavel (2006) v práci zabývající se národohospodářskými souvislostmi dopa-
dů opatření politiky životního prostředí. 

Ze zahraničních pramenů uveďme publikace EEA (2008) a OECD (2004), které přinášejí dva 
rozdílné koncepty pro hodnocení efektivnosti environmentální politiky. EEA (2008) definuje 
přesněji, co je míněno efektivností implementace environmentální politiky, avšak pro praktickou 
aplikaci neposkytuje příliš kvalitní podklad. OECD (2004) představuje seznam velkého množství 
kriterií k hodnocení. Mezi nimi jsou obsažena kriteria tradiční i kriteria zachycující širší společen-
ský pohled na problematiku. Pro praktickou aplikaci však rovněž neposkytuje použitelný návod, 
jak s kriterii pracovat. 

3. Stručná charakteristika metodiky 

Výstup hodnocení má sloužit k podpoře rozhodování v politickém procesu. Poskytne informace, 
do jaké míry byly naplněny environmentální a další cíle implementované politiky, s jakými ná-
klady, s jakými ekonomickými a dalšími dopady na všechny důležité zájmové subjekty. Má na-
pomoci k explicitnímu zjištění hlavních příčin úspěchů a neúspěchů. Výsledkem aplikace metodi-
ky jsou mj. návrhy pro další etapu politického cyklu - může být navrženo a odůvodněno v dané 
politice pokračovat, změnit ji nebo ji úplně opustit. 



12 
 

Hodnocení je rozloženo do dvou hlavních úrovní – základní hodnocení a hloubkové hodnocení. 
Základní hodnocení se provádí vždy a je komplexní. Základní hodnocení probíhá ve třech mo-
dulech, které odrážejí základní pilíře udržitelného rozvoje – environmentální, ekonomický a soci-
álně-politický. Hloubkové hodnocení se provádí pouze v případě, že jeho požadavek vznikne jako 
závěr hodnocení základního. V tom je tato metodika do jisté míry analogická hodnocení „malé“  
a „velké“ RIA. Zde však o provedení hloubkového hodnocení nerozhodují předem arbitrárně sta-
novená kriteria (výše nákladů), ale výsledek základního hodnocení (viz dále). 

Metodika směřuje k výstupům srozumitelným politikům, odborníkům z různých oborů i veřejnos-
ti. V zásadě využívá strukturovaných a přehledných tabulek, které zpracovatel postupně vyplňuje. 
Tento systém umožnil do hodnocení vnést standardní klasifikace a postupy usnadňující hodnoce-
ní. Současně jsou tak přehledně dokumentovány všechny kroky hodnocení. 

Metodika upravuje jednoznačné určení kompetencí v procesu hodnocení - jasné vymezení rolí 
managera, zpracovatele, zájmových subjektů a odborných posuzovatelů (oponentů). Důkladná 
oponentura dokumentace hodnocení je významným atributem metodiky. 

Z metod využívaných pro vlastní hodnocení efektivnosti implementace politiky se využívá jak 
kvalitativních tak kvantitativních metod. Z kvalitativních metod jde například o analýzy doku-
mentů, nalezení relevantních faktorů pro vícekriteriální hodnocení, konzultace a hloubkové roz-
hovory s odborníky a zájmovými subjekty, atd. Z kvantitativních metod jde zejména o přepočty 
na srovnatelné jednotky využívané v hodnotících tabulkách a o techniky, vícekriteriálního hodno-
cení. Při zpracování hodnocení je sledována kvalita dat. Předpokládá se využití kvalitativního 
hodnocení validity dat podle EMEP-CORINAIR (1998). 

4. Postup hodnocení 
Jak již bylo uvedeno výše, hodnocení může probíhat ve dvou navazujících úrovních. Základní 
hodnocení sestává ze čtyř fází: 

 přípravná fáze, 
 shromažďování údajů a hodnocení v jednotlivých modulech, 
 celkové vyhodnocení politiky, 
 oponentura a závěrečné vyhodnocení politiky. 

Přípravná fáze začíná vznikem požadavku na hodnocení efektivnosti implementace politiky. Ten-
to požadavek může vyplývat ze samotné politiky. Může na Ministerstvo životního prostředí přijít 
od jiné organizace na vládní úrovni (ministerstva, parlament), nevládních organizací, politických 
stran, průmyslových asociací apod. Následuje přezkoumání požadavku z hlediska nutnosti provést 
skutečné hodnocení efektivnosti implementace příslušné politiky.  

Důvodem pro zamítnutí mohou být například, že požadované hodnocení již probíhá v rámci re-
portingu EU, žádost nesměřuje k hodnocení efektivnosti implementace politiky, ale jedná se  
o kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky. Jiným důvodem mohou být například, že politika 
nespadá do působnosti resortu MŽP, jde o nevhodné časování vedoucí k plýtvání zdroji apod. 
Pokud je rozhodnuto, že hodnocení efektivnosti implementace politiky bude provedeno, jsou 
jmenováni manažer a zpracovatel hodnocení.  

Následuje shromažďování informací v jednotlivých modulech a jejich transformace do podoby 
potřebné pro dílčí hodnocení. Zpracovatel pracuje s kriterii vyplývajícími ze znění politiky, krite-
rii nabízenými metodikou a kriterii tvůrčím způsobem odvozenými z analýz prováděných v rámci 
hodnocení. Ke každému kriterii má metodika připraveny hodnotící škály. 

Celkové vyhodnocení spočívá v seřazení kriterií v každém modulu dle jejich významnosti a přiřa-
zení normovaných vah každému kriteriu v každém modulu. Na základě výsledků jsou sestaveny 
přehledné tabulky celkového hodnocení. První tabulkou je, v metodice nazývané, „vysvědčení 
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politiky“, které zahrnuje výčet významných kriterií s explicitním zařazením do pozitivní nebo 
negativní skupiny z hlediska vlivu na efektivnost, přehled kriterií doporučených pro hloubkové 
hodnocení a celkové slovní a kvantitativní hodnocení politiky. V dalších tabulkách celkového 
hodnocení je uvedena (i) identifikace příčin pozitivních a negativních výsledků hodnocené politi-
ky a (ii) tabulka konkrétních odůvodněných návrhů pro navazující etapu politického cyklu. 

Výsledná dokumentace základního hodnocení je rozeslána odborným oponentům. Rovněž je 
umístěna na Internetu a tak je dána veřejnosti a představitelům zájmových subjektů možnost vy-
slovit k němu připomínky. Podáním připomínek se stávají účastníky oponentního řízení.  

Oponentní řízení může mít za výsledek: 
 schválení výsledného hodnocení a procesu a obsahu základního hodnocení; 
 vyslovení požadavku na dopracování základního hodnocení a nové oponentní řízení; 
 vyslovení a specifikace požadavku na hloubkové hodnocení. 

Hloubkové hodnocení, které navazuje na hodnocení základní, nemusí být komplexní. Může být 
doporučeno se soustředit například na hlubší ekonomickou analýzu hodnocené politiky s využitím 
CBA, může být doporučeno provést detailnější propočty mezisložkových vlivů hodnocení politi-
ky, hlubší analýzu makroekonomických dopadů politiky, například pomocí modelu všeobecné 
rovnováhy, pomocí metod kvalitativní analýzy, apod. V hloubkovém hodnocení může být řešen 
požadavek zpracování detailnějších návrhů na zdokonalení politiky pro budoucnost, kdy může jít 
o detailnější mezinárodní srovnání vyhodnocení inovačních technologií a cyklů apod. 

5. Závěr 
Hodnocení, ke kterému je určena tato Metodika, slouží zejména k poznání, zda a jak daná politika 
ovlivnila kvalitu životního prostředí, jak dopadla na další součástí kvality života lidí, jak byla ná-
kladná a jaké měla ostatní hospodářské a sociální souvislosti. 

Metodika by měla napomoci k implementaci „filosofie“ zlepšení regulace. Může být v budoucnu 
využita pro obohacení metodiky zpracování RIA. Zejména mohou její výstupy sloužit ke zlepšení 
návrhů nově připravované regulace ve stávajících oblastech životního prostředí. Význam navrho-
vané metodiky v souvislosti s návrhem nových politik spočívá především v tom, že zdůrazňuje 
nutnost formulování ověřitelných cílů.  

Cílem hodnocení není vytvářet a případně povzbuzovat existující spory mezi různými subjekty. 
Naopak je cílem rozpoznat podstatné problémy v daných oblastech (složkách) životního prostředí 
a napomoci jejich řešení. Řešení problémů namísto „rozdmýchávání sporů“ vyžaduje a současně 
vytváří prostor pro analytické a tvůrčí schopnosti všech účastníků hodnocení. 

Literatura 
1. EEA, (2008), Effectiveness of Environmental Taxes and Charges for Managing Sand, 

Gravel and Rock Extraction in Selected EU Countries, European Environment Agency, 
Copenhagen, ISBN 978-92-9167-267-7. 

2. EMEP-CORINAIR (1998): "Atmospheric Emission Inventory Guidebook", Second Edi-
tion. 

3. EUROLEX (2006): Poplatky k ochraně životního prostředí a jejich efektivnost 
EUROLEX BOHEMIA, Praha. ISBN 80-7379-002-5.  

4. Jílková et al. (2004): Efektivnost veřejných výdajů na ochranu životního prostředí. Project 
Report. IEEP. Praha. 

5. Moravec, J. et al. (2005): Vyhodnocení ekonomické efektivity péče o českou krajinu a ná-
vrhy změn pro transformaci stávajících programů péče o krajinu v souvislosti s Evropskou 



14 
 

úmluvou o krajině a dalšími mezinárodními závazky. Project Report.  IREAS - Institut pro 
strukturální politiku, o.p.s. Praha. 

6. OECD (2004) Tradable Permits – Policy Evaluation, Design and Reform, Organisation 
For Economic Co-operation And Development, Complete Edition - ISBN 9264015027. 

7. Pavel, J. (2006): Národospodářské modely dopadů opatření politiky životního prostředí na 
makroekonomické agregáty v České republice, IEEP, Praha. 

8. Šauer, P. (ed., 2008): Rozvoj metod ex-post analýz kauzálních vztahů mezi ekonomicko-
politickými institucionálními změnami a kvalitou životního prostředí III. SeptimTISK, 
Pribram. ISBN 978-80-904032-1-5. 

Kontakt 

Doc. Ing. Petr Šauer, CSc.  
vedoucí Katedry ekonomiky životního prostředí  
Vysoká škola ekonomická v Praze 
W.Churchilla 4, 130 67  Praha 3, Czech Republic  
Tel.: 420 224 095 509 
Fax: 420 224 095 547  
E-mail: sauer@vse.cz 

Ing. Jaroslav Kreuz  
spolupracovník Katedry ekonomiky životního prostředí  
Vysoká škola ekonomická v Praze  
W.Churchilla 4, 130 67  Praha 3, Czech Republic  
Tel.: 420 224 095 620  
Fax: 420 224 095 547  
E-mail: jaroslav.kreuz@centrum.cz 

Doc. Ing. Antonín Dvořák, CSc.  
Katedra ekonomiky životního prostředí 
Vysoká škola ekonomická v Praze 
W.Churchilla 4, 130 67  Praha 3, Czech Republic  
Tel.: 420 224 095 518  
Fax: 420 224 095 547  
E-mail: advorak@vse.cz 

 

 



15 
 

POUŽÍVANIE NÁSTROJOV PROCESU IPKZ PRE ZAVÁDZANIE  
BAT/BEP pre POPs 

Blanka Kapustová 
 

1. Úvod 
Podľa Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (persistent organic pollutants 
- POPs) je vhodné zavádzanie najlepších dostupných techník (best available technique - BAT)  
a aplikácia najlepších postupov (best environmental practice - BEP). Pre aplikovanie BAT a BEP 
v zdrojoch znečisťovania musia byť prijaté návody pre tieto najlepšie dostupné techniky a najlepšie 
postupy. Konferencia zmluvných Strán Štokholmského dohovoru na svojom 3. zasadnutí v roku 
2007 prijala návrh príručky inštrukcií pre stanovenie BAT a predbežného návodu na aplikáciu BEP. 

Vzhľadom k tomu, že aplikácia BAT techník sa týka mnohých ďalších oblastí ochrany životného 
prostredia, existuje veľa vzájomných prepojení s inými nariadeniami a dohovormi v oblasti ochrany 
životného prostredia, princípmi alebo prístupmi, ako sú napr. Bazilejský dohovor, udržateľný roz-
voj, IPKZ, čistejšia produkcia, manažment životného cyklu a pod. 

2. IPKZ proces v Slovenskej republike a jeho prepojenie s problematikou POP 
Proces integrovaného povoľovania (IPKZ proces) a problematika POP sú úzko prepojené, keďže 
významné množstvá emisií vznikajúcich v IPKZ prevádzkach patria do skupiny perzistentných 
organických látok.  

Vo väčšine prípadov priemyselné podniky produkujúce emisie POP spadajú pod režim smernice  
o IPPC, t. z. sú prevádzkované v zmysle vydaného integrovaného povolenia.  

Proces integrovaného povoľovania v Slovenskej republike je riadený Ministerstvom životného pro-
stredia Slovenskej republiky (MŽP SR), ktoré je ústredným orgánom štátnej správy vo veciach 
integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania, a Slovenská inšpekcia životného prostredia, ktorá 
je povoľovacím, ako aj kontrolným orgánom. Počet prevádzok IPKZ v SR je približne 542, počet 
vydaných integrovaných povolení je 1 241,  a to vrátane zmien vydaných povolení (stav k januáru 
2009).  

Do procesu IPKZ sú zapojené aj ďalšie inštitúcie, Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) 
a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). SHMÚ je organizácia zodpovedná za zber, 
spracovanie a verifikáciu údajov o emisiách z IPKZ prevádzok, kým SAŽP bola poverená minister-
stvom koordinovať plnenie reportingových povinností v oblasti IPKZ.  

Prevádzkovatelia priemyselných podnikov zvyčajne vyhľadávajú vhodné BAT techniky 
v konkrétnych dokumentoch BREF (Best Available Technique Reference Document - BREF) rele-
vantných pre priemyselné odvetvie, v rámci ktorého prevádzkujú svoje zariadenia.    

3. Informačný systém IPKZ 
Informačný systém IPKZ (IS IPKZ), ktorý je budovaný a prevádzkovaný v SAŽP 
(http://ipkz.enviroportal.sk/informacny-system.php), je zameraný na zabezpečenie komplexného 
systému zberu a spracovania údajov a informácií pre informovanie európskych spoločenstiev, ako 
aj verejnosti..  

Informačný systém IPKZ je subsystémom informačného systému úradov životného prostredia  
a súčasťou informačného systému verejnej správy; budovanie IS IPKZ sa začalo v roku 2003.  

 



16 
 

Hlavné ciele informačného systému IPKZ sú: 
- zabezpečenie informovanosti o povoľovacom procese IPKZ a súvisiacich aktivitách, 
- podpora výkonu zákona o IPKZ v SR, 
- vytváranie podmienok pre plnenie reportingových povinností Slovenskej republiky. 

Štruktúra IS IPKZ je tvorená 6 registrami, konkrétne: 1. Register prevádzkovateľov a IPKZ prevá-
dzok, 2. Integrovaný register informačného systému, 3. Register BAT a BREF, 4. Register noriem 
kvality životného prostredia, 5. Register odborne spôsobilých osôb, 6. Register vydaných integro-
vaných povolení. 

Užívateľmi informačného systému IPKZ sú štátna a verejná správa, samospráva, prevádzkovatelia 
IPKZ prevádzok, prevádzkovatelia prevádzok nespadajúcich pod režim zákona o IPKZ, priemysel-
né združenia, študenti VŠ, verejnosť. 

Samozrejme, v tejto súvislosti sa dôraz kladie na Register BAT a BREF.  

4. Register BAT a BREF – rozšírenie o príručku o BAT/BEP súvisiacich s POP 
V prvom rade, Register BAT a BREF je súčasťou informačného systému IPKZ. Register je jed-
ným z výstupov „Slovak roadmap“ v rámci Akčného plánu environmentálnych technológií (Envi-
ronmental Technologies Action Plan - ETAP). Rovnako, Register BAT a BREF je súčasťou ini-
ciačnej fázy Akčného plánu pre BAT a BEP (súčasť Národného realizačného plánu Štokholm-
ského dohovoru), keďže bude rozšírený o relevantné informácie, dokumenty a príručky/návody 
pre BAT a BEP pre POP.  

Výsledok takéhoto včlenenia prostredníctvom rozšírenia Registra BAT a BREF môže viesť k na-
sledovnému: 

 bude vytvorený základ pre efektívnejší povoľovací proces a ochranu životného prostredia; 
 vznikne informačná základňa pre záležitosti priemyselnej ekológie, ktorá zabezpečí podpo-

ru prostredníctvom prepojenia špecializovaných informačných systémov, ako sú IS IPKZ, 
IS EIA/SEA, IS environmentálnych záťaží, IS prevencie závažných priemyselných havárií, 
IS škôd na ŽP, keďže tieto systémy budú v blízkej budúcnosti vzájomne prepojené. Regis-
ter BAT a BREF rozšírený o príručky/návody pre BAT a BEP relevantné k POP môže byť 
spoločným prvkom navzájom prepojených informačných systémov; 

 dokumenty k problematike POP sa takto ocitnú v informačnom systéme bez zbytočných 
duplicít; 

 vytvorenie podporného pracovného nástroja pre činnosť národného kontaktného bodu 
Štokholmského dohovoru. 

5. Lepšia informovanosť, predvedenie a pochopenie  
Pre podporu a podčiarknutie významu a dôležitosti príručiek inštrukcií pre BAT a návodov pre 
BEP v súvislosti s POP je nevyhnutné: 

 zabezpečiť včlenenie príručiek do existujúcich BREF dokumentov, čo je vhodné napr. po-
čas procesu ich revízie, 

 alebo 
 uznať inštrukcie a postupy ako BREF dokumenty a dočasne ich považovať za takéto do-

kumenty, 
 vybudovať spoluprácu s Európskou kanceláriou IPKZ v Seville, ktorá môže byť hodnotná 

nielen pre členské štáty EÚ, ale aj pre ostatné krajiny v záujmovom regióne Štokholmské-
ho dohovoru. 
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6. Záver 
Čo však je skutočne dôležité a môže priniesť úžitok, to je integrácia existujúcich prístupov, sys-
témov a iniciatív, ktorá môže zabezpečiť vytvorenie integrovaného systému, v ktorom nebude 
problém nájsť to, čo je predmetom hľadania, a to bez duplicít. Včlenenie inštrukcií a návodov 
BAT/BEP do prehľadu BAT a BREF v Registri BAT a BREF môže pomôcť pri zlepšení šírenia 
informácií, pretože len malý počet prevádzkovateľov má vedomosti o existencii BAT a BEP rele-
vantných pre POP.  

Literatúra:  
1. SECRETARIAT OF THE STOCKHOLM CONVENTION, 2007: Guidelines on best available tech-

niques and provisional guidance on best environmental practices. UNEP, Geneva, Swit-
zerland.  

2. KAPUSTOVA, B., 2009: Using IPPC process tools to promote BATs/BEPs on POPs. Pre-
sentation at Regional BAT and PEP Forum for CEECCA – 2nd consultation meeting, 
27th – 28th January 2009. UNEP, Bucharest, Romania. 
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Fax +421 48 4132 160 
E-mail: blanka.kapustova@sazp.sk 
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O METODĚ HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI  
ENVIRONMENTÁLNÍCH INVESTIC 

Miroslav Farský, Iva Ritschelová, Daniela Vysloužilová, Egor Sidorov 

 
Makroekonomické přístupy 
Na makroekonomické úrovni se považují za efektivní ta investiční řešení konkrétních problémů 
OŽP, pro která platí identita: 

mezní preventivní náklady =  mezní společenské škody 

Tato situace je schematicky znázorněna na obr. č. 1: 

Obr. 1 Závislost mezních nákladů a škod na stupni znehodnocení životního prostředí 

 
V tomto schématu symbolizuje:  
MS´ … mezní soukromé škody z titulu znehodnocení životního prostředí 
MS … mezní společenské škody z titulu znehodnocení životního prostředí 
MPN … mezní preventivní náklady na zamezení těchto škod 
OPT´ … optimální kvalita životního prostředí při zohlednění soukromých škod 
OPT … optimální kvalita životního prostředí při zohlednění společenských škod 

Problematika naplnění tohoto modelu daty byla podrobně diskutována (Hájek, Pulkráb, 2007). 
V současnosti je to obtížně proveditelné: Prozatím nebylo dosaženo obecné shody o tom, jak a 
v jakých jednotkách měřit tak komplexní kategorii jako je kvalita životního prostředí. Existence 
externalit vede k tržnímu selhání a ceny pak neodrážejí společenské mezní náklady a užitky - a 
tím v našem grafu naznačené relace jsou problematizovány. Získání potřebných dat je odvislé od 
rozvoje environmentálního účetnictví a jmenovitě vytváření NAMEA (National Accounting 
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Matrix Including Environmental Accounts – Matice národního účetnictví, zahrnující účty 
životního prostředí) na úrovni národních ekonomik.  

NAMEA – jejíž schéma je podáno na následujícím obr. č. 2 - představuje integrovanou prezentaci 
ekonomických informací o společenských aktivitách jednotlivých odvětví (sektorů) společně s 
jejich informacemi o jejich vlivu na životní prostředí, vyjádřenými v prvním kroku ve fyzických 
jednotkách a ve druhém kroku pomocí tzv. ukazatelů vlivu v monetárních jednotkách. 

Pro environmentální analýzy se jako perspektivní zdroj dat symetrické komoditní Input - Output 
tabulky, navazující na účet výrobků a služeb a zobrazující toky výrobků a služeb v národním 
hospodářství tak, jak je naznačeno následovně v tabulce 1: 

Tab. 1 Input - Output tabulka 

 Produkty 
1 2 3 … n Nerezidenti 

Výdaje na
konečnou 
spotřebu

Tvorba  
hrubého  
kapitálu  

Celkem  

1  
2  
3  

Produkty . .  
.  

n  

Mezispotřeba  Vývoz  Konečná  
spotřeba  

Tvorba  
hrubého  
kapitálu  

Celkové  
užití podle 
produktů  

Složky 
přidané 
hodnoty 

Složky 
přidané 
hodnoty 

    

Nerezidenti Dovoz     
Celkem Zdroje podle produktů     

 
Jde o soubor matic členěných variantně: 
a/ podle odvětví  
b/ podle produktů (komodit)  
c/ v kombinaci odvětví a produktů.  
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Obr. 2 Schematický popis NAMEA 
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Input-output tabulky vychází z modelu, který poprvé ve 30. letech 20. století formuloval držitel 
Nobelovy ceny Wassily Leontief (1906 – 1999). Model je založen na rovnováze zdrojů (nabídky) 
a užití (poptávky), a tím jsou implicitně dány možnosti jeho prognostického využití. 
K současnému využití a interpretaci viz blíže (Vavrla, Rojček 2006), retrospektivní pohled viz 
např. (Izák 1982). Jak uvádí (Spěváček 2008): „Informace potřebné pro sestavení těchto tabulek 
nejsou často dostupné, a proto sestavení těchto tabulek (zejména rozsáhlejších tabulek) vyžaduje 
zvláštní statistické šetření, které je náročné finančně i časově a může se provádět jednou za 
několik let. To je také důvod, proč input - output tabulky nebývají v řadě zemí běžně součástí 
národních účtů.“ V ČR jsou posledními zpracovanými I-O tabulkami tabulky za r. 2002.1 

V input-output tabulkách je hodnocený systém - jímž může být podle zadání úlohy národní 
ekonomika, odvětví, podnik, region atp. - rozdělen na n subsystémů. U každého z těchto 
subsysténů je určen v peněžních jednotkách:  

 Hrubý obrat (GT, gross  turnover) odpovídající celkové produkci;  
  Výroba zboží (CP, commodity production) odpovídající outputu pro tzv. finální spotřebu 

(prodej zboží a služeb); 
  Vnitřní obrat (IT, internal turnover) odpovídající té části produkce, která je v rámci 

hodnoceného systému buď spotřebována jako meziprodukt (intermediary product) a nebo 
je skladována. 

Přitom platí:   GTCPIT =+  

Produkci v každém z n-subsystémů popisuje lineární rovnice: 

nnnnnnnnnnnnn GTCPGTaGTaGTaGTaGTa =++++++ −−−− ),1(),1(),2(),2(3,32,21,1 L  

ve které 

ai,j … technický koeficient (koeficient přímé spotřeby), udávající hodnotu dodávek meziproduktů 
z jednotlivých i-subsystému potřebných k tomu, aby v určitém j-subsystému byl (za daného stavu 
technologie) vyprodukován hrubý obrat v hodnotě jedné peněžní jednotky. 

Hodnocený okruh pak charakterizuje množina lineárních rovnic, která při respektování  literatuře 
používané symboliky a v maticovém pojetí je zapisována takto: 

A*X +F =X  

kde: 
A … matice n*n technických koeficientů (koeficientů přímé spotřeby) 
X … vektor hrubých obratů (GT) v jednotlivých subokruzích 
F  … vektor výstupů pro finální spotřebu (CP) z jednotlivých subsystémů 

Výpočtem dle: 

B = (E - A)-1 
kde:  
E … jednotková diagonální matice 

získáme matici koeficientů plné (komplexní) spotřeby B. Ty udávají, jakou hodnotu 
meziproduktů je nutné vyrobit v jednotlivých kooperujících subsystémech, aby v určitém 
subsystému byla vyprodukována výroba zboží v hodnotě jedné peněžní jednotky.  

Pomocí matice B lze kvantifikovat dopady změn ve finální poptávce na produkci jednotlivých 
subsystém. Můžeme modelovat vzájemné vztahy mezi GT a CP (resp. mezi X a F) na dvou 
                                                 
1 Viz blíže již citovaný článek (Vavrla, Rojček 2006), ve kterém je i otištěna její agregace na 15 
národohospodářských sektorů. 
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časových hladinách, pochopitelně při požadavku neměnnosti A (neměnících se spotřebních 
norem), k čemuž se využívá vztahu  

X=B*F. 

V kontextu environmentálních úvah (resp. modelů) lze tyto tabulky produktivně rozšířit o: 

W0 …matici registrující v naturálních jednotkách produkci (emisi) odpadů Wm,j, kde m je druh 
sledovaného odpadu a j vyšetřovaný subsystém; 

Lmax … vektor limitů emisí pro m druhů odpadů stanovený orgány OŽP 

a pro novou situaci (t = 1) zvýšené výroby určit matici W1 : 

W1 =  [W0 / (B *  Y1)] X 
a porovnáme součtu sloupků matice W1 s Lmax . 

Případné rozšíření I-O tabulek o vektory některých složek přidané hodnoty (mzdové náklady, 
odpisy) je sice možné, ale pro fixní charakter těchto položek méně využitelné. 

Mikroekonomické (firemní) přístupy 
Na mikroekonomické (firemní) úrovni panuje obecná shoda, že vhodným ukazatelem 
ekonomické efektivnosti investic je diskontované saldo cash flow2 (DSCF) po dobu tzv. 
ekonomické životnosti investice (za kterou je obvykle uvažována doba, po kterou se investice 
jako celek odepisuje), což vypočteme: 

∑
= +

Δ±
=

n

t
t

t

p
CF

DSCF
1 )*01,01(

 

kde: 
± ΔCFt … vliv projekce, výstavby a provozu investice na saldo cash flow podniku3 v roce t 
n …(doba projekce) + (doba výstavby) + (doba provozu, po kterou je nově pořízený hmotný 
investiční majetek odepisován). 
p …úroková sazba (% ročně) doporučená resp. předepsaná peněžním ústavem, u kterého se 
uchází investor o investiční úvěr. V případě, že se jedná o stavbu plně financovanou z vlastních 
zdrojů investora, měla by odpovídat aktuálnímu národohospodářskému průměru sazeb debetních 
a kreditních. Jestliže výpočet DSCF slouží k interní komparaci možných variant investic, volí se 
obvykle v rozmezí 10–15 %. Takovou výši úrokové sazby p, pro kterou při dané době t = n  platí, 
že Σ ± ΔCF = 0, nazýváme sazbou limitní a v praxi se pro ní ujalo označení vnitřní výnosové 
procento (IRR Internal Return Ratio). 
Při komparaci variant řešení určitého věcného problému je dána přednost té variantě, která 
vykazuje maximální hodnotu DSCF, resp. maximální hodnotu IRR. 
Triviální podmínkou propočtů je neopomenout žádný druh nákladů4, žádnou fázi investičního 
procesu, jehož průběh lze schematicky popsat takto: 

                                                 
2 Cash flow je v daném období (obvykle rok) rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků a peněžních 
ekvivalentů. 
3 Pochopitelně, při výpočtu tohoto salda se promítají případné úspory či opačně vícenáklady z titulu dopadu 
administrativních a ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí ze strany veřejnoprávních orgánů. 
4 Z  praxe víme, že při vyčíslení investičních (jednorázových) nákladů je někdy opomíjeno, že mimo fakturované částky 
za dodávky zařízení a provedené práce (stavební a montážní) a za případný výkup  
a úpravy stavebních pozemků jsou jejich součástí taktéž: náklady na projektové a průzkumné práce a náklady na dozor při 
výstavbě (tzv. inženýring). Investorovy provozní náklady budou přechodně zatíženy i náklady zkušebního provozu. Často 
se i zapomíná, že pokud je opatření plně či částečně financováno úvěrem, v souladu s podmínkami smlouvy o úvěru, 
musí v provozních nákladech (resp. v jejich části – finančních nákladech) figurovat úroky, jimiž jsme povinováni našim 
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Schéma 1 Fáze investičního procesu 
Časový  
horizont 

Aktivita Způsob zaúčtování nákladů 

t = 0 Podnikatelský investiční záměr  
Celopodniková režie t = 1 Zpracování projektu 

t = 2 Projednání  a  schválení projektu (včetně EIA ) 
t = 3 Výstavba Investice 
t = 4 Kolaudace, zkoušky zařízení Provozní režie + celopodniková režie 
t = 5 Dokončení výstavby Investice 
t = 6 Zkušební provoz Provozní režie HS + investice 
t = 7 Kolaudace – závěrečná Provozní režie HS + celopodniková režie 
t = 8 Trvalý provoz 

po dobu odepisování 
Provozní režie HS 
 

t = n Rekonstrukce, modernizace Investice 
Legenda: HS … nové hospodářské (účetní) středisko 
  
Výše popsané postupy jsou velmi náročné na úplnost a komplexnost vstupních údajů, jejichž 
propočty či kvalifikované odhady jsou časově a finančně náročné. Proto často při formulaci 
podnikatelského záměru používáme aproximativní metody využívající různé poměrové ukazatele. 
Opačně pak tito ukazatelé mohou být managementem stanoveny jako závazné limity, jimiž jsou 
kontrolovány jednotlivé fáze či subfáze realizace. 

Pro zcela orientační propočty a v případě již „zavedených“ typových projektů můžeme pro volbu 
mezi variantami technického řešení použít kriteria minima měrných investičních nákladů (MIN) 
obecně formulovaných jako poměr: 

celkové investiční náklady 

       instalovaný výkon 

To jsou ukazatelé jako např.: 

             mil. Kč/1 instalovaný MW 

             mil. Kč/1 kt odstraněného oxidu siřičitého 

             mil. Kč/1 kt odstraněné BSK 

Dalším orientačním ukazatelem je tzv. doba návratnosti (DN) vyjadřující dobu v letech, za kterou se 
objem vynaložených investičních prostředků vyrovná odpovídajícím ročním efektem E, kterým 
může být buď hospodářský výsledek  nebo disponibilní zisk. Jde o jednoduchý vzorec:  DN = IN / E.  

Při výpočtu je předpokládána jednoroční doby výstavby a v jednotlivých letech provozu dosažení 
vždy stejných efektů. Při výběru z variant volíme variantu, pro kterou platí DN = min. 

Dílčí ukazatele, které zařazujeme do systému tzv. analýzy nákladů a přínosů CBA (Cost-Benefit 
Analysis), se liší od běžných finančních ukazatelů tím, že uvažují přínosy a náklady všech 
subjektů dotčených realizací projektu. Jako přínosy jsou chápány veškeré pozitivní dopady 
(peněžní i nepeněžní), jako náklady veškeré negativní dopady (peněžní i nepeněžní) na všechny 
dotčené subjekty. „Přínosem se rozumí každé zvýšení užitku, nákladem pak každé snížení užitku, 
měřené náklady příležitosti (opportunity cost) vyhodnocovaného projektu.“ (Pearce ed. 1992).  

                                                                                                                                                         
věřitelům. Jedná se o úroky, které banka vyčíslila po uvedení investice do provozu.  Při investiční výstavbě financované 
úvěrem, však část úroků z úvěru vstupuje do ceny investice a to ty úroky, které banka vyčíslí od doby poskytnutí úvěru do 
doby uvedení investice do provozu. Naopak je někdy opomíjeno, že dle platné metodiky účetnictví nemůže být 
pořizovací hodnota pozemků odepisována a tak vstupovat do provozních nákladů.   
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V praxi je nemožné celou řadu přínosů kvantifikovat bezprostředně v peněžních jednotkách 
a proto popsaná metoda požaduje ohodnocovat všechny vstupy a výstupy tzv. stínovými cenami. 
Odtud plyne potřeba konstruovat modely "náhražkových trhů", jejichž pomocí by bylo možné 
stínové ceny odvodit5. Náklady naproti tomu jsou obvykle uvažovány jen v peněžních jednotkách.  

Připomeňme posléze, že předpokladem validity těchto ukazatelů je diskontování jednotlivých 
veličin. K tomu je možné využít různé metody zohledňující časovou hodnotu peněz. Stanovení 
diskontní sazby, která přitom bude použita, je věcí diskuse6 a dohody. 

V literatuře jsou popsány následující typy těchto ukazatelů: 

zkratka Ukazatel použití 
CMA Cost-Minimisation Analysis Analýza minimalizace nákladů 
CCA Cost-Consequence Analysis Analýza důsledků nákladů 
CEA Cost-Effectiveness Analysis Analýza efektivity vynaložených nákladů 
CUA Cost-Utility Analysis Analýza užitků z vynaložených nákladů 
CBA Cost-Benefit Analysis Analýza návratnosti  vynaloženýh nákladů 
BIA Budget-Impact Analysis Analýza dopadů na rozpočet 

  
Uvedené ukazatele jsou běžně aplikovány při hodnocení investičních projektů ve vládním sektoru 
(zejména ve zdravotnictví a v dopravě) zemí tržní ekonomiky, na firemní úrovni je jejich 
uplatnění dosti časté v chemickém a farmaceutickém průmyslu. V současnosti jsou v rámci EU 
reglementovány zásady jejich konstrukce i v souvislosti s přípravou Regionálních operačních 
programů NUTS II jako „Metodický pokyn pro zpracování studie proveditelnosti a ekonomické 
analýzy (CBA)“.7 

Mimotržní oceňovací metody 
Význam mimotržních oceňovacích metod je v tom, že zprostředkovávají vstup ekologických 
užitků do cost-benefit analýzy (CBA), při které jsou vyjadřovány ve stejných peněžních 
jednotkách jako užitky ekonomické. Peněžní ocenění odvrácených ekologických škod či 
získaných ekologických užitků je pro širokou veřejnost srozumitelným ukazatelem s vysokou 
vypovídací schopností.  

Kontingentní oceňovací metoda (CVM -  Contingent Valuation Method)  
Na základě analýzy "ochoty platit" a "ochoty přijímat kompenzace" se konstruují preference 
hypotetického trhu: V odpovědi na dotazník vyjadřují spotřebitelé velikost své ochoty platit za 
konkrétně specifikované zvýšení ekologického užitku, anebo se vyjadřují, jak velkou kompenzaci 
by požadovali za utrpěnou ztrátu ekologického užitku. Nejdůvěryhodnější výsledky přináší 
aplikace této metody ve vztahu k veřejným lokálním statkům, např. unikátnímu přírodnímu 
útvaru, chráněnému rostlinnému nebo živočišnému druhu.   

Metoda hedonického oceňování  

                                                 
5 Jako příklad lze uvést rozdíl mezi cenou domu v tiché oblasti a cenou domu v hlučné oblasti. Rozdíl mezi oběma 
cenami se dá interpretovat jako první aproximace "ceny" za ticho a klid. „Někdy je velice obtížné, příp. i nemožné, 
takovéto převodní můstky stanovit. V tom případě může rozhodovatel postupovat tak, že při hodnocení dvou variant 
posuzuje zlepšení hodnoty jednoho kritéria vzhledem ke zhoršení hodnoty druhého kritéria. Jde zde o to, zda tento 
přírůstek (zlepšení) jednoho kritéria si rozhodovatel cení více (resp. méně) než pokles (zhoršení) druhého kritéria, nebo 
zda si přírůstek jednoho kritéria cení stejně vysoko jako úbytek druhého kritéria (tj. zda se vzájemně kompenzují).“ 
(Fotr ed. 2006) 
6 - k tomu (Pearce  ed. 1992) 
7 Blíže viz na webových stránkách věnovaných strukturálním fondům EU: http://sf.euweb.cz/?q=node/ 
23&PHPSESSID=e2f15ed9903d139fc850d06a15b6d152 
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Tato metoda předpokládá pro určitý netržní ekologický statek najít "náhradní trh“ Školským 
příkladem je trh s nemovitostmi, kde jako jeden z faktorů ovlivňující cenu nemovitosti může 
vystupovat určitý ekologický užitek (např. vysoká čistota ovzduší v lokalitě). Jsou-li ostatní 
podmínky identické, bude cena nemovitosti v lokalitách s vyšší kvalitou ovzduší vyšší. Cenu 
nemovitosti je třeba vyjádřit jako funkci co největšího počtu jejich charakteristik, a zjistit ochotu 
respondenta platit za přínos získaný zlepšením každé z nich. Závěrem je možno vypočíst cenový 
rozdíl, který lze připsat ekologické charakteristice.  

Metoda cestovních nákladů  
Touto metodou je oceňována především ztráta ekologických užitků spojená s devastací 
rekreačních oblastí, jezer či dalších přírodně atraktivních lokalit. Vychází se z individuálních 
cestovních nákladů, vypovídajících o finanční a časové náročnosti návštěvy analyzovaných míst. 
Na jejich základě se stanoví skutečná agregátní funkce poptávky po dané lokalitě. Změny v míře 
návštěvnosti lokalit s různou úrovní ekologické kvality poskytují odhad užitků spojených se 
změnou ekologické kvality. 

Expertní odhad hodnoty biotypů8 
Ekologická kvalita dotčeného území se vypočte jako vážený průměr ekologických hodnot 
zastoupených biotypů, které byly stanoveny expertním odhadem. Pomocí této metodiky – o níž 
viz blíže (Seják, Dejmal a kol. 2003) - byla sestavena mapa ekologických funkcí území ČR  
a později oceněny ekologické funkce (tzv. přírodní kapitál) území kopce Tlustce, území CHKO 
České Středohoří a pánevních okresů Podkrušnohoří.  Při výběru z variant se rozhodujeme podle 
charakteru úlohy:  

1/ pro variantu s maximální hodnotou ekologické funkce: projekty revitalizace, rekultivace, 
asanace;  
2/ pro variantu s minimální hodnotou ekologické funkce: projekty infrastruktury 
a inženýrských sítí, asanace. 

Závěr 
Součástí prognostických scénářů a vizí o dalším rozvoji společnosti se stává formulace představy 
o dalším vývoji kvality životního prostředí, o důvodech a důsledcích poklesu jeho kvality, o 
možnostech a  metodách jeho ochrany – a to vše i v ekonomických souvislostech. Za podmínek 
finanční krize, která bude akceptovat tzv. rozpočtová omezení jak ze strany veřejných rozpočtů, 
tak i v kontextu firem (podniků, korporací), nabývá na důležitosti komparativní hodnocení 
efektivnosti environmentálních investic. Za této situace je účelné prohlubovat výzkumné práce na 
této metodice.  

V tomto kontextu nabývá na významu environmentální účetnictví s těmito úkoly:  
1/ Hodnota a cena tržních statků získaných z přírodních zdrojů; 
 2/ Mimotržní oceňovací metody. 

Lze předpokládat, že další rozvoj a aplikace těchto metod přispějí k tomu, aby se diskuse o tzv. 
ekologii posunula z emotivních a ideologických poloh ve směru ke komplexnějšímu náhledu.  
Literatura 
1. Běláčková V. (2007): Efektivnost ve zdravotnictví. Zdravotnictví v ČR, roč.X., č.1 
2. Costanza, R. a kol. (2001): Einführung in die Ökologische Ökonomie. Překl. z angl. 

Stuttgart: Lucius & Lucius 

                                                 
8 Tato metoda je odvozena od postupu při vyměřování poplatků při zásazích do přírody a krajiny, který je 
uplatněn v Hesensku (SRN). Původce zásahu je povinen vypočítat ekologickou kvalitu dotčeného území před 
a po zásahu a případný rozdíl v bodové hodnotě musí zaplatit státu dle sazebníku. 
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PRŮZKUM ENVIRONMENTÁLNÍCH SLUŽEB 
Jiří Študent 

 

V předchozích dvou letech jsem Vás informoval o probíhajícím projektu zaměřeném na připrave-
nost environmentálních služeb operujících na českém území, na liberalizaci, tj. úplné otevření, 
evropského prostoru. 

V tomto roce projekt končí vydáním monografie o environmentálních službách, která bude před-
stavena na semináři organizovaném v listopadu. V tuto chvíli Vás však mohu pouze seznámit 
s výsledky, kterých jsme dosáhli v předchozích dvou letech. Protože mé vystoupení se opírá pře-
devším o powerpointovou přednášku, zde se zaměřím jen na stručnou rekapitulaci dosažených 
výsledků. 

CEMC  pro řešení úkolu přijal určité předpoklady a postupy, o kterých jsem se již dříve zmínil, 
nicméně považuji je za nutné zde znovu zopakovat:  
1. Environmentální služby a výrobky jsou především součástí služeb jako takových. Tudíž před-

pokládáme, že na ně mají vliv ekonomické, politické a další souvislosti spojené s rozvojem 
společnosti. Environmentální služby jsou specifické tím, že na jejich rozvoj má vliv environ-
mentální legislativa. 

2. Pojmem environmentální služby chápeme v širším slova smyslu. Zahrnujeme sem nejen služ-
by, ale také výrobce produktů, které se podílí na předcházení, snížení, odstranění a napravení 
negativních dopadů na životní prostředí (bližší definice (OECD a Eurostat: The environmental 
goods and services industry – manual for data collection and analysis) 

3. Analýza vlivu liberalizace na environmentální služby je zajištěna hodnocením konkurence-
schopnosti vybraných subjektů působících na českém trhu prostřednictvím tzv. vnitřního po-
tenciálu. Předpokládáme, že pokud tento potenciál je vysoký může společnost úspěšně odolá-
vat konkurenci jak na tuzemském trhu, tak i na trhu zahraničním. 

4. Oproti statistickým šetření (ŽP 1 -01 a VL 1 – 01) se zaměřujeme na nabídkovou stranu envi-
ronmentálních služeb. 

5. CEMC  se nespokojil s jednorázovým průzkumem a tak pro řešení projektu vytvořil veřejně 
přístupnou databázi environmentálních služeb (www.envisluzby.cz, www.enviservices.eu). 
Databáze slouží respondentům pro zprostředkování kooperačních vazeb s předpokladem své 
prezentace evropského prostoru, dále jim umožňuje, aby se mohli porovnávat s ostatními 
formou benchmarkingu.  

6. Díky hodnocení vnitřního potenciálu se řešiteli nabízí poměrně unikátní příležitost, na základě 
sběru dat s tříletou periodicitou, trvale pozorovat procesy rozvoje environmentálních služeb a 
tím nahrazovat případnou potřebu dalšího statistického šetření v této oblasti. Organizace platí 
svými daty za účast v této databázi! 

V průběhu řešení bylo osloveno cca 6 000 subjektů s účinností odpovědí pod hranicí 5 %, a to přes-
to, že databáze se stala PR nástrojem a společnosti byly motivovány k vyplnění dotazníku příslibem: 

 Organizace se stane součástí veřejně přístupné databáze. 
 Součástí prezentace bude logo organizace a krátký popis v ČJ a AJ. 
 Organizace si sama bude moci nadefinovat vlastní klíčová slova popisující činnost spo-

lečnosti. 
 Ke každé činnosti si bude moci organizace specifikovat své výrobky a služby. 
 Organizace budete upřednostněna při vyhledávání oproti ostatním, které nevyplní povinná 

data. 
 Organizaci bude umístěn banner přímo na úvodní stránce databáze. 
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Vedlejším výstupem projektu bylo vytvoření univerzální nomenklatury environmentálních služeb, 
která umožňuje jednotným způsobem charakterizovat služby bez ohledu na oblast svého zaměření.  

Nomenklatura se skládá z těchto základních dále se rozpadajících vrstev: 
 Průzkumné a projektové práce 
 Autorizované měření 
 Provozování technologií a služeb 
 Výroba a dodávka technologických celků a příslušenství 
 Výstavba, rekonstrukce, servis a opravy 
 Jiné služby 

Ukazuje se, že pod pojmem environmentálních služeb se skrývá poměrně široká škála činností 
násobně překračující OECD a Eurostatem vybrané kategorie, které podle nich reprezentují tyto 
služby (výroba a rozvod vody, zpracování druhotných surovin, čištění odpadních vod, odpady, 
protektorování pneumatik, sanační práce). 

V průběhu roku 2008 byla upřesněna deskripce environmentálních služeb, která umožnila charak-
terizovat environmentální služby, rovněž byly posouzeny překážky zahraničního obchodu a ko-
nečně byla posouzena konkurenceschopnost environmentálních služeb dle NACE.  

Deskripce environmentálních služeb 
Do průzkumu je zahrnuto 198 organizací zajišťující v roce 2006 v úhrnu obrat ve výši téměř  
52 mld. Kč, s celkovým vývozem v objemu 5,2 mld. Kč,  zabezpečující přidanou hodnotu ve výši 
7,1 mld.Kč a vytvořenými aktivy v objemu39,2 mld. Kč  při 17 471 zaměstnanců.  

Podle průzkumu typickým představitelem environmentální služby je organizace působící na trhu 
14 let, s třemi pobočkami působícími po celém území ČR a jednou pobočkou v zahraničí, za-
městnávající 14 zaměstnanců, je vlastněna převážně tuzemským podnikatelským subjektem, do-
sahuje roční obrat ve výši 15 mil. Kč, s nulovým vývozem a vytvářející přidanou hodnotu 
v objemu 1,6 mil. Kč a se stálými aktivy ve výši cca 10 mil.Kč (všechny uvedené hodnoty jsou 
mediánem).  

Mezi pozitivní zjištění patří skutečnost, že: 
 Organizace věří více ve svou konkurenceschopnost než naopak  
 Hlavním uživatelem služeb ESV je průmysl 
 Dobrá jazyková vybavenost 

a naopak mezi negativní, skutečnost že: 
 Nízký počet vysokoškoláků ve strategických funkcích 
 Předpoklady budoucího vývoje se neshodují se strategiemi programů činnosti ESV 
 Nízká priorita věnovaná novým oborům a výzvám 

Bližší informace charakterizující environmentálních služby jsou uvedeny v prezentaci. 

Překážky na zahraničním trhu 
Všechny připomínky organizací k překážkám na zahraničním trhu lze shrnout do pěti relativně 
samostatných skupin, které charakterizují kvalitu podnikatelského prostředí v té které destinaci: 

 Financování 
 Místní kultura 
 Právní překážky 
 Kvalita trhu 
 Pracovní síla 
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Výsledek šetření naznačuje jistý rozdíl mezi vyspělými a rozvojovými trhy. Zatímco ve vyspělých 
trzích narážíme na nedůvěru k české produkci, na rozvojových trzích se ESV musí potýkat 
s mnohými riziky, která pokud nebudou ošetřena, mohou mít fatální dopad na organizaci. Je zají-
mavé, že s byrokratickými překážkami se setkáme na obou trzích.  

Průzkum byl motivován snahou řešitelů posoudit, jaké možnosti má státní správa pokud by chtěla 
podpořit aktivity ESV na zahraničních trzích. Analýzou získaných informací jsme dospěli 
k závěru, že stát ovlivňuje ESV angažovaností v oblasti: 

 stabilizace kurzu koruny, 
 podpory vývozu úvěrovou a pojistnou politikou,  
 právní pomoci a diplomatické podpory v cílových zemích, 
 informační podpoře podnikatelů v rozvojových regionech. 

Bližší informace k překážkám na zahraničním trhu viz prezentace. 

Analýza vnitřního potenciálu a hodnocení konkurenceschopnosti 

Hodnocení spočívá v posouzení osmi segmentů: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení VP vyžadovalo provést výpočet vnitřního potenciálu u každé organizace zvlášť, a 
následně stanoveny průměry organizací spadající pod jednotlivé NACE a průměr za celek. 
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Hodnocení konkurenceschopnosti vychází z hodnocení vnitřního potenciálu, které je výsledkem 
procesu: 

 
 

Hodnocení VP a konkurenceschopnosti ESV může být provedeno v rámci různých skupin „vzo-
rů“ (druh výrobku či činnosti; průmyslového odvětví; oblasti životního prostředí, ve kterém se 
organizace angažuje; region, kde organizace působí atd.). 

 

Kontakt 

Ing. Jiří Študent 
CEMC 
Jevanská 12, 100 31 Praha 10 
E-mail: cemc@cemc.cz 
 

   

 

Sběr a příprava dat 
do databáze 
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STATISTIKA ODPADŮ V ČR A EVROPĚ 

Lucie Šimonová 
 

1. Statistické zjišťování o odpadech v ČR 

1.1. Historie  
Český statistický úřad (ČSÚ) uskutečňuje statistická zjišťování v oblasti produkce a nakládání  
s odpady již od konce 80. let. Od roku 1992 se ČSÚ věnuje ročnímu zjišťování o odpadech pravi-
delně. Kromě toho více než 10 let zasílá ČSÚ získaná data o odpadech do Eurostatu (Evropského 
statistického úřadu). V letech 1995-2004 probíhal reporting národních údajů o odpadech prostřed-
nictvím Společného dotazníku Eurostat/OECD Joint Questionnaire on Waste. Ke změně ve struk-
tuře vykazování údajů o odpadech do Eurostatu došlo v roce 2006, kdy oddělení statistiky život-
ního prostředí poprvé odeslalo údaje o odpadech dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady  
č. 2150/2002 o statistice odpadů. Toto nařízení vstoupilo v platnost pro všechny členské státy EU 
na konci roku 2002 a jeho gestorem za ČR je právě Český statistický úřad. 

1.2. Legislativa 
Statistické zjišťování v oblasti odpadového hospodářství je každoročně součástí Programu statis-
tických zjišťování pro příslušný rok. Zpravodajská jednotka je povinna ze zákona č. 89/1995 Sb.  
o státní statistické službě vyplnit všechny požadované údaje do výkazu Odp5-01 Roční výkaz  
o odpadech.  Na jedné straně tedy existuje pro jednotku zákonná povinnost údaje Českému statis-
tickému úřadu poskytnout, na straně druhé však ČSÚ zaručuje těmto subjektům ochranu jejich 
individuálních údajů. V praxi to znamená, že jakékoliv údaje o produkci odpadů, způsobu jejich 
nakládání atd. smí být předány dalšímu subjektu pouze v agregované podobě. Tzn. v takové po-
době, aby nebylo možné vykazující jednotku identifikovat.  

Statistika odpadů zpracovávaná ČSÚ je v souladu jak s platnou legislativou ČR - se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, tak i s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2150/2002  
o statistice odpadů.  

1.3. Metodika a zpracování 
Zdrojem dat pro statistiku odpadů je výkaz Odp5-01 Roční výkaz o odpadech, který je každoročně 
rozesílán přibližně 18 000 respondentům. Soubor respondentů je tvořen vybranými ekonomický-
mi subjekty (podniky) a vybranými obcemi. Ze šetření ekonomických subjektů jsou získávány 
údaje o průmyslových a ostatních podnikových odpadech, z obcí údaje o komunálním a živnos-
tenském odpadu. 

Pro snížení administrativního zatížení malých podniků jsou z šetření ekonomických subjektů od 
počátku existence šetření ČSÚ vyloučeny podniky s méně než 20 zaměstnanci. V případě, že ně-
které podniky s méně než 20 zaměstnanci značným způsobem přispívají ke vzniku odpadů nebo 
jsou významné v oblasti nakládání s odpady, jsou zahrnuty do statistického šetření a obeslány 
výkazem. Pro vybraný soubor cca 400 podniků je součástí výkazu Odp5-01 příloha se zaměřením 
na spotřebu odpadů jako druhotných surovin na výrobu vybraných výrobků. 

Produkce komunálního odpadu je šetřena prostřednictvím výkazů došlých od vybraného souboru 
obcí ČR. Stejně jako u podniků i u obcí se ČSÚ snaží snížit jejich administrativní zatížení, a proto 
je  produkce komunálního odpadu zjišťována výběrovou metodou (cca 1 000 obcí) s následným 
dopočtem.  

Samotné technické zpracování vyplněných výkazů probíhá podle předem schváleného technické-
ho projektu. Kromě jiného je ověřována správnost údajů uváděných respondentem pomocí více 
než 50 kontrolních programově nastavených vazeb (od základní kontroly správnosti identifikač-
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ního čísla respondenta až po komparaci uváděné produkce a způsobu nakládání odpadů s produk-
cí a nakládáním deklarovaným zpravodajskou jednotkou v předchozích letech).  

1.4. Výsledky zjišťování 
Výsledky statistického zjišťování jsou pravidelně zveřejňovány v následujících publikacích: 

 Statistická ročenka ČR  
 Ročenka životního prostředí ČR  
 Produkce, využití a odstranění odpadů  
 Dále také na internetových stránkách ČSÚ: www.czso.cz  

2. Komentář k datům o odpadech za rok 2007 

2.1. Produkce odpadů 
Statistickým šetřením bylo zjištěno, že v roce 2007 dosáhla celková produkce odpadů v ČR 
25,1 mil. tun. Oproti roku 2006 nezaznamenala celková produkce odpadů významný výkyv. Pro-
dukce nebezpečných odpadů v roce 2007 činila 1,3 mil. tun (5,2 % z celkové produkce) a oproti 
roku 2006 zůstala také její výše na stejné úrovni.  

Celková produkce odpadů v ČR 
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Zdroj dat: ČSÚ 

Činností ekonomických subjektů (podniků) vzniklo celkem 21,7 mil. tun odpadů (v roce 2006 
21,3 mil. tun). Dlouhodobě se ukazuje, že cca 75 % podnikové produkce odpadů v ČR vzniká 
činností 300 subjektů.  

Produkce komunálního odpadu meziročně klesla na 3 mil. tun tj. 293 kg na obyvatele. (v roce 
2006 296 kg na obyvatele). Za pozitivní jev lze považovat zejména nárůst podílu tříděného odpa-
du v roce 2007. V porovnání s rokem 2003 se množství tříděného odpadu na obyvatele zvýšilo 
z 27 kg na 37 kg v roce 2007.  
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Produkce komunálního odpadu v ČR v roce 2007

10%

75%

2%
13%

běžný svoz 

svoz objemného odpadu 

odděleně sbírané složky 

odpady z komunálních služeb 
(z čištění ulic, tržišť, parků atd.)

 
Zdroj dat: ČSÚ 
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Zdroj dat: ČSÚ 

2.2. Nakládání s odpady 
V roce 2007 bylo dle statistického zjišťování celkem nakládáno s 28,5 mil. tun odpadů. Z toho 
bylo využito (pouze R-kódy) 8 mil. tun odpadu (28,1 %  veškerých odpadů, tj. podnikových i od 
obcí) a  odstraněno (kódy D) 6 mil. tun (21,3 % veškerých odpadů). Ostatní způsoby nakládání 
(kódy N) pokrývají téměř 50 % veškerých odpadů, se kterými bylo v roce 2007 nakládáno.  

V nakládání s komunálním odpadem se proti roku 2006 snížilo množství odpadu ukládaného 
na skládky, a to z 89,8 % z celkové produkce v roce 2006 na 82,6 % v roce 2007. V přepočtu 
na jednoho obyvatele se tedy v roce 2006 uložilo na skládky 266 kg komunálního odpadu, v roce 
2007 242 kg. 

2.3. Spotřeba odpadů jako druhotných surovin 
Zjištěná spotřeba vybraných odpadů jako druhotných surovin na výrobu vybraných výrobků čini-
la v roce 2007 u sledovaných podniků (sklárny, hutní závody, stavební firmy apod., od roku 2004 
zařazeny i papírny, cementárny a textilní firmy) 3,3 mil. tun, což je o 1,2 mil. tun méně než v roce 
2006. 
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3. Statistika odpadů v Evropě dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
č. 2002/2150/ES o statistice odpadů 

Cílem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů je stanovit 
rámec pro evropskou statistiku odpadů. Nařízení, které vešlo v platnost v prosinci roku 2002, po 
členských státech EU pravidelné požaduje hlášení produkce, využívání a odstraňování odpadů. 
Mimo jiné obsahuje cíle, základní definice, metodické pokyny sběru dat a časový rámec pro im-
plementaci Nařízení. 

Členské státy mají povinnost odesílat data o produkci, využívání a odstraňování odpadů každé 
dva roky a to od roku 2004. Výsledky musí být doručeny do 18 měsíců od konce referenčního 
roku. Formát přenosu dat o odpadech je stanoven Nařízením Komise 2005/782/ES. 

Společně s daty členské státy překládají Quality Report (Zpráva o kvalitě) dle Nařízení Komise 
(ES) č. 1445/2005, která dokládá požadovanou kvalitu a míru přesnosti odeslaných dat. Mimo to 
popisuje metodiku statistického zjišťování (způsoby výběru respondentů, metodu sběru dat, veri-
fikace, použité matematicko-statistické metody, …) 

Produkce odpadů v Evropě
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Zdroj dat: Eurostat 

 

Kontakt 

Ing. Lucie Šimonová 
Český statistický úřad 
Oddělení statistiky životního prostředí 
Špálova 2684, 400 11 Ústí nad Labem 
Tel.: 472 706 142 
E-mail: lucie.simonova@czso.cz   
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KOMPARACE EFEKTIVNOSTI VYBRANÝCH NÁSTROJŮ REGULACE 
NAKLÁDÁNÍ S OBALOVÝMI ODPADY 

Jan Slavík, Jana Matějovská 
 

V roce 2005 bylo vládou České republiky přijato Usnesení č. 1621 ze dne 14. prosince 2005  
„o Opatřeních k provedení nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství 
České republiky, a o spoluúčasti ministerstev na jejich plnění (II. etapa)“, které v Opatření 7.7. 
formulovalo potřebu připravit návrh opatření ke zkvalitnění systému vratných nápojových obalů 
s cílem prevence vzniku odpadů. 

Jako důsledek tohoto opatření začala být diskutována možnost zálohovat jednocestné nápojové 
obaly (PET lahve a plechovky). Zálohy však představují pouze jeden z mnoha diskutovaných ná-
strojů regulace, jejichž hlavním cílem by mělo být: (a) zvýhodnit opakovaně použitelné nápojové 
obaly oproti jednocestným nápojovým obalům, (b) zvýšit recyklaci obalových odpadů (resp. ná-
pojových obalů) a (c) zmírnit littering. Za účelem dosažení těchto cílů využívá praktická politika 
celou škálou nástrojů, jež se odlišují mírou, do jaké respektují podmínky tržního hospodářství a do 
jaké míry jsou postaveny na přímé státní regulaci.  

V případě nástrojů regulačního charakteru se jedná např. o selektivní zákazy jednocestných obalů, 
kvóty na opakovaně použitelné nápojové obaly, povinnost zpětného odběru, povinnost sjednotit 
opakovaně použitelné obaly, povinnost výběru záloh apod. Naopak tržně konformní nástroje, kte-
ré v mnohem vyšší míře respektují individuální nákladové funkce, jsou reprezentovány obalovou 
daní nebo obalové licence na obaly (Baum-Cantner-Michaelis, 2000; 67).  

Zkušenosti s implementací uvedených nástrojů do praxe má v současné době řada zemí Evropské 
unie. Zálohy na jednocestné nápojové obaly v minulosti zavedlo Švédsko, Finsko, Norsko, Dán-
sko, Estonsko a v neposlední řadě i Německo. Zkušenosti s obalovou daní má např. Finsko nebo 
Estonsko. Obalové licence jsou diskutovány jako jeden z potenciálně využitelných nástrojů, ale 
praktické zkušenosti s jejich fungováním má zatím pouze Anglie.  

Jak ale určit, který z těchto nástrojů implementovat do stávajícího nástrojového mixu? Zcela při-
rozeně by jedním ze zvolených kriterií měla být ekologická účinnost nástroje. Z povahy vztahu 
mezi nástroji a cíli politiky vyplývá, že nástroj je možné považovat za účinný pouze tehdy, pokud 
přispívá k naplnění cíle. Jak však dodává Rutkowsky (1998; 212) či Baum-Cantner-Michaelis 
(2000; 24), pak toto kriterium není jediné, podle kterého lze hodnotit vztah mezi nástroji a cíli. 
Mezi další kriteria hodnocení patří: 

 statická efektivnost – nástroj politiky je možné považovat za staticky efektivní, pokud je 
příslušného cíle dosaženo s minimálními náklady (na zamezení);  

 dynamická efektivnost – nástroj politiky je dynamicky efektivní, pokud za účelem dosa-
žení cílů iniciuje zavádění nových technologií a mechanismů (např. nových a nákladově 
efektivních metod předcházení vzniku nebo využití odpadu); 

Vedle těchto kriterií je však možné identifikovat i celou řadu dalších (doplňkových) kriterií, které 
mohou poskytovat významné informace o nástroji a jeho pozici v politice ochrany životního pro-
středí. Jak uvádí Bartmann (1996; 118), pak se jedná např. o: 

 prosaditelnost – v tomto smyslu se nejedná pouze o politickou prosaditelnost nástroje do 
praxe, ale i o to, zda jsou k dispozici dostatečné informace k vyhodnocení účinnosti a zda 
je nutný (resp. možný) kontrolní mechanismus;  

 systémovou konformitu – jakým způsobem nástroj zohledňuje funkci trhu a subsidiaritu; 
 sociální únosnost 
 překážky ve fungování apod. 
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Významný příspěvek do diskuse o ex-post hodnocení nástrojů politiky ochrany životního prostře-
dí přináší i OECD (1996, 29), jež přichází s metodikou tzv. 3E1 – Environmental Efficiency (eko-
logická účinnost)2, Economy (hospodárnost)3, Effectiveness (efektivnost)4. Tato metodika byla 
sice původně vyvinuta pro hodnocení efektivnosti výdajových programů, ale její univerzalita ne-
brání její aplikaci ani v případě nástrojů. 

Obalová daň 
Hlavním cílem obalové daně je substituce jednocestných nápojových obalů obaly opakovaně po-
užitelnými. Za tímto účelem dochází ke zdanění jednocestných nápojových obalů, jež by mělo 
přispět k internalizaci externích nákladů způsobených těmito obaly životnímu prostředí. Baum-
Cantner-Michaelis (2000; 82) však zdůrazňují, že z organizačního hlediska není zdanění pouze 
jednocestných nápojových obalů jedinou možností. Je totiž možné si představit i situaci, kdy je 
obalová daň uvalena jak na jednocestné, tak opakovaně použitelné nápojové obaly a efekt daně by 
zůstal zachován. Důvod je zřejmý – jelikož opakovaně použitelný obal prodělá více cyklů ve spo-
třebě, pak zatížení daní na jedno naplnění u těchto nápojových obalů bude v porovnání s jedno-
cestnými nižší (Feess-Dörr-Steger-Weihrauch, 1991; 177). Jak Baum-Cantner-Michaelis (2000; 
83) dodávají, pak takové zdanění má své opodstatnění, protože během životního cyklu obou dru-
hů nápojových obalů dochází k ovlivňování kvality životního prostředí u obou z nich.  

Z teoretického hlediska má obalová daň povahu Pigouovské daně. Jejím smyslem je tedy interna-
lizace externalit způsobených (především) jednocestnými nápojovými obaly. Jak však vyčíslit její 
výši? Ewringmann (1986; 114) se domnívá, že by obalová daň měla být prohibitivně vysoká, pro-
tože v opačném případě by neměla dostatečný efekt na změnu obalového mixu ve prospěch opa-
kovaně použitelných nápojových obalů. Jak však autor dodává, pak v takovém případě by se oba-
lová daň nijak nelišila od úplného zákazu jednocestných nápojových obalů (ibid). Groth (2007; 
162) oproti tomu uvádí, že výše daně nemusí být v žádném případě prohibitivní. Stačí, aby půso-
bila motivačně. Na základě propočtů pro podmínky Německa uvádí, že dostatečně motivační by 
byla sazba daně ve výši 0,20 EUR. 

V rámci diskuse o výši obalové daně někteří autoři doporučují využít doporučení Baumola  
a Oatese (1979), kteří navrhli, aby problém se stanovením výše daně byl řešen prostřednictvím 
postupného přizpůsobování výše daně předem definovanému standardu (Baum-Cantner-
Michaelis, 2000; 83)5. Jak však sami autoři na jiném místě přiznávají, pak si lze takové řešení 
v praxi představit jen velmi obtížně. Metoda „pokusu a omylu“ by vedla nejen: „k nebezpečí špat-
ných investic ze strany plničů obalů a výrobců, ale takový pokus by rovněž selhal tehdy, když by se 
ekonomické podmínky v důsledku technologického rozvoje a hospodářského růstu měnily rychleji 
než by se přizpůsobovala výše daně“ (ibid; 86). 

Jiní autoři doporučují využít výsledků hodnocení životního cyklu výrobků (LCA). I tento přístup 
ale naráží na problém, který spočívá v relativní rovnocennosti obou typů obalů ve vlivu na životní 
prostředí (Feess-Dörr-Steger-Weihrauch, 1991; 182-183). Schopnost definovat optimální výši da-
ně a otázku, zda je vůbec nutné se o to pokoušet, dále relativizuje Ewringmann (1986; 114), který 
říká, že: „dopad na spotřebitele závisí na tom, jak budou náklady na spotřebitele skutečně přene-
seny (neboli na cenové strategii obchodu)“.  

                                                 
1 Této metodiky bylo využito i v rámci projektu „Analýza efektivnost ekonomických nástrojů“, jehož řešitelem byl 

v roce 2008 IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při NF VŠE v Praze a na jehož řešení se autor 
podílel.  

2 Klíčová je otázka: „Přispěl daný nástroj k dosažení cíle politiky?“  
3 Klíčová je otázka: „Byl daný nástroj implementován s minimálními náklady?“ 
4 Klíčová je otázka: „Bylo dosaženo maxima přínosů s minimem vynaložených prostředků?“  
5 Stejné řešení navrhuje i Linscheidt (1998; 148) 
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Jednou z klíčových otázek týkajících se praktické implementace obalové daně je, co má sloužit 
jako základ pro výpočet daně. Groth (2007; 161) a Baum-Cantner-Michaelis (2000; 83) navrhují 
dvě možné varianty: 

a) daň podle objemu (v takovém případě by se daň počítala podle objemu nápojového obalu 
s tím, že mohou být definovány jednotlivé objemové třídy); 

b) daň z ceny (v tomto případě by se daň počítala jako určité procento z ceny nápoje) 

Baum-Cantner-Michaelis (2000; 83) dodávají, že je možné si představit i situaci, kdy výše obalo-
vé daně odráží povahu materiálu, z kterého je nápojový obal vyroben a jeho vliv na životní pro-
středí. Toto opatření autoři považují: „z hlediska internalizace externalit za teoreticky oprávněné“ 
(ibid), avšak z praktického hlediska jen obtížně uskutečnitelné. Groth (2007; 161) vysvětluje, že 
nereálnost takového opatření vyplývá z toho, že se řada nápojových obalů skládá z více materiálů, 
jejichž zdanění by bylo velmi obtížné.  

Další otázkou, kterou je třeba zodpovědět před skutečnou implementací tohoto nástroje, je, kdo by 
měl být plátcem této daně. S ohledem na subjekty, které nakládají s nápojovými obaly, se může 
jednat o výrobce nápojových obalů, plniče či obchod. To, na jakém stupni distribuce bude obalo-
vá daň vybírána, bude mít zásadní dopad na účinnost tohoto nástroje. Groth (2007; 162) se do-
mnívá, že vyšší účinnost (tedy substituci jednocestných nápojových obalů opakovaně použitel-
nými) lze očekávat především na vyšších stupních distribuce. Baum-Cantner-Michaelis (2000; 
83) k tomu dodávají, že uvalení daně na nejvyšším distribučním stupni je výhodné z toho důvodu, 
že je nutné počítat s nižším počtem plátců. Na druhou stranu podle Grotha (2007; 162) hrozí, že 
relativně velká vzdálenost od nejvyššího stupně distribuce ke spotřebitelům může iniciovat nežá-
doucí přizpůsobovací procesy a současně snižovat účinnost daní tím, že se vyšší zátěž bude roz-
mělňovat mezi jednotlivé články distribučního řetězce.   

Za předpokladu, že plátcem obalové daně bude výrobce nápojového obalu, pak je dle Bauma-
Cantnera-Michaelise (2000; 84) možné očekávat 4 různé strategie, jakým způsobem budou vý-
robci na zvýšení nákladů reagovat: 

- „interní absorbování obalové daně prostřednictvím optimalizačních opatření 
- přesunutí na jiné produkty 
- přechod na opakovaně použitelné nápojové obaly 
- přímé přenesení na plniče“ 

S ohledem na původní cíl aplikace obalové daně - tedy substituce jednocestných nápojových oba-
lů opakovaně použitelnými – je žádoucí především třetí z uvedených strategií. Ewringmann 
(1986; 118) podotýká, že obalová daň v žádném případě nemusí vést k substituci jednocestných 
nápojových obalů opakovaně použitelnými, pokud má výrobce dostatek možností, jak optimali-
zovat náklady výroby. Jak však autor dodává, pak v podmínkách konkurenční boje není možné 
očekávat, že by výrobce disponoval možnostmi, jak dále (nad rámec toho, co učinil v minulosti) 
snižovat náklady výroby.  

Baum-Cantner-Michaelis (2000; 84) dodávají, že i rozpuštění vyšších nákladů mezi jiné produkty 
je velmi diskutabilní, protože pro obalový průmysl je typická vysoká specializace. Ze stejných 
důvodů je málo pravděpodobný přechod na opakovaně použitelné nápojové obaly, protože nelze 
očekávat, že by většina výrobců disponovala technologiemi vyrábějícími oba druhy nápojových 
obalů. Ewringmann (1986; 118) přímo říká, že: „obalová daň nemá substituční efekty ve prospěch 
opakovaně použitelných nápojových obalů“. 

Nejpravděpodobnější strategií výrobců je proto přenesení zátěže na nižší stupeň distribuce, tedy 
na plniče. Ti disponují stejnými strategiemi, jak řešit problém vyšších nákladů výroby, jako tomu 
bylo v případě výrobců nápojových obalů. Jejich reakce bude do značné míry záviset na tom, ja-
kým způsobem se změnily nákladové poměry mezi využitím jednocestných a opakovaně použi-
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telných nápojových obalů, stejně jako na očekávaných reakcích obchodu na změny obalu a vztahu 
mezi příjmy a náklady u jednotlivých nápojů (Ewringmann, 1986; 118). I u tohoto článku distri-
bučního řetězce je proto nejpravděpodobnější variantou rozhodnutí přenesení nákladů na nižší 
článek distribuce, tedy obchod (Baum-Cantner-Michaelis, 2000; 85).  

Jakou reakci na rostoucí zátěž v důsledku obalové daně lze očekávat v případě obchodu? Feess-
Dörr-Steger-Weihrauch (1991; 166) uvádí následující možnosti reakce: 

- „vyřazení nápojů v jednocestných nápojových obalech ze sortimentu a jejich nahrazení ná-
poji v opakovaně použitelných nápojových obalech; 

- přenesení nákladů do ceny nápojů v jednocestných nápojových obalech; 
- přenesení vyšších nákladů do ceny jiného zboží, přičemž se nemusí jednat pouze o nápoje, 

ale o cely sortiment“. 

Baum-Cantner-Michaelis (2000; 85) dodávají, že v případě, kdy budou vyšší náklady přeneseny 
do ceny ostatního zboží, pak se zcela ztrácí ekologická účinnost obalové daně6. V případě, kdy by 
vyšší náklady byly přeneseny pouze do segmentu nápojů, pak by paradoxně došlo k dalšímu zne-
výhodnění opakovaně použitelných nápojových obalů. Podobným způsobem uvažuje i Groth 
(2007; 162) či Ewringmann (1986; 118).  

Feess-Dörr-Steger-Weihrauch (1991; 165) zdůrazňují, že v konečném důsledku tím, kdo rozhod-
ne o úspěchu obalové daně, bude spotřebitel, protože ten výrobcům a obchodům svým rozhodo-
váním poskytuje klíčovou informaci o tom, co mají vyrábět (resp. prodávat). Ewringmann (1986; 
119) dodává, že přesunutí vyšších nákladů v souvislosti obalové daně na spotřebitele je více prav-
děpodobné u nápojů se střední až vyšší cenou, neboť v tomto nápojovém segmentu je elasticita 
poptávky relativně nízká. Naopak u nápojů s nízkou cenou je elasticita poptávky vyšší a možnost 
přenést náklady na spotřebitele tak nižší.  

Do této chvíle nebyla ještě zodpovězena jedna důležitá otázka – na jaké účely se využívá vybraná 
obalová daň? Feess-Dörr-Steger-Weihrauch (1991; 177) uvádí, že to do značné míry závisí na 
tom, zda se jedná o účelovou daň (na specifické účely – např. ekologické, tvorba dalších LCA 
apod.) nebo obecnou daň, která nemá žádné určení. Groth (2007; 164) dodává, že politickou pro-
saditelnost obalové daně může zvýšit právě skutečnost, kdy by vybraná daň putovala na ekologic-
ké účely.  

Obalová daň má řadu odpůrců i obhájců. Zatímco obhájci zdůrazňují především skutečnost, že se 
jedná o tržně-konformní nástroj a plátcům daně je tedy vytvořen prostor pro hledání nákladově 
nejefektivnějšího řešení, pak odpůrci zdůrazňují především to, že obalová daň je ve svém důsled-
ku přenesena na spotřebitele. Často je rovněž obalová daň srovnávána se zálohami. Zatímco 
v případě záloh jsou jednocestné nápojové obaly do značné míry recyklovány, pak v případě oba-
lové daně mohou i přesto končit na skládkách, neboť platbou obalové daně si spotřebitelé kupují 
právo znečišťovat životní prostředí. V obalové dani jsou totiž ukryté externí náklady, které jsou 
jejím prostřednictvím internalizovány. Feess-Dörr-Steger-Weihrauch (1991; 181) však zdůrazňu-
jí, že tento argument je do značné míry nekonzistentní.  

Na závěr je ještě třeba definovat, do jaké míry splňuje obalová daň kriteria efektivnosti. Jak je 
z předchozího textu zřejmé, pak ekologická účinnost obalové daně je velmi nízká, protože nelze 
garantovat, že tento nástroj povede k naplnění stanoveného cíle, tedy substituci jednocestných ná-
pojových obalů prostřednictvím opakovaně použitelných. Výsledný efekt bude do značné míry 
závislý na rozhodnutí jednotlivých článků distribučního řetězce a především spotřebitelů. Riziko 
snížené účinnosti spočívá především v optimalizačních strategiích podniku, které absorbují nárůst 

                                                 
6 Autoři v této souvislosti zdůrazňují jednu zcela zásadní skutečnost: „restrukturalizace nabídky nápojů by vedla 

k zásadním dodatečným nárokům na prodejní plochu…..opakovaně použitelné nápojové obaly mají o 50 - 200 % 
vyšší nároky na prodejní plochu než jednocestné nápojové obaly“ (Baum-Cantner-Michaelis, 2000; 86). 
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nákladů v důsledku obalové daně, stejně jako v možných přesunech zátěže na dalších články dis-
tribučního řetězce. V případě spotřebitelů bude rozhodující, do jaké míry by případný cenový ná-
růst jednocestných nápojových obalů ovlivnil cenovou elasticitu poptávky (Pladerer-Gupfinger, 
2002; 20). 

V případě statické efektivnosti je situace poněkud složitější. Baum-Cantner-Michaelis (2000; 37) 
uvádí relativně vysokou statickou efektivnost tohoto nástroje. Groth (2007; 163) k tomu dodává, 
že vysoká statická efektivnost obalové daně pramení z toho, že případná substituce jednocestných 
nápojových obalů opakovaně použitelnými je odměněna platbou nižší daně. Subjekty v rámci 
svých nákladových funkcí hledají nákladově optimální řešení a nejsou k substituci nuceni. Toto 
chování je navíc typické i pro spotřebitele – koupí nápoje v opakovaně použitelném nápojovém 
obalu by měl platit nižší cenu (jak však bylo uvedeno, pak lze s velkou pravděpodobností očeká-
vat pravý opak).  

Baum-Cantner-Michaelis (2000; 37,127) i Groth (2007; 163) současně uvádí vysokou dynamic-
kou efektivnost, která pramení z toho, že by nástroj měl motivovat k inovační aktivitě u výrobce 
(přechod na výrobu opakovaně použitelných nápojových obalů je odměněn platbou nižší daně). 
Jak však bylo uvedeno výše v textu, pak vysoká specializace výroby má za následek nižší pravdě-
podobnost přechodu na novou technologii. Možnost přechodu výrobce na technologie, které vy-
rábí opakovaně použitelné nápojové obaly za nákladově optimálních podmínek zdůrazňuje i Pla-
derer-Gupfinger (2002; 20).  

Obalové licence 
Obalové licence patří (stejně jako obalová daň) do skupiny ekonomických nástrojů, jejichž fun-
gování je založeno na využití cenového mechanismu při dosahování environmentálních cílů. Jíl-
ková (2003; 38) však ukazuje, že cenový mechanismus je možné aplikovat dvěma způsoby: 

- cena je definována státem a kvalita životního prostředí (množství) je výsledkem působení 
trhu (např. obalová daň, poplatky apod.), 

- množství, neboli kvalita životního prostředí, je definováno státem a cena je generována 
trhem.  

Obalové licence patří právě do skupiny ekonomických nástrojů, u kterých stát definuje požadova-
nou kvalitu životního prostředí a cena za dosažení této kvality je generována trhem. Diskuse o 
praktické aplikaci tohoto nástroje probíhají již od konce 70. let, ale rozhodující zájem o tento ná-
stroj je zřejmý až z 90. let (Pladeder-Gupfinger, 2002; 21)7. V minulosti byl tento nástroj použit 
v oblasti ochrany ovzduší, ochrany vody, využití půdy či rybářství (Jílková, 2003; 97). 
V posledních letech je přitom diskutována i možnost využití v oblasti odpadového hospodářství, 
vč. nakládání s nápojovými obaly.   

Podstatou obalových licencí je definice celkového množství jednocestných nápojových obalů na 
trhu a množství těchto obalů, které jsou státem akceptovatelné8. Na toto množství se rozdělí mezi 
účastníky trhu povolenky tak, aby na trh nebylo uvedeno více jednocestných nápojových obalů, 
než stát akceptuje. Vlastník licence tak získává právo „znečišťovat“ životní prostředí v míře, která 
je pro stát přijatelná. Toto právo je obchodováno na trhu mezi vlastníky licencí na základě poměru 
mezi mezními náklady na zamezení (MNz) a cenou licence. V případě, že jsou mezní náklady na 
zamezení (neboli náklady na substituci jednocestných nápojových obalů opakovaně použitelnými) 

                                                 
7 Vedle licencí se často tento nástroj označuje za obchodovatelná povolení, právo na znečištění, obchodovatelné certi-

fikáty apod. 
8 Feess-Dörr-Steger-Weihrauch (1991; 186) považují politické rozhodování o „akceptovatelném“ množství jednocest-

ných nápojových obalů za problematické, protože politickým cílem by měla podle nich úplná náhrada jednocestných 
nápojových obalů opakovaně použitelnými a nikoli pouze definování přípustného množství.  
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vyšší než cena licence, pak subjekt oprávněný k obchodování nakupuje licence od subjektů, je-
jichž náklady na zamezení jsou naopak nižší než cena licence.  

Mezi klíčové otázky aplikace obalových licencí v praxi patří dle Baum-Cantner-Michaelis (2000; 
88) především: 

- definice subjektů oprávněných k obchodování s licencemi (výrobci obalů, plniči či obchod); 
- základ pro vyměření počtu přidělovaných licencí; 
- časová a územní platnost (časově omezené či neomezené); 
- způsob přidělování licencí (bezplatně, dražba). 

Kdo bude oprávněn k obchodování s licencemi? V podstatě se nabízí 3 subjekty: (a) výrobci ná-
pojových obalů, (b) plniči, (c) obchod. Při výběru subjektů by měl být dle Grotha (2007; 164) či 
Bauma-Cantnera-Michaelise (2000; 88) brán ohled na dvě základní skutečnosti. V první řadě by 
počet oprávněných subjektů měl takový, aby žádný z účastníků obchodu nezískal tržní moc, která 
by mu umožňovala ovlivňovat tržní cenu licence. Na druhou stranu by počet oprávněných subjek-
tů neměl být příliš vysoký, protože v takovém případě rostou transakční náklady spojené 
s kontrolou jednotlivých účastníků trhu9. Právě z tohoto důvodu zmínění autoři doporučují, aby 
oprávněnými k obchodování byli plniči nápojových obalů, protože zatímco u výrobců hrozí 
tvorba oligopolistických struktur (Baum-Cantner-Michaelis, 2000; 88), pak v případě obchodů by 
neúměrně vzrostly transakční náklady.  

Další otázkou je volba základu pro vyměření počtu přidělovaných licencí. Nabízí se především 
stanovit licence podle objemu jednocestných nápojových obalů, či jejich hmotnosti nebo druhu 
obalového materiálu. Jak však podotýká Groth (2007; 165), pak výměra podle druhu obalového 
materiálu je víceméně neproveditelná, protože v řadě případů se nápojové obaly skládají 
z několika materiálů a diferenciace počtu licencí podle jednotlivých materiálů by byla velmi ob-
tížná. Baum-Cantner-Michaelis (2000; 89) k tomu dodávají, že i přesto, že by vyměření počtu li-
cencí dle hmotnosti či druhu obalového materiálu bylo s ohledem na různé environmentální dopa-
dy různých materiálů bylo oprávněné, pak praktická proveditelnost je i v tomto případě obtížná10. 
Jako důvod uvádí vysoké transakční náklady u jednotlivých účastníků trhu a v rámci monitoringu 
na jedné straně a snížení účinnosti tohoto nástroje v důsledku rozdělení trhu s licencemi podle 
obalových materiálů na malý počet účastníků11. Je nasnadě, že za vhodný základ vyměření počtu 
licencí se považuje objem jednocestných nápojových obalů.  

Velice důležitou roli při formulaci pravidel pro obalové licence hraje i časová platnost licencí. 
Z teoretického hlediska je možné odlišit licence na dobu určitou a na dobu neurčitou, přičemž 
každé z těchto dvou nastavení má své výhody a nevýhody. Groth (2007; 165) se domnívá, že 
hlavní výhodou časově omezené platnosti licencí je skutečnost, že jejich výdej v krátkých časo-
vých horizontech umožňuje přizpůsobovat množství licencí na trhu a tím ovlivňovat jejich cenu. 
Omezená časová platnost licencí však nevyhovuje subjektům oprávněným k obchodování, proto-
že jim neumožňuje plánovat dlouhodobé investice a svazuje tak inovační aktivitu (vč. potenciální 
substituce jednocestných nápojových obalů opakovaně použitelnými). Autor proto doporučuje 
omezit časovou platnost licencí pouze v případě chybějících zkušeností s tímto nástrojem, protože 
výdej licencí na kratší období umožňuje reagovat na případné problémy (ibid)12.  

                                                 
9 Výhodou vysokého počtu účastníků trhu ale je vyšší konkurence na trhu, která má pozitivní dopad na efektivitu (op-

timalizace nákladů, tlak na inovace apod.). 
10 Feess-Dörr-Steger-Weihrauch (1991; 189) dodávají, že udělování licencí všem jednocestným nápojovým obalům (s 

odpovídajícím nárůstem ceny) není z environmentálního hlediska žádoucí, protože dopad na životní prostředí závisí 
na druhu materiálu.  

11 S těmito argumenty se ztotožňují i Pladeder-Gupfinger (2002; 21).  
12 Příkladem takové problému může být např. přealokovanost trhu licencemi tak, jako tomu bylo v případě obchodu 

s emisními povolenkami. Omezená časová platnost licencí by umožnila hledat včasná řešení. 
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Baum-Cantner-Michaelis (2000; 90) v této souvislosti upozorňují na koncept obalových licencí, 
který přijalo Spolkové ministerstvo pro životní prostředí v Německu. Tento koncept předpokládá, 
že by 95 % všech licencí nemělo omezenou časovou platnost a pouze 5 % licencí by bylo časově 
omezených. Takový princip by značně omezil náklady spojené s monitoringem toho, kdo a jaké 
množství licencí je oprávněn obchodovat. 

Poslední zásadní otázkou aplikace obalových licencí je způsob přidělení licencí zájemcům. Nabízí 
se především dvě základní možnosti: (a) bezplatné přidělení zájemcům (tzv. grandfathering), (b) 
dražba. Bezplatné přidělení licencí zájemcům se děje na základě historického principu – počet li-
cencí se odvozuje od průměrného množství jednocestných nápojových obalů vyrobených 
v minulosti. Jak však zdůrazňuje Groth (2007; 167), pak tento princip je problematický v případě 
nových zájemců, kteří jsou nuceni nakupovat licence od těch, kteří již na trhu jsou. Bezplatné při-
dělování licencí tak může vytvářet bariéry vstupu do odvětví a tím i uměle vytvářet „status quo“ 
na trhu (Baum-Cantner-Michaelis, 2000; 91).  

Dražba licencí má podobu aukcí organizovaných státem, přičemž vlastníkem licence se stává sub-
jekt, který nabídne nejvyšší cenu. Tento princip rozdělování licencí v mnohem vyšší míře zohled-
ňuje mezní náklady na zamezení daného subjektu – licenci získá zájemce s nejvyšší nabídkou (ji-
nými slovy ten, který má nejvyšší náklady na zamezení) (Groth, 2007; 166). Tato skutečnost po-
tenciálně zvyšuje statickou efektivnost tohoto nástroje, protože opatření na snížení negativního 
dopadu na životní prostředí uskutečňují subjekty s nižšími náklady na zamezení. Groth (ibid) 
v této souvislosti uvádí jednu zcela zásadní skutečnost: „u časově neomezených licencí slouží 
aukční cena jako první proměnná a tržní cena se tvoří až v druhém sledu. U časově omezených li-
cencí lze po uskutečněné aukci očekávat pouze nepatrné změny cen, protože během doby trvání li-
cence nejsou možné změny výrobních struktur a změny nákladů na zamezení“.  

Jaká je tedy účinnost obalových licencí z pohledu vymezených kriterií? Z hodnocených nástrojů 
je tento nástroj spojen s nejvyšší ekologickou účinností. Hlavním důvodem je skutečnost, že kva-
lita životního prostředí je stanovena státem a pouze cena za dosažení této kvality je výsledkem 
působení trhu. S tímto závěrem souhlasí jak Groth (2007; 167), Baum-Cantner-Michaelis (2000; 
37) či Pladeder-Gupfinger (2002; 22), tak i Wollny (2003-2004; 185), který účinnost tohoto ná-
stroje zkoumal na příkladu Anglie.   

Na druhou stranu Groth (2007; 167) upozorňuje, že obalové licence mají pozitivní dopad pouze 
na snižování podílu jednocestných nápojových obalů na trhu, ovšem nikoli již např.  na zvyšování 
recyklace či pokles litteringu jako dalších významných cílů politiky nakládání s nápojovými oba-
ly. „Licence neobsahují žádné další pobídky sbírat použité obaly a nepohazovat je na veřejném 
prostranství“ (ibid). Z tohoto důvodu Feess-Dörr-Steger-Weihrauch (1991; 189) doporučují, aby 
případnou implementaci obalových licencí doprovázela implementace záloh na jednocestné nápo-
jové obaly, jež by dané problémy měly řešit.  

Co se týká statické efektivnosti, pak všichni uvedení autoři uvádí, že obalové licence z definiční 
podstaty tohoto nástroje skutečně umožňují hledat nákladově efektivní řešení. I v tomto případě 
však Groth (2007; 168) upozorňuje, že statická efektivnost obalových licencí může být omezena 
v případě, že cena licence na trhu dlouhodobě fluktuuje, což brání účastníkům trhu přijímat dlou-
hodobá a strategická rozhodnutí a současně zvyšuje riziko chybných investičních rozhodnutí.  

I v případě dynamické efektivnosti se všichni autoři shodují, že tento nástroj v porovnání 
s ostatními uvažovanými nástroji nejvíce motivuje k přechodu na environmentálně šetrné techno-
logie. Podmínkou ovšem je, aby na trhu byl neustálý převis poptávky nad nabídkou licencí a cena 
licence tak motivovala k investicím do nových technologií (Groth, 2007; 168).  

V tento okamžik je však nutné dodat, že teoretické implikace o účinnosti tohoto nástroje nemusí 
nutně odpovídat praktickým zkušenostem s jeho skutečnou aplikací. Wollny (2003-2004) analy-
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zuje zkušenosti s aplikací obalových licencí v Anglii, kde má tento nástroj podobu tzv. Packaging 
Recovery Notes (PRN) a svou analýzu uzavírá výčtem svých empirických zjištění. Mezi nejdůle-
žitější závěry patří skutečnost, že obalové licence nesplnily kriterium statické efektivnosti, neved-
ly k inovacím a tudíž i k dynamické efektivnosti, vyžadují rozsáhlou státní kontrolu a nejsou 
vhodné k plnění recyklačních cílů. Je však nutné dodat, že tento nástroj nebyl soustředěn na jed-
nocestné nápojové obaly, ale na všechny obaly (součástí systému se stal výrobce, který vyrobí ví-
ce než 50 tun obalů ročně a dosáhne obratu vyššího než 2 mil. £ (ibid, 186) a tudíž i závěry je tře-
ba hodnotit v závislosti na definovaném cíli.  

Zálohy 
Stejně jako obalová daň či obalové licence, pak i zálohy na jednocestné nápojové obaly je možné 
hodnotit z pohledu ekologické účinnosti, statické a dynamické efektivnosti. S jakými závěry je 
nutné počítat v případě ekologické účinnosti? Zálohy na jednocestné nápojové obaly by bylo 
možné považovat za ekologicky účinné v případě, pokud by vedly k naplnění v minulých kapito-
lách definovaných cílů – zvýšení podílu opakovaně použitelných nápojových obalů na trhu, zvý-
šení recyklace obalových odpadů a v neposlední řadě ke snížení litteringu. Jak vyplývá z odborné 
studie MŽP z názvem Ekonomická analýza zamýšleného systému zálohování nápojových obalů 
v České republice, pak ekologická účinnost záloh je značně diskutabilní. O tom, že zálohy ne-
vedou k zvýšení podílu opakovaně použitelných nápojových obalů na trhu, svědčí nejen teoretic-
ká analýza, ale i praktické zkušenosti z implementací záloh v Německu.  

V případě očekávání týkajících se zvýšené recyklace obalových odpadů a snížení litteringu je situ-
ace poněkud složitější, ale i přesto je možné říci, že i v tomto případě nelze považovat zálohy za 
ekologicky účinné. Zálohy na jednocestné nápojové obaly sice skutečně vedou k předpokládanému 
navýšení recyklace obalového odpadu, ovšem v míře, která výslednou míru recyklace ovlivní pou-
ze nepatrně (v podmínkách České republiky lze očekávat navýšení recyklace o 1,3 %). V případě 
vlivu záloh na littering lze opět potvrdit, že zálohy mají za následek pokles litteringu, ovšem pouze 
v míře, v které jsou na pohozeném odpadu zastoupeny zálohované nápojové obaly. Dle některých 
šetření se přitom podíl zálohovaných nápojových obalů na pohozeném odpadu pohybuje od 6 % 
(studie vídeňské univerzity), resp. 17 % (studie basilejské univerzity) měřeno podle počtu kusů, až 
k 75 % (studie SPF Group) měřeno podle objemu. Zálohy tak v každém případě představují pouze 
příspěvek k poklesu litteringu a nikoli jeho řešení. Omezenou ekologickou účinnost potvrzují i dal-
ší autoři, kteří se v minulosti zabývali hodnocením účinnosti nástrojů regulace nápojových obalů 
(např. Baum-Cantner-Michaelis, 2000; Pladerer-Gupfinger, 2002; Groth, 2007). 

Podobně problematická v případě záloh na jednocestné nápojové obaly je i statická efektivnost 
neboli schopnost nástroje dosáhnout cíle s minimálními náklady. Systém záloh vyvolává náklady 
jak na straně výrobců nápojových obalů (resp. dovozců), tak na straně plničů nápojových obalů a 
obchodu. Ke zvýšení nákladů však dochází i v případě spotřebitelů. Spotřebitel, který se rozhodne 
nevrátit nápojový obal po upotřebení do obchodní sítě, na sebe dobrovolně bere riziko vyšší ceny 
nápoje. Toto cenové navýšení má povahu internalizované externality způsobené nápojovým oba-
lem odhozeným na veřejném prostranství, popř. ponechaném ve sběrné nádobě na směsný komu-
nální odpad. Spotřebitel si koupí nápoje a jeho nevrácením současně „kupuje“ právo na znehod-
nocení životního prostředí.  

Hodnocení statické efektivnosti záloh má smysl pouze v případě, že dochází alespoň k částečné-
mu naplnění definovaného cíle. Zálohy na jednocestné nápojové obaly vedou k navýšení recy-
klace obalového odpadu, a to o 1,3 % (v absolutních číslech se jedná o navýšení recyklace  
o 23.569 t). Studie IREAS s názvem Návrh opatření ke zkvalitnění systému vratných nápojových 
obalů s cílem prevence vzniku odpadů z roku 2006 dochází k závěru, že náklady na 1 t recyklace 
v důsledku zálohového systému dosahují 2.483 €/t, což je přibližně 65 tis. Kč/t (Slavík, 2006). Ty-
to náklady značně přesahují náklady recyklace v rámci stávajícího systému tříděného sběru, které 



43 
 

činily v roce 2007 přibližně 7.560 Kč/t13. Z tohoto pohledu je možné hodnotit zálohy jako nástroj 
staticky neefektivní.  

Statická efektivnost záloh v oblasti litteringu naráží na problém nejednoznačného efektu na množ-
ství pohazovaného odpadu měřeno podílem nápojových obalů na litteringu. Hodnocení dle tohoto 
kriteria by následně mělo podobu nákladů na snížení litteringu o 1 % (náklady na implementaci 
záloh jsou v rámci vytvořeného modelu odhadovány na přibližně 3 mld. Kč). Jelikož se ale podíl 
nápojových obalů na litteringu dle citovaných studií značným způsobem liší a vzhledem k tomu, 
že nejsou známé náklady ostatních opatření na snížení litteringu o 1 %, pak nelze učinit jedno-
značný závěr o statické efektivnosti tohoto nástroje. 

V případě hodnocení záloh dle kriteria statické efektivnosti je třeba zdůraznit ještě jednu klíčovou 
skutečnost, která dosud nebyla v textu dostatečně diskutována. Zálohy na jednocestné nápojové 
obaly povedou ke znehodnocení investic do stávajícího systému tříděného sběru, jehož financo-
vání je do značné míry závislé na prodeji tříděných plastů (především PET). Implementací para-
lelního systému dojde ke ztrátě úspor z rozsahu realizovaných v důsledku rozšiřování sběrných 
míst a kapacit zařízení na využití obalového odpadu. Budou-li tyto náklady zohledněny při hod-
nocení statické efektivnosti záloh, pak s využitím závěru studie z roku 2006 lze dojít k závěru, že 
celospolečenské náklady na recyklaci obalového odpadu pocházejícího ze systému záloh činí 
5.935 €/t, a tedy přibližně 155 tis. Kč/t (Slavík, 2006).  

Posledním sledovaným kriteriem je dynamická efektivnost záloh neboli schopnost záloh podpo-
rovat inovace. Zálohy na jednocestné nápojové obaly by měly podporovat substituci těchto obalů 
opakovaně použitelnými nápojovými obaly jak u spotřebitele, tak i u výrobce. Ve skutečnosti 
(zřejmé je to z příkladu Německa) dochází ke změně obalového mixu, ovšem v neprospěch opa-
kovaně použitelného skla. Jednoznačným vítězem zálohových systémů jsou výrobci jednocest-
ných PET obalů. Přechod výrobců nápojových obalů na jiné technologie je navíc do značné míry 
závislé na jejich tržní síle a velikosti. U výrobců lokálního významu, jež většinou disponují vý-
robní linkou pouze na jeden typ nápojového obalu, nelze očekávat přechod na jinou technologii. 
Výrobci regionálního a nadnárodního významu naopak mají více možností, jak přejít na nápojové 
obaly, které jsou spotřebiteli preferovány. Navíc již v řadě případů disponují výrobními linkami 
na různé typy nápojových obalů.  

K inovacím v důsledku záloh tak dochází pouze nežádoucím směrem – někteří výrobci resp. plniči 
nápojových obalů ve snaze vyhnout se nákladům souvisejícím s účastí na zálohovém systému pře-
chází na nestandardní nápojové obaly. Tento postup je opět patrný na zkušenostech z Německa, 
kde někteří plniči přechází na nápojové obaly, které nejsou zálohovány (viz kapitola 6.1).  

I na základě tohoto kriteria je proto možné považovat zálohy za neefektivní. Jelikož jsou však zá-
lohy na jednocestné nápojové obaly pouze jedním z nástrojů nástrojového mixu státu, jejichž cí-
lem je regulovat nakládání s nápojovými obaly, pak jsou v následující tabulce porovnány všechny 
diskutované nástroje (obalovou daň, obalové licence, zálohy) z pohledu ekologické účinnosti, sta-
tické efektivnosti a dynamické efektivnosti. 

  

 

 

 

 

 
                                                 
13 Údaje poskytnuté autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s.  
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Tab. 1: Komparace různých nástroje regulace nakládání s nápojovými obaly 

 ekologická 
účinnost 

statická efek-
tivnost 

dynamická efek-
tivnost celkové hodnocení 

obalová 
daň - + - problematické stanovení výše 

obalové  
licence + ++ + problematická praktická imple-

mentace 

zálohy +/- - - problematický vztah mezi náklady 
a užitky systému 

Zdroj: Baum-Cantner-Michaelis (2000; 37), vlastní úpravy 

Závěr 
Z komparace potenciálně využitelných nástrojů regulace nakládání s nápojovými obaly vyplývá, 
že nejefektivnějším nástrojem z hlediska všech zvolených kriterií jsou obalové licence. Tento ná-
stroj vykazuje nejvyšší statickou efektivnost, protože opatření na zlepšení kvality životního pro-
středí realizuje subjekt s nejnižšími náklady na zamezení. Vzhledem k tomu, že společensky op-
timální kvalita životního prostředí je předmětem politického rozhodnutí, pak tento nástroje vyka-
zuje i vysokou ekologickou účinnost. Naopak nejméně efektivním nástrojem jsou zálohy, a to 
z hlediska všech kriterií. Hlavním důvodem je především absence vlivu na rozhodování spotřebi-
telů a ostatních účastníků trhu (především výrobců nápojových obalů a plničů). Stát sice stanoví 
výši zálohy, ale výsledná kvalita životního prostředí je již mimo rámec vlivu státu. Vyšší záloha 
může teoreticky zvýšit množství vrácených nápojových obalů, ale čím vyšší bude záloha, tím více 
bude záloha podobná obalové dani. 
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PROBLÉM SOCIÁLNÍ PŘIJATELNOSTI VODNÉHO A STOČNÉHO 
V PODMÍNKÁCH ČR 

Lubomír Petružela, Jiřina Jílková, Lenka Slavíková, David Jansa 
 

V současné době existují tři klíčové faktory, které obracejí pozornost k otázce sociální udržitel-
nosti vodného a stočného v ČR. Jedná se o:  

a) kompenzaci vlivu dopadů klimatické změny v hydrologickém cyklu,  
b) krátící se čas splnění nákladných požadavků směrnice 91/271/ES o čištění městských od-

padních vod,  
c) schopnost sektoru domácností vstřebat přímý vliv nabídkových šoků (tj. zvyšování cen za 

vodné a stočné) v rámci celkových nákladů na bydlení.   

První dva faktory působí na nabídkovou cenu pitné vody a kanalizačních služeb, třetí faktor re-
prezentuje stranu poptávky. Problém na obou stranách i celkové bilance, které mají mikroekono-
mický charakter, prohloubí v budoucnu makroekonomické odezvy na zpomalení růstu globální 
ekonomiky, jenž se projeví v ceně vstupů podniků vodovodů a kanalizací (dále VaK) a v dalších 
nepřímých tlacích na rozpočty domácností. Otázku sociální přijatelnosti cen versus environmen-
tální udržitelnosti využívání vody nastoluje rovněž Rámcová směrnice ES 2000/60/ES pro vodní 
politiku. Z této směrnice je dobře patrný rozpor mezi snahou docílit plné návratnosti nákladů vo-
dohospodářských služeb (z důvodů ekonomické efektivnosti a udržitelnosti čerpání přírodních 
zdrojů) a snahou zabránit negativním sociálním dopadům tohoto požadavku. Je přitom zřejmé, že 
vyšší ceny povedou k udržitelnějšímu užití vody a naopak, byť lze očekávat diferencované reakce 
na cenu v rámci jednotlivých sektorů.  

Domníváme se, že odborná diskuse o praktickém řešení otázky sociálně přijatelného (únosného) 
vodného a stočného je spíše na začátku. Záměrem tohoto příspěvku je proto diskutovat o praktic-
kém vymezení sociálně přijatelného vodného a stočného ve vztahu k důchodům domácností  
a o administrativně-technických opatřeních, která mohou dosažení této udržitelnosti napomoci. 
V návaznosti na dosavadní výsledky diskuse (viz dále) se dotkneme otázek nákladů, zaintereso-
vaných stran a efektivnosti navrhovaných opatření. 

Stav diskuse 
Stav diskuse na poli vodního hospodářství je poměrně výstižně zdokumentován v předchozích 
článcích (Young, Válek, 2006; Vykydal, 2006, 2008.). První dva uvedené články se v podstatné 
části shodují.  

Young a Válek (2006) přicházejí se zjištěním, že navyšováním vodného a stočného nebylo dosud 
dosaženo pokrytí nákladů na obnovu a provoz infrastrukturního majetku veřejných vodovodů  
a kanalizací.  Retardačně zde působí vysoký podíl fixních nákladů, který v důsledku poklesu od-
běrů působí na další růst cen. Dostáváme se k hranici sociální přijatelnosti pro určitý podíl do-
mácností. Pokud nechceme překročit tento strop, je nezbytné nerovnováhu vyrovnat veřejnou 
dotací. Sociální přijatelnost je prezentována jako významný omezující faktor pro zvyšování stoč-
ného. Připojují se obavy, že břímě řešení tohoto problému zůstane na podnicích VaK a že rostoucí 
ceny povedou k substituci zdrojů vody u části spotřebitelů (tj. návrat k individuálním zdrojům ve 
venkovských oblastech apod.).  

Za diskutabilní považujeme tvrzení, že pouze 40 % nákladů infrastruktury VaK je kryto vodným  
a stočným. Tato skutečnost by znamenala obrovský deficit v samofinancování nákladů vodohos-
podářských služeb (v tuto chvíli ignorujeme diskusi o samofinancovatelnosti sektoru VaK – viz 
Vykydal, 2006). Pro její podporu chybí v článku některé (byť implicitní) předpoklady (např. zda 
uvedené platí pro analyzovanou soustavu, ke které se článek vztahuje, jak je definován ekono-
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mický vztah mezi vodohospodářskou soustavou a vlastnicko-provozním vztahem aj.). Diskutabil-
ní je v této souvislosti rovněž názor, že dotační politika je imanentní rys vodárenství (ve smyslu 
tradičně pojatého provozování veřejných vodovodů i kanalizací), a to i pokud by se jednalo o udr-
žení stávajícího stavu (nikoli rozvoj).  Zvláště názor, že veřejné dotace a sociální dávky by měly 
přispívat na samofinancování sektoru VaK, se spíše podobá přání podnikatele, než zdůvodnitel-
nému opatření k řešení sociální přijatelnosti vodného a stočného.  

Vykydal (2006) uvádí téměř shodné informace jako Young a Válek (2006).  Doplňuje problema-
tiku sociálně přijatelné ceny o kontext veřejného zájmu a „práva na vodu“. Přestože jsou tyto kon-
cepty v procesu cenotvorby a regulace velmi obtížně uchopitelné i vymahatelné, představují (po-
kud je souhrnně označíme jako právo přístupu k službám vodovodů a kanalizací) konkrétní a jas-
ně formulovaný důvod, proč se problémem sociální přijatelnosti nebo únosnosti vodného a stoč-
ného zabývat.  Autor se sice přiklání k řešení, které nepočítá se stálými veřejnými dotacemi, 
nicméně v opodstatněných případech „neúnosných“ nákladů ponechává realisticky cestu 
k subvencování otevřenou. Úspory vody v kontextu tohoto článku nejsou považovány za škodli-
vé, ale naopak podporující cíle Rámcové směrnice pro vodní politiku.  

Na základě uvedených materiálů lze stav poznání v rámci diskutované problematiky shrnout takto:  
i) podíl plateb za vodné a stočné v ČR ve vztahu k důchodům domácností je významný, 
ii) cenové hladiny vodného a stočného a platby zatím nedosahují, ale v dohledné době mo-

hou dosáhnout takové struktury a objemu v rozpočtech nízkopřímových domácností, které 
by prakticky znamenaly snížení životního standardu těchto domácností,  

iii) lze považovat za metodicky podložené a pro další diskusi tudíž zajímavé vyčíslení sociální 
únosnosti hodnotou 2 % z průměrných čistých příjmů domácností, i když akceptování to-
hoto ukazatele v metodice zpracované pro MŽP nelze považovat za důkaz její správnosti 
(MŽP, 2005),1 

iv) porovnání tohoto ukazatele s reálnými cenami uplatněnými v některých regionech ukazuje 
rezervu pro zvýšení cen vodného a stočného v rozsahu 10-30 %, 

v) velmi kriticky je nutné vnímat závěr o neschopnosti dosažení vyrovnané bilance mezi ná-
klady a výnosy z prodeje pitné vody a kanalizačních služeb a požadavek permanentní do-
tace sektoru VaK. 

Současná míra návratnosti nákladů v sektoru VaK 
Doposud není úplně jednotná metodika výpočtu míry návratnosti, přestože je založena na níže 
uvedeném principu, kdy od celkových příjmů odečteme celkové dotace a vydělíme celkovými 
náklady. Proto je velmi diskutabilní stanovit potenciální navýšení cen vodného a stočného pro spl-
nění podmínek Rámcové směrnice o vodní politice (vzhledem k požadavku nákladové návratnos-
ti). Pro vyhodnocení se stává klíčovou struktura jednotlivých složek, zejména pak celkových tržeb. 

Po stanovení ekonomických nákladů (CN), celkových tržeb (CT) a celkového objemu dotací 
(COD) využijeme pro výpočet míry úhrady vodohospodářských služeb všeobecného vzorce:   

100%⋅
−

=
CN

CODCTCMN , kde CMN je celková míra návratnosti nákladů.  

Vyhodnocení míry návratnosti například v případě vodohospodářských služeb vodovodů a kana-
lizací vychází z principu, kdy celkové tržby, tzn. celkové příjmy, jsou součtem cen (§20 zákona o 
Vodovodech a kanalizacích a §101 Vodního zákona), plateb (daně, nájemné a ostatní příjmy) a 
dotací poskytovatelům vodohospodářských služeb. Dotace zahrnují všechny čerpané podpory 
s výjimkou půjček, které jsou zahrnuty již v ceně služby. Celkové náklady jsou standardním souč-
                                                 
1 Prakticky shodnou filozofii má i určení sociální přijatelnosti na úrovni 1,5% z hrubých příjmů, popř. na základě pří-
mých údajů o podílu vodného a stočného ve výdajích domácností (ČSÚ, mikrocensus 2006). 
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tem investičních a provozních nákladů. Na základě dříve uvedeného vzorce se tak odečtou 
z celkových tržeb dotace a následně vydělí celkovými náklady.  Dle tohoto řešení sektor vodovo-
dů a kanalizací dosahuje dlouhodobě „přiměřeného“ zisku okolo 9%, přestože jsou zde uplatňo-
vány finanční podpory výstavby vodovodů, úpraven vod, kanalizací a ČOV.  

Druhý přístup, prezentovaný v plánech oblastí povodí v roce 2004, je založen na principu, kdy 
celkové tržby, tzn. celkové příjmy jsou součtem výhradně cen a plateb (daně, nájemné a ostatní 
příjmy). Celkové náklady jsou standardním součtem investičních a provozních nákladů. Na zá-
kladě dříve uvedeného vzorce se tak odečtou z celkových tržeb dotace poskytovatelům vodohos-
podářských služeb, které přispěly k dosažení uvedených příjmů a následně vydělí celkovými ná-
klady. Výsledná míra návratnosti potom dosahuje v letech 2003 – 2005 u vodovodů 103,44% a u 
kanalizací 90,91%, vodovody a kanalizace celkem pak 97,68%. Oproti předchozímu řešení tedy 
výrazný pokles míry návratnosti nákladů. Tento přístup byl v rámci zpracování nového návrhu 
plánů oblastí povodí modifikován upraveným objemem dotací, kde ke stávajícímu objemu dotací 
jsou přiřazeny „odborným odhadem neuplatněné odpisy“, které byly založeny na „reálné“ repro-
dukční hodnotě infrastrukturního majetku VaK a odpovídají cca 143 % skutečného objemu dota-
cí. Výsledná míra návratnosti je v roce 2005 u vodovodů 88,98% a u kanalizací 61,20%, vodovo-
dy a kanalizace celkem pak 76,12%. 

Dle zvoleného přístupu a výsledků můžeme vyřknout různá tvrzení, o jakém potenciálním navýšení 
cen služeb VaK s ohledem na naplňování cílů Rámcové směrnice pro vodní politiku hovoříme. Do-
volíme si však tvrdit i na základě velkého rozptylu kalkulačního zisku u jednotlivých provozních 
společností, že tyto společnosti zisk dlouhodobě generují a nepohybují se na tzv. hranici přežití.  

Z uvedeného je patrné, že první přístup (analýza provozních dat „ex post“) a plánový přístup (ana-
lýza nákladů bez dotací „ex ante“) se liší metodicky, kvalitou dat a přirozeně i nominálními vý-
sledky. To je mimořádně významné pro jakoukoli další diskusi a aplikace těchto dat. Rozdíly, 
které odlišují data „ex post“ a „ex ante“, rovněž vysvětlí jednak omezení a zdrženlivost 
v přebírání „přesných“ čísel z minulosti, jednak určitou velkorysost, s kterou přičítáme význam-
nou vypovídací schopnost prognóze budoucnosti.   

Dotace a regulace v sektoru VaK  
Výše uvedené faktory spojené se sociální únosností vodného a stočného lze částečně řešit přizpů-
sobením existující regulace sektoru VaK. Je třeba mít na paměti, že změna regulace je však vždy 
především politickou otázkou a měla by být činěna s dostatečnou znalostí situace regulovaného 
sektoru. V následujících odstavcích proto diskutujeme i o vlivu investic a provozních podmínek 
na výši vodného a stočného.  

Investice do infrastruktury 

Investiční dotace do infrastruktury mají dlouhodobý efekt, jsou poskytovány v drtivé většině  
z veřejných zdrojů (obecní, regionální, státní či evropské zdroje) a mohou být vloženy opět pouze 
do veřejného majetku (tj. do vlastnictví měst a obcí). Cílem dotování infrastruktury je zajistit oby-
vatelstvu určitý životní standard, který souvisí s připojením na veřejný vodovod či kanalizaci.  

Z krátkodobého pohledu je vliv rozvoje infrastruktury VaK na vodné a stočné zpravidla malý. 
Rozpočty vlastníků infrastruktury (obcí) – pokud samy vodovody a kanalizace neprovozují – jsou 
s náklady provozovatelů spojeny zpravidla pouze aktivní položkou platby za pronájem provozo-
vaného infrastrukturního majetku, která se projeví až po dokončení investice. Střednědobé a dlou-
hodobé účinky nových investic však mohou být významné. Při správně navržené investici by mě-
ly převažovat pozitivní efekty spočívající ve vyšším využití kapacit, nižším vlivu režijních nákla-
dů aj. Převažují-li sociální a rozvojové cíle obce nad ekonomickými důvody rozšiřování sítí (např. 



49 
 

připojení odlehlejších, rozptýlených, provozně komplikovanějších částí aglomerace atp.), pak 
dochází k dlouhodobému nárůstu nákladů.  

Odlišně je možno hodnotit situaci v oblasti kanalizace a čištění odpadních vod. Zde je veřejná 
podpora odůvodněna obecnými cíli v oblasti ochrany vod a konkrétními závazky vůči EU. Inves-
tice mají jak lokální efekt (vyšší standard bydlení), tak dodatečný (veřejný) pozitivní efekt ovliv-
ňující jiné lokality – zpravidla oblasti po proudu vodních toků. Čištění odpadních vod a uplatňo-
vání nákladů v daném místě však dobře odpovídá internalizaci nákladů na řešení negativních do-
padů na životní prostředí, resp. principu „znečišťovatel platí“.   

Kapitálové veřejné dotace mají zpravidla jednorázový charakter a v masovějším měřítku jsou 
vázané na poměrně nákladný závazek splnění požadavků směrnice 91/271/ES – Komunální od-
padní vody. Do nákladů vodného a zejména stočného se promítnou ve výši, která odpovídá účet-
ním odpisům2 realizovaných investic a v rámci provozní situace dále korespondují s položkou 
„nájemného“, resp. plateb, které provozovatel odvádí vlastníkovi infrastruktury za právo provo-
zovat jeho majetek. Předmětem diskusí je zejména míra, kterou se dotovaný infrastrukturní maje-
tek promítne do provozních nákladů a zisku provozovatele. V případě výstavby a modernizace 
kanalizační sítě a zejména výstavby čistíren odpadních vod investice prakticky vždy navýší cenu 
stočného. Položka odpisů, které jsou součástí uznatelných nákladů, má úzký vztah k nájemnému, 
resp. platbě provozovatele vlastníkovi infrastruktury. Prostřednictvím této položky ovlivňuje ve-
řejná kapitálová dotace rovněž náklady vodného, resp. stočného jako základ pro odvození „přimě-
řeného“ zisku.3  

Odepisování infrastrukturní investice nemá také jen povahu účetní nákladové položky, s kterou by 
se pracovalo uvnitř ekonomiky provozní společnosti v delším časovém cyklu (prostředky pro 
budoucí obnovení investic mohou být zčásti průběžně zhodnoceny v provozním kapitálu, použity 
ve finančních operacích atp.), ale jsou prostřednictvím nájemného odčerpávány ve prospěch 
vlastníků infrastruktury. Zde je pak další možný nástroj ovlivňování vodného a stočného, a sice 
nastavení míry mezi tvorbou prostředků budoucí obnovy infrastruktury u vlastníků a eventuální 
podporou stability ceny vodného a stočného cestou neuplatnění části nákladů odpisů/nájemného 
v této ceně.  

Vliv nutných nových investic do infrastruktury na sociální přijatelnost vodného a stočného se 
zpravidla podceňuje. Odpověď na otázku, zda veřejné dotace do infrastrukturního majetku vyřeší 
či naopak umocní problém sociálně přijatelného vodného a stočného, však není i přes výše uve-
dené jednoznačná. Diskusi proto lze uzavřít tvrzením, že samotná dotace nepřinese pozitivní 
efekt, pokud nebude spojena se stabilním a vyváženým vztahem mezi vlastníkem infrastruktury  
a provozovatelem; vyvážením investičních a provozních nákladů (čili nejen efektivností investič-
ních nákladů, ale efektivností celé provozní situace); vyvážením ekologických a vodohospodář-
ských limitů a cílů a kapacity řešení. Čím více při budování nové infrastruktury převažují veřejné 
zájmy (byť podmíněné požadavky ze strany EU), tím nižší míru efektivnosti, a tudíž i vyšší tlak 
na zvyšování vodného a stočného lze očekávat. Efektivnost samotných infrastrukturních investic 
závisí i na způsobu provozování nově vybudovaného majetku, neboť dochází k navýšení provoz-
ních nákladů.  To ovšem nepopírá fakt, že celková efektivnost vlivem takové infrastrukturní in-
                                                 
2 Nutno pamatovat na skutečnost, že zatímco provozní podniky VaK investiční majetek odepisují, vlastníci – obce to 
dělat nemusí. Návrhy k OP ŽP uvádějí možnost neodepisovaní investic v prvním investičním cyklu (po výstavbě) s 
tím, že deficit při obnově infrastruktury bude hrazen opět z veřejných prostředků. 
3 Ani v tomto případě však nelze situaci interpretovat zjednodušeně tak, že vyšší celkové náklady znamenají vyšší 
základ pro uplatnění zisku pro provozovatele.  Mechanismus určování zisku jednak nemusí být určen jako fixní podíl 
(%) navýšený k nákladům. Cenové vyjednávání provozovatele a vlastníka infrastruktury (měst a obcí) je často založe-
no na dohodě o meziročním navýšení ceny vodného a stočného (zvlášť nebo i jejich součtu), které za určitých okolnos-
tí může vést i ke snížení podílu zisku. 
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vestice naopak roste, a to právě internalizací nákladů na znečištění na lokální úrovni. Místní infra-
struktura je prakticky vždy levnější ve srovnání s opatřením dále od zdroje znečištění a preventiv-
ní řešení levnější ve srovnání s likvidací následků znečištění v životním prostředí. 

Financování provozu 
Nad rámec diskuse o komplikovaném vlivu dotací do infrastruktury se vodné a stočné a jeho regu-
lace spojuje především s věcným usměrňováním cen. Zde se rovněž hledají řešení problému soci-
ální přijatelnosti vodného a stočného v budoucnosti a – jak se pokusíme ukázat – lze je i nalézt.  

Je nutné si uvědomit, že věcné usměrňování cen vodného a stočného je ve skutečnosti již druhým 
krokem regulace v této oblasti. Samotné „použití“ surové vody je již zpoplatněno pomocí plateb 
či poplatků za odběry nebo následných poplatků za vypouštění odpadních vod. Výše těchto plateb 
vyjadřuje preferenci státu vůči míře užití veřejného statku voda, přičemž diverzifikace těchto pla-
teb podle odvětví umožňuje realizovat politické priority (např. zvýhodnění odběrů podzemní vody 
pro podniky VaK, osvobození zemědělců od plateb za vodu určenou k zavlažování aj.). 
V budoucnu by však právě tyto platby měly ve znění Rámcové směrnice pro vodní politiku zahr-
novat tzv. environmentální náklady či náklady využívání zdroje (environmental and resource 
costs). Lze tedy v budoucnu očekávat jejich navyšování, ať již kvůli požadavkům ze strany EU či 
nárůstu provozních nákladů u podniků Povodí (v případě plateb za odběry povrchové vody). 
Netřeba podotýkat, že tyto platby jsou zároveň nedílnou součástí vodného a stočného. Z pohledu 
politiky životního prostředí však nelze problém sociální přijatelnosti plateb za vodu a odkanalizo-
vání a priori řešit na úkor neúplného zahrnutí nákladů na ekologické služby vody do ceny surové 
vody nebo poplatků za vypouštění odpadních vod. Tvrdíme tedy, že udržení sociálně únosného 
vodného nebo stočného nelze dosahovat vyřazením plateb za užívání ekologických funkcí vody, a 
to bez ohledu na to, jak problematické se jeví vyčíslení ekonomické hodnoty těchto funkcí při 
dostupnosti současných metodik.  

Stávající konstrukce věcně usměrňovaných cen vodného a stočného, zahrnující uznatelné náklady 
a přiměřený zisk, je podmínkou pro udržení základní formy provozní situace v oblasti veřejných 
vodovodů a kanalizací (uvažujeme primárně převládající oddílný způsob provozování vodohos-
podářské infrastruktury vlastněné městy a obcemi, kterou provozuje odborný soukromý subjekt).  

Současná cenová regulace je tedy obecná a orientuje se především na ochranu spotřebitele před 
nadměrným zpoplatněním služeb ze strany provozovatele, který je v daném regionu 
v monopolním postavení. Otázka sociální přijatelnosti nebyla doposud existující regulací zohled-
něna, avšak lze očekávat, že se tak v důsledku kombinace výše diskutovaných faktorů 
v nadcházející dekádě stane. Zajištění sociální přijatelnosti vodného a stočného je možné postavit 
na stávající legislativě. Jako nejjednodušší a také nejúčinnější se jeví využití dvousložkové ceny 
pro diferenciaci součtových sazeb (paušál + odběr) mezi základní spotřebou, odpovídající mini-
mální spotřebě vody, a produkcí odpadní vody v rámci zajištěné potřeby pitné vody pro přípravu 
nápojů a pokrmů, osobní hygieny a chodu běžné domácnosti. 

Problém sociální přijatelnosti vodného a stočného lze dále řešit modifikací regulace specifických 
trhů vody, a to jak na straně nabídky (se zaměřením na zdroje a objem výroby pitné vody, objem 
kanalizačních služeb), tak i na straně poptávky (se zaměřením na užití, kde se uplatní zejména 
diferenciace a segmentace trhů vody). Základní varianta řešení spočívá ve vydělení skupiny spo-
třebitelů na základě definování jejich sociální pozice, tj. především důchodově. Sociální přijatel-
nosti vodného a stočného bude dosaženo za podmínky definované prostřednictvím podílu těchto 
nákladů na (čistých) příjmech (nebo výdajích) domácnosti. Připomínáme, že diskutovaná hranice 
sociální přijatelnosti (únosnosti) je v této souvislosti 2 % průměrných čistých příjmů domácností 
v daném kraji (MŽP, 2007). Hranice – pokud by měl být tento požadavek implementován v rámci 
politik – je však definována plošně a vychází z průměrných příjmů všech domácností, což dosta-
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tečně nezohledňuje situaci nízkopříjmových domácností, jichž se problém sociální přijatelnosti 
primárně dotkne.  

Další varianta řešení spočívá ve vyčlenění segmentu trhu vody (vodovodů a kanalizací) v rámci 
lokální soustavy tak, aby tento segment zahrnoval základní objem spotřeby těchto služeb. Tomuto 
segmentu odpovídá neelastická poptávka a příslušná základní minimální cena. V praxi je tato si-
tuace řešena zavedením zvláštní ceny na blok základní spotřeby. Technicky lze na základě stáva-
jícího systému měření, fakturace a řízení nákladů vodného a stočného tento základní blok faktu-
rovat zvlášť. Základní spotřeba je z ekonomického hlediska zvláštní „komoditní“ segment užití 
vody, přičemž jeho objem je často determinován společenským kontextem a relativní vzácností 
zdroje. Obvykle zahrnuje vodu využívanou k pití, vaření, osobní hygieně, splachování, údržbě 
domu. V jednotlivých zemích může mít i velmi široké pojetí (srv. Merrett, 2007). V českých 
podmínkách se za tuto základní spotřebu obvykle považuje hodnota 100 l/osobu/den (SOVAK, 
2007). Výhodou uvedeného řešení je, že nezapojuje do hry plošné nástroje sociální podpory (tj. 
nevyžaduje přerozdělování) a využívá podmínek lokálního trhu. Rovněž není narušena alokační 
funkce cen a nepodporuje se plýtvání vodou za dotované ceny.  

Závěr 
V článku jsme pojednali o faktorech, kvůli nimž může být již dnes diskutovaná sociální přijatel-
nost vodného a stočného v blízké budoucnosti i v ČR reálným problémem, který bude vyžadovat 
úpravu stávající regulace. Faktory, které mohou nástup a dopad problému uspíšit a prohloubit, 
jsou náklady vyvolané plněním požadavků směrnice 91/271 ES a jejich promítnutí do stočného; 
náklady opatření k zmírnění dopadů klimatické změny a jejich promítnutí do ceny surové, popř. 
pitné vody; požadavky Rámcové směrnice pro vodní politiku týkající se plné návratnosti nákladů 
(případně rovněž zohlednění environmentálních nákladů v platbách za surovou vodu) a dopady 
světové finanční krize na růst ekonomiky a na důchody domácností.  

Příčiny, projevy a řešení problému sociální přijatelnosti vodného a stočného se však neredukují na 
řízení nákladů na straně nabídky (investičních, převážně veřejné povahy, a provozních, hlavně 
privátních), přestože analýzy, prognózy i akce v této oblasti hrají významnou roli.   

Je nepochybné, že obecný růst cen vstupů výroby pitné vody a kanalizačních služeb se projeví ve 
výsledné ceně. Stejný směr lze očekávat i v působení masivních investic do infrastrukturního majet-
ku, bez ohledu na to, zda jejich dotace budou do nákladů zahrnuty plně nebo jen částečně, popř. 
v jakém časovém rozložení. Investice do infrastruktury zvyšují podíl fixního kapitálu. Připomeňme, 
že růst cen byl již v minulosti přičítán vysokému podílu fixních nákladů, přestože se provozní ná-
klady vázané na klesající spotřebu snižovaly. V obou případech se navíc projeví místní rozdíly ve 
stáří, kapacitě a vybavenosti aglomerací infrastrukturou VaK. Jak se tyto odlišnosti projeví v ceně 
vodného a stočného, závisí i na konkrétní provozní situaci (cenové politice vlastníků infrastruktury, 
velikosti spotřebiště, obecně na parametrech provozní smlouvy atp.). Cena, kvalita a dostupnost 
služeb tvoří jednu z přinejmenším tří podmínek řešení vyrovnané bilance na straně poptávky.  

Druhou jsou všeobecné ekonomické a sociální podmínky (co vše se od služeb VaK v dané zemi 
očekává a co zahrnují).  Pro řešení problému v ČR mají zdánlivě nižší význam. Nicméně limitují 
prostý přenos zkušeností (administrativních i provozních) z jiných zemí. Regionální „stan-
dard“ vodárenských a kanalizačních služeb a jejich dostupnost se dostává stále častěji do popředí 
při rozhodování o podnikatelských nebo i pracovních příležitostech. Bariérou pro řešení sociální 
přijatelnosti se mohou stát situace, kdy neumíme nebo nechceme úrovně tohoto standardu rozdě-
lit. V rámci jednotné nabídkové ceny je k dispozici zpravidla nedělitelný „balíček“ a vyšší stan-
dard služby. To je i obvyklý případ v mnoha aglomeracích ČR.  

Konečně třetí relativně nezávislou podmínkou řešení vyrovnané nabídkové bilance je důchodová 
situace spotřebitele, jeho schopnost a ochota platit účty.  Platí obecně pro všechny spotřebitele. 
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Specifický přístup se vztahuje k zákazníkům v podnikatelském sektoru  (srv. např. MVA, 2007), 
které se zkoumají z pohledu konceptu „ochoty platit“ (willingness to pay). Z pohledu sociální 
únosnosti a finálních spotřebitelů převažuje přístup definovaný jako „co nejsnadnější zaplacení 
účtů“ (srv. Ofwat, 2008).  

V těchto třech oblastech leží i řešení sociální přijatelnosti vodného a stočného. Vychází primárně 
z práva na přístup k  veřejným službám vodovodu a kanalizace. Není dodatečným prvkem im-
plantovaným do sektoru voda z politických nebo výhradně sociálních pohnutek (ve smyslu ochra-
ny nízkopříjmových skupin a jednotlivců). Řešení však nespočívá pouze v regulaci ceny, nelze ho 
dosáhnout ani „výměnou“ za jiný veřejný zájem, kupříkladu ochranu vod jako složky životního 
prostředí.  Rozhodně nejsložitější je odhad a ovlivnění chování samotných domácností, a to jak 
jejich schopnosti platit za „normální“ spotřebu pitné vody a kanalizačních služeb, tak i ochotu je 
platit v konkurenci s jinými, rovněž základními složkami bydlení.  

Tržní vztah mezi producentem služeb VaK a spotřebitelem je regulovaný.  V této souvislosti je 
často zdůrazňováno, že regulace vyplývá z objemu veřejné dotace a v jejich úměrném dávkování 
je klíč k návratnosti nákladů vodohospodářských služeb i sociální únosnosti vodného a především 
stočného. Ilustrativní výpočty dokládají, že odhady, které charakterizují míru samofinancování 
sektoru VaK, je nutné interpretovat velmi opatrně. Hlavním důvodem veřejné regulace jsou prvky 
smluvní, technické a ekonomické exkluzivity, pro sektor VaK charakteristické, a veřejným zájem, 
vyjádřený „právem“ na vodu. Dotace z veřejných zdrojů mohou, ale nemusí být součástí regulač-
ního mechanismu. Z pohledu tržních vztahů mohou převažovat i jiné, nebo dokonce výlučně jiné 
regulační zásahy, než jsou dotace. Veřejný charakter podpory infrastruktury také nemusí být in-
terpretován pouze jako „podpora z veřejných zdrojů“. Pro fungování nejrozšířenějšího (oddílné-
ho) modelu provozování, ve kterém je ekonomika vlastníka a provozovatele spojena výhradně 
provozní smlouvou, to může znamenat možnosti hledání nových řešení, které nevylučují účast 
provozovatele na financování infrastruktury, ale zároveň nezpochybní klíčovou regulační roli 
municipálního vlastníka.  Takové řešení by mělo respektovat dvě zásady: zajistit konečné a bez-
výhradné vlastnické právo pro obec na jedné straně a ochranu investovaných prostředků pro pro-
vozovatele na straně druhé. Takovým podmínkám vyhovují moderní nástroje financování veřejné 
infrastruktury typu PPP, BOT atp. 

Místo sporů o potřebu a rozsah veřejných dotací by se pozornost zainteresovaných stran měla 
zaměřit na metodické problémy, spojené s určením objemu základního standardu spotřeby vody  
v domácnosti a mechanismy jejího zpoplatnění (jakožto „sociálního“ bloku spotřeby). Rovněž 
hranici sociální přijatelnosti vodného a stočného (tj. její výši, regionálním či municipálním rozdí-
lům a způsobu jejího výpočtu) je nutné věnovat pozornost, byť se domníváme, že odhad ve výši  
2 % z průměrných čistých příjmů domácností lze považovat za základ rozbíhající se diskuse.  

Článek byl vytvořen v rámci projektu NAZV MZE ČR č. QH91257 (SE KLIMA).  
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MATERIÁLOVÉ TOKY A ČESKÁ REPUBLIKA 
Světlana Svitáková 

 
V roce 2008 Rada OECD schválila Doporučení k produktivitě zdrojů (Recommendation of the 
Council on Resource Productivity - C(2008)40) směřující ke zvýšení zájmu a odpovědnosti za 
udržitelné využívání přírodních zdrojů.  

Doporučení podporuje úsilí členských států OECD ke zlepšení využívání zdrojů v rámci celého 
jejich cyklu s ohledem na redukci negativních efektů na životní prostředí a prevenci degradace 
přírodních zdrojů. Hlavními aspekty tohoto doporučení jsou následující oblasti: 

 Jak zdokonalit znalosti (vědecké, informační) a analytické kapacity týkající se materiálo-
vých toků a produktivity zdrojů na národní, mezinárodní a globální úrovni, včetně jejich 
ekonomických a environmentálních důsledků, a jak rozšířit znalosti prostřednictvím in-
formačních prostředků; 

 Jak redukovat, co nejefektivnějším způsobem, negativní environmentální dopady souvise-
jící s využíváním přírodních zdrojů a materiálů a vyhnout se odpadům ve všech stádiích 
jejich životní cyklu (těžba, zpracování, využití a konečné nakládání, včetně opětovného 
využití, náhrady recyklace, opětovné zpracování a ukončení životního cyklu), a to vše 
s ohledem na různorodost zemí, pokud jde o geografický a sociálně-ekonomický kontext  
a jejich zásobu přírodních zdrojů; 

 Jak efektivně integrovat opatření týkající se řízení přírodních zdrojů a materiálů a využít 
např. 3R (reduce, reuse, and recycle, tj. snížení, opětné využití a recyklace), udržitelné ří-
zení materiálů, uzavřený ekonomický program. 

Uvedené doporučení navázalo na „Doporučení Rady OECD k materiálovým tokům a produktivitě 
zdrojů“1. Materiálovým tokům a produktivitě zdrojů je od samého začátku na MŽP věnována 
intenzivní pozornost, a to zejména proto, že materiálová efektivita ČR, s ohledem na dostupná 
data, výrazně zaostávala za vyspělými zeměmi EU-15.  

Aktivity v dané oblasti pokračovaly i v rámci Českého statistického úřadu. ČSÚ vydalo další ro-
čenku Účty materiálových toků v ČR v letech 2002–2007 (vybrané indikátory)2, která je dostupná 
na web stránkách  http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/2008-08. Tato publikace zahrnuje: 

 vybrané účty (domácí užité těžby, dovozů, vývozů), 
 vybrané indikátory (fyzické bilance zahraničního obchodu, přímého materiálového vstu-

pu, domácí materiálové spotřeby), 
 časové řady, tabulky, grafy a komentáře. 

Níže jsou uvedeny aktuální hodnoty následujících indikátorů materiálových toků: 
 přímý materiálový vstup (DMI) = měří vstup používaných materiálů  v hospodářství, tj. 

všechny materiály, které mají ekonomickou hodnotu a jsou používány pro výrobu a spo-
třebu. DMI je domácí užitá těžba (vytěžené a doprovodné suroviny, vypěstovaná bioma-
sa) plus dovoz, 

 domácí materiálová spotřeba (DMC) = měří celkové množství materiálů přímo používa-
ných v hospodářství, bez skrytých toků (domácí neužitá těžba, nepřímé toky vývozu a do-
vozu, tj. suroviny potřebné na produkci dovozu/vývozu v zemi jejich původu (např. suro-
viny potřebné na produkci vyvážených výrobků a skrývky spojené s těžbou těchto suro-
vin). DMC je kalkulována jako DMI minus vývoz, 

                                                 
1 Recommendation of the Council on Material Flows and Resource Productivity) – C(2004)79 
2 Účty materiálových toků v České republice v letech 2002 – 2008 (vybrané indikátory), Český statistický úřad, 
Praha 2008 



55 
 

 fyzická bilance zahraničního obchodu (PTB) = měří přebytek nebo deficit fyzického za-
hraničního obchodu ekonomiky. Je kalkulována jako dovozy mínus vývozy. 

Vybrané indikátory materiálových toků v České republice v letech 2001-2006 
    2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Indikátor 
DMI Jednotka         
DMI   1 t 220 307 363 228 208 631 249 209 003 245 127 838 255 246 711 260 864 161
DMI     t/osoba 21,60 22,37 24,42 23,95 24,86 25,27
DMI/HDP    kg/1000 Kč 96,39 96,38 101,01 92,96 90,99 87,15
HDP/DMI    Kč/kg 10,37 10,38 9,90 10,76 10,99 11,47
DMI/HDP    kg/USD 1,43 1,44 1,51 1,43 1,43 1,25
HDP/DMI    USD/1000kg 698,87 695,68 661,96 701,29 701,15 801,66
Indikátor 
DMC          
DMC   1 t 175 867 468 180 922 409 192 149 088 190 330 441 196 734 744 200 011 090
DMC     t/osoba 17,24 17,73 18,83 18,60 19,16 19,38
DMC/HDP   kg/1000 Kč 76,95 76,41 77,89 72,18 70,13 66,82
HDP/DMC   Kč/kg 13,00 13,09 12,84 13,85 14,26 14,97
DMC/HDP   kg/USD 1,14 1,14 1,16 1,11 1,10 0,96
HDP/DMC   USD/1000kg 875,47 877,50 858,54 903,20 909,68 1 045,56
Účet PTB          
PTB   1 t 4 914 249 5 607 321 7 241 844 5 346 683 7 646 703 5 842 548
Zdroj dat: ČSÚ, HDP – kupní ceny, stálé ceny r. 2000 

Materiálová náročnost v ČR v letech 2002-2007 (HDP ve stálých cenách r. 2000).
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V období od roku 2002 byl udržen pozitivní trend poklesu materiálové náročnosti. Tento pokles 
byl zapříčiněn významným hospodářským růstem, který byl vyšší než nárůst materiálové spotře-
by. V ČR došlo v letech 2002-2007 k poměrně výraznému oddělení křivek, jednalo se však pouze 
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o relativní decoupling – HDP rostlo rychlejším tempem než indikátory materiálových toků (ČSÚ, 
Účty materiálových toků v ČR v letech 2002 – 2007 (vybrané indikátory)). V následujících letech 
by měl být udržen trend umožňující nezvyšovat či dále snižovat spotřebu materiálů a současně 
zvýšit výkonnost ekonomiky. Důležitým faktorem bude podpora výzkumu a vývoje v oblasti mo-
derních technologií méně náročných na materiálové vstupy a šetrnějších k životnímu prostředí. 

Spotřebu materiálů je možné vztáhnout i k území, které je potřeba na jejich produkci, čímž je 
možné identifikovat intenzitu využití území. Tuto problematiku, která je rozpracována zejména 
pro obnovitelné zdroje, řeší například koncepty ekologické stopy (Wackernagel et al., 1996). Dů-
ležitým aspektem měst je, že území potřebné pro produkci spotřebovaných materiálů je větší, než 
rozloha města, což je samozřejmě dáno vysokou hustotou obyvatelstva ve městech a nízkým po-
dílem produktivní plochy. Zatímco v případě regionů a států může být situace výrazně opačná.  

V souvislosti s hodnocením Strategie udržitelného rozvoje ČR3 v rámci Situační zprávy ke Stra-
tegii udržitelného rozvoje byla v letošním roce2 aktualizována hodnota indikátoru materiálové spo-
třeby a zhodnoceny změny v materiálové náročnosti České republiky v časové řadě od roku 1990.  

V roce 2008 a 2009 probíhají v ČR práce na přípravě aktualizované Strategie udržitelného rozvoje 
ČR. V navržených cílech aktualizované SUR ČR je obsažena i oblast týkající se materiálové ná-
ročnosti.  

Již třetím rokem probíhá projekt výzkumu a vývoje „Monitorování a hodnocení vazeb mezi ži-
votním prostředím, ekonomikou a společností prostřednictvím Situační zprávy“. Předmětem pro-
jektu jsou mimo jiné i indikátory materiálové spotřeby. Finanční podpora projektu z rozpočtu 
MŽP po dobu jeho řešení 2007–2010 je 5 754 tis. Kč. Konkrétní cíle, které si řešení projektu sta-
novilo a týkají se problematiky materiálových toků, jsou:  

 Pravidelná aktualizace indikátoru DMC (Domestic Material Consumption=domácí mate-
riálová spotřeba) pro potřeby Situační zprávy (bude probíhat ve spolupráci s Českým sta-
tistickým úřadem). 

 Sestavení časových řad RME (Raw Material Equivalents), resp. modifikovaného indikáto-
ru DMC započítávajícího dovozy a vývozy produktů ve formě surovin potřebných na je-
jich výrobu. 

 Srovnání materiálové spotřeby vyjádřené prostřednictvím DMC a modifikovaného DMC 
a interpretace zjištěných rozdílů. 

Dalším důležitým projektem výzkumu a vývoje zaměřeným výhradně na problematiků toků ma-
teriálových a energetických zdrojů je „Monitorování a hodnocení vazeb mezi životním prostře-
dím, ekonomikou a společností prostřednictvím indikátorů materiálových a energetických toků“. 
Finanční podpora projektu z rozpočtu MŽP po dobu jeho řešení 2008–2010 je 4 142 tis. Kč. 
Hlavní úkoly projektu jsou následující: 

 Aktualizace časových řad indikátorů materiálových a energetických toků. 
 Výpočet indikátorů materiálových a energetických toků pro ekonomické sektory. 
 Strukturální dekompoziční analýza indikátorů materiálových a energetických toků. 
 Kvantifikace fyzických zásob a predikce budoucích odpadních materiálových toků pro 

městskou úroveň. 
 Analýza časového vývoje indikátorů materiálových a energetických toků. 
 Sledování mezinárodního vývoje a reportovacích povinností v oblasti indikátorů materiá-

lových a energetických toků. 

                                                 
3 Schválená usnesením vlády ČR č. 1242 ze dne 8. prosince 2004 
2 Situační zpráva ke Strategii udržitelného rozvoje ČR, Rada vlády pro udržitelný rozvoj, Ministerstvo životního 
prostředí, 2009. 
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SLEDOVÁNÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ V REGIONU 
Robert Baťa, Ilona Obršálová, Ticiano Costa Jordão 

 

1 Úvod 

Produkce komunálního odpadu v kg na obyvatele je v České republice v mezinárodním srovnání 
poměrně nízká, v roce 2005 dosáhla 55 % úrovně průměru EU 25. V porovnání se zeměmi Ev-
ropské unie je však u nás podíl skládkovaného komunálního odpadu o dvě třetiny vyšší, podíl 
spalovaného komunálního odpadu je podprůměrný [24].  

Snaha omezovat množství biodegradabilní složku komunálního odpadu je v posledních letech 
vedena jak legislativou, koncepcemi a plány odpadového hospodářství, ekonomickými nástroji 
environmentální politiky, ale i dobrovolnými iniciativami zdola. 

Zvoleným regionem byl Pardubický kraj jako případová studie se zaměřením na biodegradabilní 
složku komunálního odpadu (BRKO). V Pardubickém kraji se v letech 2003–2005 množství vy-
produkovaného komunálního odpadu zvyšovalo pozvolna, v roce 2007 byl vzestup výraznější až 
na 283 kg/obyvatele. Podíl separovaných složek komunálního odpadu se v České republice v mi-
nulých letech postupně zvyšoval až na 10,8 % v roce 2006, v kraji dosáhl 12,2 %.Toto množství 
zůstalo stejně jako v předchozích letech pod průměrem ČR (293,0 kg per capita v roce 2007) [8, 
13, 17, 25]. Dlouhodobé řady umožňující hlubší hodnocení a predikce nebyly k dispozici. 

Množství BRKO z domácností se podle analýz [24] pohybuje v ČR ve velkém rozpětí a je závislé 
především na životním stylu. Různé odhady [8, 38, 15, 25] uvádějí, že 30–60 % hmotnosti komu-
nálního odpadu tvoří BRKO. Kvantifikace a hodnocení časových řad jsou na této úrovni značně 
složité vzhledem ke změnám metodik vykazování. Platí to zejména pro analýzy materiálového 
využití odpadů. Pro hodnocení bylo využito více zdrojů: ČSÚ, EKO-KOM a.s. a vlastní šetření 
[8,25,10 ]. Informace o materiálových a energetických tocích a jejich environmentálních impak-
tech jsou velmi důležité pro udržitelný management regionu, včetně informací o nákladech a užit-
cích pro management municipalit a firem zabývajících se nakládáním s odpadem.  

Materiálové a energetické toky jsou analyzovány na různých úrovních (MFA, SFA) řadou indiká-
torů (DMI, DEI, DMC apod.), se zřetelem na LCA apod. V příspěvku jsou sledovány vlivy na-
kládání s BRKO v regionu vybranou metodou zpracování. 

2 Formulace problému 

Významné legislativní úpravy v poslední době [1, 2, 3, 29] uložily vypracování Koncepcí a Plánů 
odpadového hospodářství [27, 28] i na regionální úrovni. Jako u každého takovéhoto dokumentu 
je jeho kvalita závislá na dostupných informacích. Hlavním informačním zdrojem zde byly In-
formační systém odpadového hospodářství (ISHO), vlastní výpočty a analýzy a sledování materi-
álových toků z evidence skládek. Bylo zde užito hledisko minimalizace nákladů materiálových 
toků. Optimalizační studie nabyly za region zpracovány. Bilance byly uvedeny ve fyzikálních 
jednotkách, odvozených z normativních hodnot.  

Rozhodování o vlivech kompostování na životní prostředí je úkolem pro management materiálo-
vých a energetických toků sledovaných podle principů LCA, protože pouze zahrnutím všech toků 
od tvorby kompostu relevantními kroky procesù konverze ve finální produkt  lze popsat celkový 
vliv, který nepovede k špatnému rozhodnutí.  
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Toto riziko může být např. charakterizováno informačními zdroji pro LCA [19, 22], kde je zahr-
nut jako výstup pouze vznikající plyn z kompostování. Zahrnutí těchto skutečností modelovacími 
prostředky není jednoduché. Modely typu CPM nejsou vhodné, protože neumožňují dostatečně 
representovat toky komponent v procesu. Modelovací prostředky, které nejsou schopny zahrnout 
dynamiku procesů, jako UML nenabízejí dostatečně representativní výsledky. Pro tyto účely se 
jeví vhodné Petriho sítě.  

Splnění strategických cílů v oblasti generování a nakládání s BRKO je významný problém a proto 
byla tato část municipálního odpadu vybrána k analýze. Cílem příspěvku je zhodnocení vývoje 
produkce BRKO, analýza a presentace jedné z možností modelování z perspektivy žádoucího 
produktového outputu a koncepce LCA. Žádoucím výstupem při maximálním využití kompostár-
ny je vyrobený kompost, nežádoucími výstupy emise do ovzduší a nevyužitelné zbytky.  

Údaje byly zpracovány s ohledem na typ a velikost sídla (sídlištní venkovská, venkovská smíšená 
a sídlištní zástavba) a odhadnuta průměrná hmotnost bioodpadu, který by bylo možné materiálově 
využít. Předpokládá se využití pro kompostování nebo termické využití. Doposud se využívá prv-
ní způsob, jiné jen okrajově.  

Pardubický kraj má 511 400 obyvatel, rozkládá se na 4 518 km2, hustota obyvatel je 113 na km2. 
Pardubický kraj má 451 obcí, které byly tříděny podle velikosti a druhu zástavby. Podle průměr-
ných hodnot byly odhadnuty podíly BRKO v komunálním odpadu. Byla zhodnocena logistika 
sběru a zpracována vstupní data pro modelování.  

V kraji je v provozu 1 kompostárna s kapacitou 9 000 t přiváženého odpadu ročně, kam je odpad 
auty svažován a další zařízení (lisování pelet, bioplynová stanice). 

Byly formulovány různé scénáře řešení vycházející z hierarchie nejvhodnějších postupů (od na-
kládání s odpadem po strategie prevence). Vedle základní strategie řešení, kompostování 
ve velkokapacitním zařízení se počítalo i s kompostováním u zdroje vzniku (podle možností 
vlastní nebo komunitární kompostování). V příspěvku shrnujeme výsledky z hodnocení jedné 
z možností řešení. 

3 Řešení problému 

Jako vhodný prostředek pro modelování materiálových toků byly vybrány Petriho sítě [23], defi-
nované:  

Uspořádanou 6-tici N = (P, T, F, W, K, M0) nazýváme P/T Petriho sítí, jestliže 

1)    (P,T,F) je konečná síť, kde  
P představuje množinu všech míst (např. pro síť se třemi místy 
P = {p1, p2, p3}); 
T představuje množinu všech přechodů (např. pro síť se třemi přechody T 
= {t1, t2, t3}); 

přičemž množiny P a T musí být vzájemně disjunktní. 
F )()( PTTP ××⊆ U je sjednocení dvou binárních relací nazývané toko-
vou relací sítě N; 
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2)   W : F → N \ {0} je ohodnocení grafu sítě určující váhu každé hrany; 

3)   K : P → N U {ω} je zobrazení specifikující kapacitu každého místa, a to i neomezenou; 

4)   M0:P → N U {ω} je počáteční značení míst sítě, přičemž musí být respektovány kapacity míst; 

Grafem sítě je potom biparitní orientovaný graf, který vznikne grafovou reprezentací relace  
F sítě N. Petriho síť je tedy graficky vyjádřena prostřednictvím orientovaného biparitního ohod-
noceného grafu [6, 16] její matematické vyjádření může být v některých rysech odlišné, podle 
toho, o jaký typ sítě se jedná. 

Pro modelování biodegradace komunálního odpadu jsou k dispozici nástroje umožňující analýzu 
příslušných procesů na základě vstupů, výstupů a souvisejících energetických a látkových toků. 
Tyto nástroje jsou založeny na Petriho sítích. Program Umberto vykazuje však v porovnání 
s běžným pojetím Petriho sítí definovanými výše značné odlišnosti. Důvodem je skutečnost, že 
tento program pracuje s vysokoúrovňovými Petriho sítěmi, umožňuje používat barvené Petriho 
sítě, pracuje s konstantními, ale uživatelem definovanými hranami definovanými obvykle v rámci 
parametrů příslušných přechodů buď uživatelem, nebo prostřednictvím modulu z knihovny  
a umožňuje rovněž využití hierarchických Petriho sítí či kombinace výše uvedeného. Prostředí je 
orientováno na podporu evidence a optimalizace materiálových a látkových toků v souvislosti 
s environmentálním účetnictvím, což vyvolalo nutnost značných změn v celkovém pojetí použité 
Petriho sítě  

Pro modelování materiálových toků a kvantifikace negativních vlivů nakládání s BRKO byl vy-
pracován model na bázi Petriho sítí implementovaný v prostředí softwaru Umberto. Takto konci-
povaný model umožnil propočítat varianty řešení z hlediska pojetí LCA. Setříděná a předpraco-
vaná data byla podrobena výpočtu za pomocí software Umberto [26], který kromě modelování 
tokových veličin díky využití Petriho sítí umožňuje modelovat a sledovat např. toky materiálů  
a energií v území, finanční nebo informační toky apod. Zvolili jsme pro presentaci situaci kombi-
novaného řešení kompostování u zdroje a svoz k dopravně dostupné kompostárně. Pro daný pří-
pad bylo nutné definovat vstupy, místa přeměny, výstupy materiálu pro výchozí situaci ve zjed-
nodušené formě. 

Model popisuje jak materiál transportovaný ke kompostování, tak samotný kompostovací proces. 
Místa představují vstup organického materiálu ke kompostování, vstup pohonných hmot pro pro-
ces přepravy, emise vyprodukované přepravou materiálu ke kompostování, materiál dopravený na 
kompostárnu a připravený ke kompostování, pomocné látky potřebné při procesu kompostování, 
vyrobený kompost a emise vzniklé při kompostování. Přechody představují proces přepravy ma-
teriálu do kompostárny a samotný proces kompostování,  

Vzhledem k charakteru použité Petriho sítě v prostředí programu Umberto nebyla tato síť analy-
zována z hlediska vlastností, neboť uvedené prostředí již tyto vlastnosti předem determinuje  
a jsou shodné pro všechny vytvářené modely. 

Tabulka 1 ukazuje modelový výstup spočítaný pro maximální kapacitu kompostárny, která je  
9 000 t materiálu za rok. Z tohoto množství by bylo vyrobeno 3 790 550 kg kompostu a další ne-
žádoucí výstupy. 
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Při zadaných parametrech dovozu do zařízení byly propočteny nejdůležitější výstupy 
v materiálové bilanci takto: 
Tab. 1 Vypočtené materiálové výstupy 
 
Materiál Výstup (kg) 
AOX  0,06 
BOD  123,64 
COD  639,63 
NMVOC (hydrocarbons)  0,17 
NMVOC from diesel emission  68,49 
NMVOC, unspec.  128,86 
NOx  2373,02 
PAH not B(a)P, unspec.  2,35 
PCB  2,97 
PCB  2,94 
TOC) 10596,08 
VOC, unspec.  213,77 
amonia  26256,04 
ammonium  91,07 
ashes and slags  175,25 
benzene  4,80 
carbohydrates, unspec.  10,67 
carbon dioxide, fossil  238080,11 
carbon dioxide, renewable  1936360,55 
carbon monooxide  865,40 
carbon, organic  286,88 
Kompost 3 790 550 
dinitrogen monooxide  717,69 
flue gas 3,74 
gypsum (flue gas clean)  111,51 
hydrogen chloride  4,80
hydrogen sulfide  4,64 
landfil gas, difuse  42145,15  m3
landfil volume 451,23 m3 
methane  77,27
methane, renewable  37749,70 
methylene oxide  18,74
nitrate  41,84 
nitrogen  450,42
nitrogen compounds as N  35,06 
Particles 194,61
 
4 Závěr 

Petriho sítě mohou velmi účinně pomoci při zpracování různých variant řešení materiálového 
toku v území. Předkládaný výsledek je jednou z možností řešení, kdy se předpokládalo maximál-
ní využití centrální kompostárny, zbytek množství likvidován v municipálních nebo vlastních 
kompostárnách. Aby bylo možné zachycovat celou šíři impaktů řešení podle zásad LCA, bylo by 
třeba ještě model rozšířit o separaci a sběr této složky komunálního odpadu. Problematika snižo-
vání biodegradabilního odpadu v municipálním odpadu je záležitostí integrovaného přístupu jak 
strategie prevence, separování a sběru, tak koncové technologie zpracování.   
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Snaha o kvantifikace impaktů na životní prostředí je velmi významná, protože se ukazuje, že 
recyklace za každou cenu nemusí být optimálním řešením. Postupy založené na LCA umožňují 
rozhodovací sféře na úrovni regionu rozhodnout o variantě s ohledem nejen na ekonomické vý-
sledky, ale i další významné souvislosti, které nemusí být patrně v krátkém časovém horizontu. 
Daná úloha má samozřejmě i rozměry ekonomické (finanční toky lze obdobně s výhodou mode-
lovat jako toky materiálové) a souvislosti sociální únosnosti řešení, které se musí řešit souběžně. 

Tato práce vznikla díky podpoře projektu MŽP ČR (Grant č. SP/4i2/60/07  Indikátory hodnocení 
udržitelného rozvoje a modelování interakcí mezi životním prostředím ekonomikou a sociálními 
souvislostmi).  
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KVANTITATIVNÍ METODY A JEJICH VYUŽITÍ PŘI HODNOCENÍ 
EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI 

OCHRANY ŽP 
Jana Soukopová 

 

1. Úvod 
V posledních letech stále aktuálněji vyznívá otázka vztahu ekonomického růstu a ochrany život-
ního prostředí. Předmětem diskusí jsou také dopady politiky životního prostředí a environmentál-
ních veřejných výdajů jako ekonomického nástroje politiky životního prostředí na hospodářský 
růst a další základní ekonomické ukazatele jako je nezaměstnanost, inflace, obchod apod. Měření 
dopadů jednotlivých výdajů a jejich efektivnosti je obtížné u všech veřejných výdajů, avšak 
v oblasti ochrany životního prostředí je zvláště problematické.  Je to dáno tím, že měření zvýšení 
kvality životního prostředí v jednotlivých oblastech má svá specifika a navíc nelze říci, že mezi 
výší výdajů do jednotlivých oblastí životního prostředí a zvýšením kvality životního prostředí 
v této oblasti by existovala jednoznačná přímá úměra. Kvalitu životního prostředí ovlivňuje řada 
faktorů a finanční výdaje jsou pouze jedním z nástrojů, jak kvalitu životního prostředí ovlivňovat. 
Navíc pro každou z oblastí ochrany životního prostředí, ať je to voda, ovzduší, půda, příroda  
a krajina existuje velké množství indikátorů pro měření kvality a tyto indikátory není možné vždy 
vztáhnout k efektivnosti výdajů do dané oblasti ochrany ŽP. Proto je třeba modelovat možné me-
tody pro měření efektivnosti veřejných výdajů a do nich dosazovat možné environmentální indi-
kátory pro měření této efektivnosti a jejich vstup do analýzy této efektivnosti. 

2. Výdaje veřejných rozpočtů do oblasti ochrany životního prostředí 
Výdaje veřejných rozpočtů do oblasti ochrany životního prostředí tvoří významnou část celko-
vých veřejných výdajů (viz obrázek 1) a je pravděpodobné, že i přes současnou finanční krizi se 
jejich výše díky aktivní politice životního prostředí Evropské unie a výdajům ze strukturálních 
fondů nebude významně snižovat. 
Obr. 1  Vývoj objemu výdajů veřejných rozpočtů       Obr. 2 Vývoj objemu výdajů z jednotlivých úrovní  
do jednotlivých oblastí ochrany ŽP (v tis. Kč)               veřejných rozpočtů do oblasti ochrany ŽP (v mil. Kč) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Informace z ARIS, upraveno autorkou 

V rámci analýzy výše výdajů veřejných rozpočtů do oblasti byla analyzována data veřejných roz-
počtů dostupná ze systému ARIS, podle funkčního členění rozpočtové skladby, jak je ukázáno 
v tabulce 1 za období 1997-2007.  
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Tab. 1 Výdaje veřejných rozpočtů podle funkčního členění rozpočtové skladby 
Oblast ochra-

ny ŽP Popis činností Paragraf 

Ochrana vody 

Odvádění a čištění odpad. vod, kaly 2321 
Prevence znečišťování vody 2322 
Odvádění a čištění odpad. vod  j.n. 2329 
Úprava drobných vodních toků 2333 

Ochrana 
ovzduší 

Programy zateplování a úspor energie 2115 
Odstraňování tuhých emisí 3711 
Odstraňování plynných emisí 3712 
Změny technologií vytápění 3713 
Opatření ke snižování produkce skleníkových plynů 3714 
Změny výrob. technologií za účelem odstranění emisí 3715 
Monitoring ochrany ovzduší 3716 
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší J.N. 3719 

Nakládání 
s odpady 

Sběr a zpracování druhotných surovin 2122 
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 
Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 
Sběr a svoz ostatních odpadů 3723 
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3724 
Využívání a zneškodňování komun. Odpadů 3725 
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3726 
Prevence vzniku odpadů 3727 
Monitoring nakládání s odpady 3728 
Ostatní nakládání s odpady J.N. 3729 

Ochrana půdy 
a podzemní 

vody 

Pritiporézní ochrana 2342 
Ochrana půdy a podzemní vody proti znečištění infiltrací 3731 
Dekontaminace půd a čištění spodní vody 3732 
Monitoring půdy a podzemní vody 3733 
Předcházení a sanace zasolení půd 3734 
Ostatní ochrana půdy a spodní vody J.N. 3739 

Ochrana bio-
diverzity a 

krajiny 

Celospolečenské funkce lesů 1037 
Revitalizace říčních systémů 2334 
Ochrana druhů a stanovišť 3741 
Chráněné části přírody 3742 
Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti 3743 
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3744 
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 
Ostatní čin. k ochraně přírody a krajiny J.N. 3749 

Redukce půso-
bení fyzikál-
ních  faktorů 

Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení 3751 
Protiradonová opatření 3752 
Monitoring k zajišťování úrovně fyzikálních faktorů 3753 
Ostatní činnosti k redukci fyzikálních vlivů 3759 

Správa v 
ochraně život-
ního prostředí 

Ústřední státní správa v ochraně živ.pros. 3761 
Ostatní orgány státní správy v ochraně životního prostředí 3762 
Ostatní správa v ekologii 3769 

 Výzkum životního prostředí  3780 

Ostatní činnos-
ti v ekologii 

Mezinárodní spolupráce v životním prostředí 3791 
Ekologická výchova a osvěta 3792 
Ekologické programy v dopravě 3793 
Ekologické záležitosti a programy J.N. 3799 

Zdroj: Závěrečná zpráva projektu „Analýza výdajů místních rozpočtů a jejich efektivnosti“ za rok 2008 
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Mezi oblasti, které jsou v nejvyšší míře financovány z veřejných rozpočtů, patří standardně násle-
dující oblasti (viz obrázek 1):  

 oblast ochrany vody,  
 oblast ochrany přírody a krajiny, 
 oblast nakládání s odpady a   
 oblast ochrany ovzduší, 

přičemž v posledních dvou letech se zvýšil objem výdajů na ostatní činnosti v ekologii. 

Z hlediska výše veřejných výdajů alokovaných do oblasti ochrany ŽP z centrální úrovně, je vý-
znamný zejména státní rozpočet, zejména kapitola 315 Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a 
především místní rozpočty (viz obrázek 2).  

Kromě MŽP jsou poskytovány environmentální veřejné výdaje  také z kapitoly Ministerstva do-
pravy ČR, Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva průmys-
lu a obchodu ČR, Ministerstva obrany ČR a Ministerstva financí ČR 

3. Efektivnost environmentálních veřejných výdajů a metody pro její měření 
Jak již bylo zmíněno, pro měření efektivnosti veřejných výdajů je možné použít různé kvantita-
tivní  i kvalitativní metody  ekonomické analýzy, nicméně výsledky kvalitativních metod jako 
SWOT analýzy atd. jsou v případě veřejných výdajů rozporné a proto se dále budu zabývat pouze 
kvantitativními metodami.  

Kvantitativní metody ekonomické analýzy můžeme rozdělit na jednokriteriální metody a vícekri-
teriální metody. Jednokriteriální metody při hodnocení předpokládají existenci jednoho domi-
nantního kritéria, na které převádějí kritéria ostatní. Tímto kritériem by v soukromém sektoru byl 
zisk nebo některý z poměrových finančních ukazatelů. Při hodnocení environmentálních veřej-
ných výdajů je tímto kritériem však nejčastěji úroveň nákladů (výdajů) nebo některých 
z poměrových výdajových ukazatelů. Většina jednokriteriálních metod je tak založena na předpo-
kladu, že je možné vztáhnout výstupy k nákladům (výdajům), které byly vynaloženy na jejich 
získání a že efekty či dopady daného opatření jsou přímo úměrné výší výdajů na uvedené opatření 
alokované. Tento předpoklad je však v případě environmentálních veřejných výdajů částečně 
problematický, protože v rámci ochrany životního prostředí od sebe nelze jednoznačně oddělit 
výdaje na určitou oblast ochrany životního prostředí a následně zkoumat pouze jejich efektivnost bez 
toho, abychom zvažovali vliv výdajů na ostatní složky životního prostředí. 

Možnosti jednokriteriálních metod pro hodnocení environmentálních veřejných výdajů 

V praxi patří mezi nejčastěji používané jednokriteriální metody pro hodnocení environmentálních 
investic analýza minimalizace nákladů, analýza efektivnosti nákladů, analýza užitečnosti nákladů 
a analýza nákladů a přínosů. Tyto metody patří mezi tzv. nákladově-výstupové metody. Pro hod-
nocení efektivnosti veřejných výdajů na ochranu životního prostředí jsou tyto metody vhodné. 
Výjimku tvoří pouze analýza minimalizace nákladů, která pouze porovnává výši nákladů (výdajů) 
na určitou investici, proto ji dále pro hodnocení efektivnosti environmentálních výdajů veřejných 
rozpočtů nebudu uvažovat 

Analýza nákladů a přínosů (angl. Cost-benefit Analysis, CBA) 
Analýza nákladů a přínosů je jednou z nejčastěji využívaných metod ekonomické analýzy u ve-
řejných projektů. Její metodika je následující:  
Krok 1 Zjištění podstaty projektu1.  
Krok 2 Identifikace dopadů projektu (kladných i záporných).  

                                                 
1 Jedná se o vymezení oblasti, které se projekt dotýká, včetně například vymezení skupiny obyvatel ovlivněných 
projektem. 
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Krok 3 Identifikace významných ekonomických dopadů. 
Krok 4 Identifikace fyzických  dopadů realizace projektu. 
Krok 5 Peněžní ohodnocení významných přínosů, přičemž základní měrnou jednotkou 

jsou peněžní jednotky2.  
Krok 6  Diskontování toku nákladů a přínosů.  
Krok 7 Hodnocení pomocí kritérií hodnocení, kterými jsou nejčastěji čistá současná hod-

nota, vnitřní výnosové procento, doba návratnosti nebo ukazatel B/C. V praxi se 
používá buď jedno z kritérií nebo několik kritérií zároveň. 

Pokud bychom měli zhodnotit, zde je CBA vhodná pro hodnocení efektivnosti výdajů místních 
rozpočtů, musíme konstatovat, že CBA je sice nejkomplexnější jednokriteriální metoda, ale také 
nejobtížněji proveditelná metoda, kterou lze při rozhodování o realizaci environmentální investice 
použít. Jejím významným přínosem je zohlednění časového hlediska3. Při posuzování efektivnosti 
projektů tak lze uplatnit i dlouhodobost efektů, která  je významným rysem investic k ochraně 
životního prostředí.  

Hlavním nedostatkem této metody z pohledu hodnocení environmtnálních veřejných výdajů je 
obtížné ocenění environmentálních přínosů v peněžních jednotkách. Toto ocenění je sice možné 
pomocí stínových cen, náhražkových trhů, technických metod či mimotržních oceňovacích me-
tod, jichž existuje pro oblast oceňování životního prostředí celý aparát (více např. Tošovská 1997, 
Soukopová 2005). Toto oceňování je však velmi nákladné a navíc často nevede k požadovaným 
výsledkům, které by daly reálný obraz o efektivnosti investice. Tento problém je pak možné řešit 
využitím třetí z uvedených jednokriteriálních metod, kterou je analýza efektivnosti nákladů.  

Analýza efektivnosti nákladů (angl. Cost-effectiveness analysis – CEA) 
Další používanou jednokriteriální metodou hodnocení efektivnosti veřejných výdajů je metoda 
efektivnosti nákladů. CEA se používá, pokud je ocenění přínosů (užitků) projektů v peněžních 
jednotkách pomocí CBA komplikované. Při tomto typu analýzy se efektivnost nevyjadřuje pro-
střednictvím peněžních jednotek, ale výstupy se měří prostřednictvím vhodných naturálních nebo 
fyzikálních jednotek.  

Efektivnosti investice je pak dána poměrovým ukazatelem měrné investiční náročnosti, např. na od-
stranění jednotky znečištění, kdy je efektivnější ten výdaj, který má co nejnižší měrnou náročnost4. 
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kde C  jsou celkové diskontované náklady, 
S  je měrná investiční náročnost 
E    je jednotka výstupu (např. množství znečištění) 
R je diskontní sazba 

                                                 
2 Ocenění přínosů v peněžních jednotkách se provádí v případě environmentálních veřejných projektů pomocí 
mimotržních metod oceňování, pomocí stínových cen nebo náhražkových trhů (více viz Soukopová 2006, To-
šovská 1997). 
3 Tato analýza umožňuje propočet  přínosů pro životní prostředí i v dlouhodobém časovém horizontu a podává 
tak ekonomicky ucelený pohled na realizaci opatření. 
4 Tento postup vychází z teoretického vztahu mezi výší znečištění a náklady na jeho odstranění, ze kterého je 
zřejmé, že čím je znečištění nižší, tím stoupají náklady na jeho odstranění množství odstraněného znečištění na 
jednotku nákladů postupně klesá. 
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Pro hodnocení environmentálních veřejných výdajů se tato metoda jeví jako vhodná, protože jako 
E můžeme použít některé z environmentálncíh indikátorů jako např. množství vyprodukovaného 
odpadu, množství vypouštěného CO2, vliv na životní prostředí stanovený v bodové škále aj.  

Hodnocení metodou CEA vypadá z tohoto pohledu velmi jednoduše, ale i ono je spojeno s celou 
řadou problémů spojených především s výběrem ukazatele výstupu. Nejvýraznější z nich jsou 
případy, kdy existuje více druhů užitků nebo není možné jednotlivé užitky navzájem porovnat 
(více např. Soukopová 2005). Zde se proto nabízí otázka, zda je vůbec možné jednotlivé užitky 
v oblasti ochrany životního prostředí navzájem porovnat. Což se u environmentálních veřejných 
výdajů jeví jako možné, zvláště pokud máme porovnávat dvě obce, či dva kraje.  

Možnosti vícekriteriálních metod pro  hodnocení  environmentálních veřejných výdajů 
Předchozí dvě jednokriteriální metody hodnotily environmentální veřejné výdaje na základě jed-
noho hodnotícího kritéria. Při většině reálných rozhodovacích situací však rozhodujeme podle 
více kritérií, proto je důležité ukázat na význam vícekriteriálních metod. 

Formulace úlohy vícekriteriálního hodnocení efektivnosti veřejného výdaje pak bude následující. 
následující: Nechť je dán veřejný výdaj v1, a seznam hodnotících kritérií K = {k1, k2, ... , kk}. Kaž-
dý výdaj (v našem případě položka funkčního členění rozpočtové skladby) v je podle těchto krité-
rií popsána vektorem kriteriálních hodnot (y1,  y2, …, yk). Pak bude možné transformovat matema-
tický model podle Fialy, Jablonského a Maňase (1994) do následující kriteriální matice:  

Y = (Yj)     (3.2) 

Hodnocení daného výdaje podle jednotlivých kritérií může být v různých jednotkách a různých 
měřítcích. Důležitá je potom transformace vstupních informací na srovnatelné jednotky, umožňu-
jící agregaci podle všech kritérií. To umožňují stupnice a škály, které patří mezi nejjednodušší 
metody vícekriteriálního hodnocení.  

Stupnice a škály 

Mezi nejznámější stupnice a šály pak patří: 
 Nominální (binární) stupnice, založena na operaci shody či neshody (rozdílu), která je 

vymezena binární logickou hodnotou 1 (shoda), resp. 0 (neshoda). Hodnocené varianty 
jsou z hlediska hodnoceného kritéria indiferentní. Nedostatkem hodnocení pomocí binární 
stupnice je to, že při tomto typu hodnocení není měřena preference jednotlivých kritérií 
ani nejsou uvažovány váhy jednotlivých kritérií, přičemž nelze předpokládat, že by tyto 
váhy byly identické 

 Ordinální stupnice, která se využívá jako klasifikační, která jednotlivá kritéria hodnotí 
pomocí známkování (např. 1–5, kde 1 = nejlepší hodnota a 5 = nejhorší hodnota) nebo ja-
ko bodovací stupnice, která jednotlivá kritéria ohodnocuje v rámci dané škály (např. 1–10, 
kde 1 = nejhorší hodnota, 10 = nejlepší hodnota). Ordinální stupnice tak překonává hlavní 
nedostatek binární stupnice, protože uspořádává kritéria od nejméně důležitého po nejvíce 
důležité. 

 Kardinální číselná stupnice, která se využívá jako intervalová stupnice a jako poměrová 
stupnice. 

Stupnice a škály se pro hodnocení environmentálních veřejných projektů používají nejčastěji 
v rámci expertního posuzování, přičemž nejčastěji je využívána ordinální bodovací stupnice. 
Hlavní výhodou stupnic a škál je bezesporu relativní jednoduchost při hodnocení alternativ. 
K nevýhodám patří, že tyto postupy nerozlišují  mezi důležitostí jednotlivých kritérií. Tento nedo-
statek pak řeší metody používající pro své hodnocení váhy kritérií.  
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Většina vícekriteriálních metod pro hodnocení proto vyžaduje k vícekriteriálnímu hodnocení vari-
ant znalost vah kritérií. Snad nejčastěji používanou vícekriteriální metodou při hodnocení envi-
ronmentálních výdajů je bodovací metoda. 

Bodovací metoda 
Tato metoda patří mezi metody založené na dílčím hodnocení variant, kdy jsou hodnoceny jednotli-
vé varianty (výdaje) nezávisle na sobě. Při této metodě hodnotitel přiřadí jednotlivé variantě určitý 
počet bodů ze zvolené stupnice (viz výše) vzhledem k daným kritériím, přičemž čím lépe je hodno-
cena daná varianta, tím vyšší je její bodové ohodnocení vzhledem k tomuto kritériu. Počet stupňů 
bodové stupnice závisí na rozlišovací schopnosti hodnotitele, která nemusí být pro všechna kritéria 
stejná. Maximální (resp. minimální) počet bodů přiřazený nejlepší (resp. nejhorší) hodnotě kritéria 
však musí být pro všechna kritéria stejný. Přitom se nevylučuje případ, kdy při dílčím hodnocení 
podle některého kritéria žádná varianta nedosáhne tento extrémní počet bodů (může jít o hypotetic-
ky stanovené číslo). V této metodě se ohodnocení variant vypočítá následujícím způsobem: 

∑
=

=
k

j
ijji yvh

1
,       (3.3) 

kde      hi je ohodnocení i-té varianty, i = 1, 2, …, n , 
yij  jsou hodnoty kriteriální matice Y, 
vj  je normovaná váha j-tého kritéria, j = 1,2, …, k  

a varianty ai se seřadí tak, že čím je větší hodnota hi, tím více je i-tá varianta preferována.  

Bodovací metoda je z mého pohledu pro hodnocení environmentálních výdajů místních rozpočtů 
v rámci jedné obce nevhodná. Výsledkem je číslo, které není poměřitelé s jinou obcí. Využití 
bodovací metody bych pro hodnocení environmentálních veřejných výdajů doporučila na vyšší 
úrovni místní samosprávy, na úrovni okresů, krajů či při hodnocení efktivnosti v rámci celé ČR.  

4. Návrh metody 

Z pohledu hodnocení efektivnosti environmentálních výdajů místních rozpočtů se díky 
výše uvedeným závěrům jeví jako nejvhodnější vícekriteriální hodnocení s dominantním kritéri-
em metody CEA, kdy Efektem bude několik vhodně zvolených environmentálních indikátorů  
a následné vícekriteriální zhodnocení výsledů CEA.  

Jako příklad uvádím hodnocení efektivnosti výdajů funkční položky rozpočtu 3722 – svoz 
komunálních odpadů. Pro srovnání efektivnosti vynaložených výdajů do oblasti nakládání 
s odpady jsem navrhla následující indikátory a aplikovala je na tři skupiny obcí III. typu. Následu-
jící tabulka ukazuje navržené indikátory a jejich následnou aplikaci do CEA.  

Tab. 1 Přehled navržených indikátorů 
Indikátory  CEA jako kritérium  
Produkce komunálního 
odpadu t Výdaje na KO/produkce KO § 37/ KO 

Produkce KO na obyv.  Kg/oby
v. 

Výdaje na sběr a využití 
KO/produkce KO (§ 3722 + 3725) / KO 

Podíl produkce tříděného 
odpadu na produkci komu-
nálního odpadu 

 Výdaje na sběr a svoz KO/ produkce 
KO § 3722/KO 

  Výdaje na sběr a svoz odpadů (CO) (§ 3721 +3722 +3723)/ 
CO 
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Tab. 2 Aplikace navržených indikátorů v praxi u vybraného vzorku obcí 

Indikátory 1. skupina 2. skupina 3. skupina 
Žamberk Kostelec Rychnov Laškroun Hradec Pardubice 

Produkce komunálního 
odpadu 17 684,26 7 358,84 23473,44 14098,11 57694,07 47786,61 

Produkce KO na 1 obyva-
tele 2,93 1,18 2,025843 1,386791 0,612106 0,539602 

Podíl produkce tříděného 
odpadu na KO 5,59 13,02 5,86 18,66 13,17 12,85 

CEA 
Výdaje na KO/produkce 
KO 0,90 0,58 0,374456 0,482281 1,060225 1,361675 

Výdaje na sběr a využití 
KO/produkce KO 0,90 0,57 0,370195 0,482281 0,954236 0,816534 

Výdaje na sběr a svoz KO/ 
produkce KO 0,24 0,57 0,370195 0,482281 0,954236 1,024062 

Pramen: ISOH, ČSÚ, ARIS, autorka 

I přes snahu, aby si byly obce v jednotlivých skupinách co nejvíce podobné, jsou zde vidět velké 
rozdíly. Proto dalším krokem k ohodnocení výsledků a k jakési objektivizaci skupin je zhodnoce-
ní jednotlivých kritérií podle bodovací metody s hodnotící škálou 1–100 se shodnými váhami. 

Tab. 4 Transformace indikátorů bodovací metodou vybraného vzorku obcí 

Indikátory 1. skupina 2. skupina 3. skupina 
Žamberk Kostelec Rychnov Lanškroun Hradec Pardubice

Produkce komunálního odpadu 41,61 100,00 31,35 52,20 12,75 15,40 
Produkce KO na 1 obyvatele 18,42 45,73 26,64 38,91 88,15 100,00 
Podíl produkce tříděného odpa-
du na KO 29,96 69,77 31,40 100,00 70,58 68,86 

Výdaje na KO/produkce KO 41,61 64,56 100,00 77,64 35,32 27,50 
Výdaje na sběr a využití 
KO/produkce KO 41,13 64,95 100,00 76,76 38,79 45,34 

Výdaje na sběr a svoz KO/ pro-
dukce KO 100,00 42,11 64,83 49,76 25,15 23,44 

∑ 272,72 387,12 354,22 395,27 270,75 280,54 
Pořadí obcí 5. 2. 3. 1. 6. 4. 

Pramen: autorka 

Z pohledu provedené analýzy se jako nejlépe hospodařící v oblasti nakládání s komunálními od-
pady jeví obec Lanškroun.  

5. Závěr 
Hodnocení veřejných výdajů z oblasti ochrany a tvorby životního prostředí naráží na řadu speci-
fik. Existuje celá řada metod ekonomické analýzy pro hodnocení veřejných projektů, ale již ne 
všechny je možné použít pro hodnocení výdajů místních rozpočtů do určité oblasti ochrany život-
ního prostředí. Podstatou ekonomického přístupu k analýze a hodnocení veřejných projektů je 
použití kritéria racionality jednání zúčastněných subjektů ve smyslu představy, že racionální cho-
vání spočívá v efektivním využití omezených zdrojů za účelem maximálního dosažení cílů, resp. 
žádoucích užitků. V článku jsem se snažila zhodnotit výhody a nedostatky jednokriteriálních a 
vícekriteriálních metod pro hodnocení výdajů místních rozpočtů. Výsledkem této analýzy je návrh 
metody pro hodnocení s využitím vícekriteriálního hodnocení bodovací metodou s dominantním 
kritériem CEA. 
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MA 21 V CENÁCH MV ZA KVALITU A INOVACI  
ZA ROKY 2005–2008 

Jarmila Neshybová 

 

Úvod 
V roce 1992 se konala v Rio de Janeiru (Brazilie) konference OSN o životním prostředků (dále 
ŽP) a rozvoji, tzv. Summit Země, známá také pod zkratkou UNCED. Představitelé více než 170 
zemí světa se dohodli na přijetí několika významných dokumentů. Jedním z nich byla i Agenda 
21 – program pro 21. století, který má napomoci přechodu lidské společnosti na tzv. udržitelný 
rozvoj1, jehož cílem je snaha o zachování ŽP dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě.  

Agenda 21 je dokument, který se stal strategickým plánem rozvoje společnosti. Dokument určil 
hlavní směry omezení negativních projevů naší civilizace v různých oblastech (např. sociální roz-
díly mezi bohatými a chudými zeměmi, nedostatky ve zdravotní péči, globální ohrožení ŽP, ex-
panze lidských sídel apod.). 

Místní Agenda 21 je strategický a akční plán rozvoje obce či regionu, který zavádí principy udržitel-
ného rozvoje do praxe. Jedná se tedy o plán propojující ekonomické a sociální aspekty s oblastí ŽP  
a je vytvářen spolupráci s veřejností. Její definici lze rozebrat po jednotlivých slovech z názvu [2]: 

 místní – odkazuje na vlastní místo působení, bydliště, obec, případně region 
 agenda – slovo latinského původu znamenající program nebo seznam věcí, které je třeba 

udělat, aby bylo dosaženo stanových cílů 
 21 – znamená, že se jedná o to, co musíme udělat pro (v) 21. století, vyzývá k uvažování 

v delším časovém horizontu 

MA 21 je proces, který prostřednictvím 
 zkvalitňování správy věcí veřejných, 
 strategického plánování (řízení), 
 zapojování veřejnosti a 
 využíváním všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji, zvyšuje kvalitu života ve 

všech jeho aspektech. 

Činnosti místních správ je věnována 28. Kapitola dokumentu Agenda 21 [4], ve které se mimo 
jiné říká, jak se má správa k MA 21 postavit: „na základě konzultací a vytváření konsenzu by se 
místní orgány měly od občanů a od místních, občanských, komunitních, obchodních a průmyslo-
vých organizací poučit a získat informace potřebné pro zformulování nejlepších strategií.“ 

MA 21 není ani zákonem, nebo vládním nařízení, není ani povinná, nejsou stanovené žádné jed-
notné postupy, jak ji zavádět, jsou však známy klíčové kroky, jak na to. Implementace MA 21 
začala v ČR kolem roku 1997, v porovnání s okolními evropskými státy se značným zpožděním. 
[5] MA 21 může iniciovat orgán místní správy, nevládní organizace, organizace soukromého sek-
toru, skupina lidí i jednotlivý občan. Nezastupitelnou roli hraje v procesu MA 21 orgán místní 
správy, která jej musí zastřešit a podpořit. 

 

                                                            
1 Trvale udržitelný rozvoj je takovým způsobem ekonomického růstu, který uvádí v soulad hospodářský a společenský 
pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. (definice z otevřené encyklopedie Wikipedie 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trvale_udr%C5%BEiteln%C3%BD_rozvoj). Dle definice CENIA se jedná o takový 
způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich 
vlastní potřeby (http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/MZPMSFHV0HSB) 
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Proces MA 21 
MA 21 by měla mít následující součásti [6]: 

 Organizační zázemí – proces je nutno koordinovat, obvykle zázemí zajišťuje místní sprá-
va, nebo s ní musí být alespoň oficiálně propojeno.  

 Komunitní spolupráce (partnerství) – místní správa by měla při přípravě a realizaci míst-
ních aktivit, jednotlivých záměrů rozvoje obce/regionu spolupracovat s místními organi-
zacemi a veřejností v co nejvyšší míře a dlouhodobě 

 Kapacita pro získávání zdrojů – MA 21 vede ke zvýšení kapacity pro získávání zdrojů 
především vzhledem k zavedení principu UR v místních podmínkách. 

 Formalizace procesu, politická podpora – místní zastupitelstvo musí přijmout MA 21 jako 
oficiální součást rozvoje a fungování obce/regionu. 

 Strategie udržitelného rozvoje za účasti veřejnosti – každá obec/region, která chce zavést 
MA 21, by měla mít zpracovanou dlouhodobou Strategii UR, jakožto zastřešující doku-
ment pro dílčí strategie, plány a politiky. Každý místní občan by měl mít možnost podílet 
se na jejím zpracování i realizaci. Součástí strategického plánu má být akční plán, který 
přesně definuje kdo, co a kdy udělá. 

 Výchova, vzdělávání, osvěta a informovanost – občané musí rozumět základním otázkám 
UR a také tomu, že oni sami jsou spolutvůrci budoucnosti obce/regionu. Musí být moti-
vováni k tomu, aby se do procesu MA 21 aktivně zapojili.  

 Management kvality – udržitelnost by měla být chápána jako součást řízení místního úřadu 
 Vnější vztahy a vazby – UR není jen záležitostí obce/regionu, ale má širší souvislosti, tu-

díž obec/region by měla budovat vnější vztahy, informační vazby a partnerství s dalšími 
obcemi/regiony, v rámci sítí a projektů na národní i mezinárodní úrovni 

 Mikroprojekty – dílčí projekty, které slouží jako příklad projektů, jež přispívají k UR. Fi-
nančně by se na nich měla podílet místní správa. 

V rámci procesu se vytváří, zpracovává a definuje plán s následujícími částmi: 

 Základní hodnoty – které účastníci vyznávají a uznávají a pro které se činností účastní 
 Vize – čeho chtějí dosáhnout, jak bude vypadat obec/region za 15, 20 a více let 
 Účel – kdo jsme, proč chceme proces zahájit a realizovat 
 Stanovení prioritních oblastí – klíčová část realizace MA 21 
 Záměry a specifické cíle – záměry obecně popisují, co máme v úmyslu dělat 

v jednotlivých prioritních oblastech. Specifické cíle pak tyto záměry upřesňují, nejsou to 
však úkoly ani akce 

 Akce – ke každé z vybraných prioritních oblastí je sestaven Akční plán – seznam konkrét-
ních aktivit (projektů), které je třeba udělat, aby bylo dosaženo specifických cílů v dané 
oblasti. 

Právě tyto části MA 21 jsou základem pro správné řízení, kontrolu a správu věcí veřejných včetně 
veřejných prostředků. Zejména díky těmto částem je MA 21 řazena k nástrojům kvality ve veřej-
né správě a jak bylo zmíněno výše – nedílnou součástí procesu MA 21 je management kvality 
daného úřadu. Nástroje kvality jsou v současné době velice populární, jsou přejímány ze soukro-
mého sektoru (např. model Excelence EFQM, Balanced Scorecard, benchmarking, benchlearning, 
normy ISO atd.), nebo jsou implementován takové nástroje řídící kvalitu, které byly vyvinuty 
přímo pro potřeby organizací veřejného sektoru (model CAF, místní Agenda 21, komunitní plá-
nování apod.). 
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Do procesu MA 21 může spadat např. obnova památek, péče o krajinu, péče o starší občany, oži-
vování a zachovávání tradičních zvyklostí a řemesel, udržitelná turistika, programy pro školy za-
měřené na otázky UR apod.2 

Zapojování veřejnosti v rámci MA 21 
Velice důležité je zapojovat do procesu MA 21 veřejnost a to nejen do vytváření plánů ale i do 
jejich realizace. Pomocným nástrojem k tomuto zapojování může být výše zmíněné komunitní 
plánování. Čím více lidí se do procesu MA 21 zapojí, tím kvalitnější tento proces bude. Možnými 
nástroji pro zapojení veřejnosti do procesu MA 21 jsou dotazníky, informační letáky, veřejná se-
tkávání, kulaté stoly, výstavy, individuální rozhovory, virtuální diskuse, případové studie apod. 

Výhody zapojení veřejnosti: 

 Předchází se konfliktům, pomáhá konflikty řešit způsobem přijatelným pro obě strany, 
pomáhá odstranit nepochopení a nedorozumění 

 Spolupracující strany se navzájem od sebe učí a inspirují, což přispívá k vyšší tvořivosti 
 Každý přináší místní znalosti a místní zkušenosti i své odborné znalosti 
 Lidé mohou přijmout záměr za vlastní, ztotožnit se s ním, začne jim na věci záležet 
 Posiluje pocit soudržnosti k obci, posiluje pocit vlastnictví, který motivuje k činnosti 
 Pomáhá dosahovat cílů UR 
 Dává procesu dynamiku 

Měření kvality MA 21 v ČR 
Oficiálním nástrojem umožňující všem aktivním místním správám dle jasně definovaných para-
metrů prokázat, zda a na jaké úrovni realizují MA 21, jsou Kritéria MA 21. Kritéria jsou evidová-
na v internetové Databázi MA 21 – oficiální evidence MA 21 v ČR. 

Sada jedenadvaceti Kritérií MA 21 je rozdělena do čtyř kategorií „A“ až „D“, součástí je startova-
cí kategorie „Zájemci“. Každá z těchto kategorií představuje určitou kvalitativní úroveň realizo-
vané MA 21. Každé Kritérium MA 21 má stanoveny své ukazatele zahrnující aktivity/úkony, 
jejichž realizace vede k jeho naplnění. Nedílnou součástí ukazatele je jeho limit – konkrétní hod-
nota, kterou musí každá municipalita naplnit a doložit prostřednictvím přesně specifikované do-
kumentace. Jedná se o oficiální sadu kritérií zastřešenou Radou vlády pro udržitelný rozvoj. Cha-
rakteristika jednotlivých kategorií je uvedena např. na internetových stránkách Národní sítě Zdra-
vých měst3. 

Nejvíce subjektů územní správy se nalézá v kategorii „Zájemci“, kategorii „A“ zatím nedosáhla 
žádná z municipálních organizací (viz obrázek). Celkově je zavedena MA 21 ve 113 municipál-
ních subjektech, z čehož je 84 „Zájemců“ (stav k 27. 2. 2009). 

                                                            
2 Další příklady procesu MA 21 lze nalézt na: http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=1923253 
3 Konkrétně dostupné na: http://www.nszm.cz/cb21/asp/ibrana.asp?id=11695 
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Obr. 1 Počet municipálních subjektů v jednotlivých kategoriích MA 21 

 
Zdroj: Přehled MA 21 v ČR v roce 2009. Stav ke konci února 2009. Dostupné na: 
http://ma21.cenia.cz/prehled. Zpracováno autorkou 

Podpora MA 21 
MA 21 podporují v současné době některé oficiální dokumenty, např. Strategie udržitelného roz-
voje ČR, Státní politika ŽP, Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 
K institucionálnímu posílení MA 21 přispělo v roce 2004 zahájení činnosti Rady vlády pro udrži-
telný rozvoj, resp. její Pracovní skupiny pro MA 21. Jejím cílem je přispět k tomu, aby se MA 21 
stala běžným nástrojem plánování v rámci veřejné správy v ČR. V roce 2005 Pracovní skupina 
zpracovala a začala v praxi testovat kritéria MA 21, která umožní srovnání kvality jednotlivých 
MA 21 a jejich zařazení do databáze dle objektivních ukazatelů. 

Koordinátorem pro oblast MA 21 v ČR je CENIA, česká informační agentura ŽP, která zajišťuje 
základní a aktuální informace z oblasti, zprostředkovává kontakty a informační zdroje v rámci ČR 
i mimo ni. Na svých webových stránkách provozuje databázi probíhajících MA 21 v ČR. Celo-
státně významné jsou dvě sítě měst a obcí podporujících MA 21 – Národní síť zdravých měst ČR 
a TIMUR o.s. zaměřené na sledování indikátorů udržitelného rozvoje na místní úrovni. 

MA 21 oceněná Cenou MV za kvalitu a inovaci 
MA 21 patří k řadě nástrojů řídících a zvyšujících kvalitu ve veřejné správě, jejíž implementace je 
oceňována Cenou MV za kvalitu a inovaci. Jedná se o Ceny udílené každoročně od roku 2005 
Ministerstvem vnitra ČR na Národní konferenci kvality ve veřejné správě. Ministerstvo vnitra se 
snaží podporovat zavádění nástrojů kvality do organizací VS řadou motivačních způsobů4, při-
čemž jedním z nich jsou právě zmíněné Ceny MV za kvalitu a inovaci. Záměrem Cen MV je 
podpořit ty organizace veřejné správy, které hledají a nacházejí cesty ke zvyšování své kvality, 
popřípadě kvality jimi poskytovaných služeb. Cílem udílení cen MV je dle pana Ing. Pavla Kajm-
                                                            
4 Odborníci MV ve spolupráci s externími znalci zajišťují např. Metodické vedení a koordinaci aktivit týkajících 
se implementace a používání nástrojů kvality v organizacích VS, MV zaštiťuje řadu projektů a konferencí týkají-
cích se kvality ve VS. 
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la z Odboru reformy regulace a kvality ve veřejné správy, MV ČR, podpořit ty organizace, které 
si význam kvality ve své práci nejen uvědomují, ale také hledají a nacházejí cesty jejího dosaho-
vání.[1] Ceny MV jsou nástrojem pro popularizaci a šíření moderních nástrojů řízení ve VS ČR. 
Ceny jsou udíleny ve dvou stupních: 

 bronzový – „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby“ za první výsledky při zlepšení 
kvality poskytovaných služeb, 

 stříbrný – „Organizace dobré veřejné služby“ za prokazatelné dosažení dobrých výsledků 
organizace v daném roce. 

Rozšíření MA 21 bylo zmíněno výše, nyní je vhodné zabývat se tím, kolik municipalit za imple-
mentaci MA 21 získalo některý typ Ceny MV za kvalitu a inovaci – viz obrázek 2. Je nutné po-
znamenat, že obrázek zobrazuje v souhrnu počet ocenění získaných za roky 2005 - 2008, ne počet 
subjektů toho daného typu municipalit. Oceněny mohou být tytéž subjekty opakovaně za stejný 
nástroj kvality, většinou je rozdíl v typu ocenění (bronzové x stříbrné). Více než jedno ocenění pro 
tentýž subjekt se objevuje v kategoriích krajských a okresních měst. V obrázku jsou ocenění roz-
dělena dle typu municipálního subjektu: krajský úřad (KÚ, celkový počet 13 v ČR), krajské město 
(celkově 13 krajských měst), okresní město (celkově 61 okresních měst), obce s rozšířenou pů-
sobností (obce III. typu, celkově 205 obcí), obce s pověřeným obecním úřadem (obce II. typu, 
celkově 188 obcí, které mají pouze statut obce II. typu), ostatní obce (obce I. typu, celkově 5855 
obcí, které mají pouze statut ostatní obce), městská část (u hl. m. Prahy, případně v dalších měs-
tech) a dobrovolné svazky obcí (DSO). 

Obr. 2 Počet Cen MV za kvalitu a inovaci za implementaci MA 21 či její kombinaci s jinými 
nástroji kvality (v souhrnu za roky 2005 – 2008) 

 
Zdroj: údaje Odboru reformy regulace a kvality ve veřejné správě ČR, MV ČR, zpracováno au-
torkou 

Obě ocenění krajských měst putovalo do jednoho z nich – do Ústí nad Labem (za roky 2006 a 
2008). Dále byly oceněny vícekrát následující okresní města: 

 Vsetín (2006 a 2008) za MA 21 
 Chrudim za MA 21 (2006) a za MA 21 + CAF + Zdravé město (2007) 
 Prostějov za MA 21 + CAF (2006), za MA 21 + Zdravé město (2007) a za MA 21 (2008) 
 Litoměřice za MA 21 + Zdravé město (2007) a za MA 21 (2008). 
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Municipality byly oceněny jednak za samotnou implementaci MA 21, tak i za kombinace několi-
ka metod kvality, nejčastěji s modelem CAF5 a projektem Zdravé město6. 

Tab. 1 Porovnání počtu municipalit používajících MA 21 a těch, které za ni získaly některý 
typ Ceny MV za kvalitu a inovaci (za roky 2005 – 2008)  
Typ municipál-
ního subjektu 

Zavedená 
MA 21 (1) 

Zavedená MA 
21 bez „Zá-
jemců“7 (2) 

Počet oce-
nění (3) 

Počet oceněných 
subjektů (4) 

(4)/(2) (v %) 

KÚ 3 1 0 0 0
Krajské město 5 1 2 1 100
Okresní město 16 10 13 8 80
Obec III. typu 26 13 5 5 38,5
Obec II. typu 10 1 1 1 100
Obec I. typu 36 1 0 0 0
Městs. část/ 
městs. obvod 

7 1 1 1 100

DSO 10 1 1 1 100
Celkem 113 29 23 17 58,6
Zdroj: informace z internetových stránek CENIA a z Odboru reformy regulace a kvality ve veřej-
né správě. Zpracováno autorkou. 

Z celkového počtu 113 municipalit ve všech kategoriích MA 21 již 15 % z nich získalo některý 
typ ocenění MV za její implementaci. Ocenění MV za kvalitu a inovaci nejsou určeny kategorii 
„Zájemců“. Jak je zřejmé z tabulky 1, je velice pravděpodobné, že ten municipální subjekt, který 
se nachází v kategorii vyšší než „Zájemci“ a přihlásí se do soutěže o Ceny MV za kvalitu a inova-
ce, je pak některým typem této Ceny oceněn. Též z tabulky vyplývá, že za implementaci MA 21 a 
její rozvoj mající vliv na zvyšování kvality, lze získat ocenění za zavedení MA 21 několikrát 
(vždy však pouze jednou za jeden hodnocený rok). Nejvíce rozšířená je MA 21 v okresních měs-
tech (13,1 % z celkového počtu 61 okresních měst ČR), které za ní získaly více než polovinu 
všech udělených cen za MA 21. Právě na této úrovni je MA 21 nejčastěji doplněna nějakým dal-
ším nástrojem kvality. 

Závěr 
Domnívám se, že pro municipální úroveň je MA 21 velice srozumitelný a snadno uchopitelný 
nástroj pro praktické následování principů trvale udržitelného rozvoje. Zatím je v české územní 
samosprávě MA 21 rozšířena pouze v malém počtu obcí, vezmeme-li v potaz celkový počet 6248 
obcí v ČR. Přesto lze však používání tohoto nástroje hodnotit kladně, minimálně z toho důvodu, 
že používání MA 21 demonstruje snahu úřadů nezůstat vůči problematice ochrany ŽP a trvale 
udržitelnému rozvoji nečinné. Díky motivaci MV a jejich Cenám za kvalitu a inovaci, respektive 
díky oceňování těchto snah směřujících ke zvýšení kvality poskytovaných služeb a v konečném 
důsledku kvality života občanů v dané municipalitě, jistě napomůže rozšíření nejen MA 21 ale i 
dalším nástrojům řídícím a zvyšujícím kvalitu ve veřejné správě. 

                                                            
5 CAF = Common Assessment Framework, sebehodnotící rámec vyvinutý přímo pro potřeby organizací veřejné sprá-
vy, který je založen na modelu Excelence EFQM. 
6 Iniciován OSN v roce 1988, po roce 1989 začaly být jeho myšlenky realizovány v ČR. Vychází se dvou dokumentů: 
Zdraví 21 (dokument Světové zdravotní organizace WHO – OSN) a NEHAP (Národní akční plán zdraví a ŽP ČR 
z roku 1998) 
7 Zahrnuty pouze kategorie A, B, C a D. 
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POROVNÁNÍ VYKAZOVANÝCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DAT  
SE ZAMĚŘENÍM NA ÚROVEŇ MUNICIPALIT 

Eduard Bakoš, Barbora Kaplanová, Jana Soukopová 

  

Úvod 
Jak je známo, v ČR jsou výdaje na ochranu životního prostředí sledovány především dvojím způ-
sobem: 

 prostřednictvím výběrového šetření Českého statistického úřadu 
 prostřednictvím informačního systému ARIS1 Ministerstvem financí ČR 

Výdaje na ochranu životního prostředí od těchto dvou hlavních zdrojů také přebírá agentura  
CENIA, která je zveřejňuje na vlastních internetových stránkách, jak bude dále podrobněji roze-
bráno. 

Výdaje v obou dvou případech jsou sledovány podle mezinárodní klasifikace CEPA 2000, která 
třídí výdaje na ochranu životního prostředí do 9 oblastí a to:  

1. Ochrana ovzduší a klimatu 
2. Nakládání s odpadními vodami 
3. Nakládání s odpady 
4. Ochrana a sanace půdy, podzemních a povrchových vod 
5. Omezování hluku a vibrací (kromě ochrany pracovišť) 
6. Ochrana biodiverzity a krajiny 
7. Ochrana proti záření (kromě vnějšího zabezpečení) 
8. Výzkum a vývoj 
9. Ostatní aktivity na ochranu životního prostředí 

Rozpočtová skladba však tyto oblasti zcela nedodržuje a odvětvové třídění rozpočtové skladby 
pro rok 2009 dělí oddíl 37- ochrana životního prostředí na následující pododdíly: 

 371 - Ochrana ovzduší a klimatu 
 372 - Nakládání s odpady 
 373 - Ochrana a sanace půdy a podzemní vody 
 374 - Ochrana přírody a krajiny 
 375 - Omezování hluku a vibrací 
 376 - Správa v ochraně životního prostředí 
 377 - Ochrana proti záření  
 378 – Výzkum životního prostředí 
 379 - Ostatní činnosti v životním prostředí 

Celkově rozdíly v metodice třídění dat ukazuje následující tabulka. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Automatizovaný rozpočtový informační systém. 
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Tab. 1 Výdaje místních rozpočtů podle funkčního členění rozpočtové skladby  
a Českého statistického úřadu 

ČSÚ MF ČR (rozpočtová skladba) 
ochrana ovzduší a klimatu Ochrana ovzduší 
nakládání s odpadními vodami Ochrana vody 
nakládání s odpady nakládání s odpady 
ochrana a sanace půdy, podzemních  
a povrchových vod 

Ochrana půdy a podzemní vody 

omezování hluku a vibrací (kromě ochrany 
pracovišť) 

redukce působení fyzikálních faktorů (ome-
zování hluku a vibrací a ochrana proti záře-
ní) ochrana proti záření  

ochrana krajiny a biodiverzity Ochrana biodiverzity a krajiny 
výzkum a vývoj Výzkum životního prostředí 
ostatní aktivity ostatní činnosti v ekologii 
 Správa v ochraně životního prostředí 

  
Z tabulky jsou vidět drobné rozdíly v aplikaci metodiky CEPA 2000 v podmínkách ČR prostřed-
nictvím ČSÚ2 a MF ČR. V metodice OECD, resp. Eurostatu, jsou zdůrazňovány tyto rozdíly 
v jednotlivých položkách, ale i jiné rozdíly při sledování dat podle metodiky CEPA 2000 
v jednotlivých zemích. Jde především o položku ostatní, kam některé země zahrnují jiné oblasti,  
a tedy sledují oblastí méně než 9, nebo je někdy nesledují vůbec.3 

K rozpočtové skladbě a environmentálním výdajům je potřeba dodat, že kromě položky 37 lze 
nalézt i položky oddílu 10 a 23 např. 1037 nebo pak především paragrafy 2321, 2322, 2334, které 
ovlivňují výši ekologických výdajů a je potřebné je započítat do celkových výdajů místních roz-
počtů, které jsou vynakládány na ochranu a tvorbu životního prostředí. Tyto paragrafy jsou jistým 
způsobem preferovány před paragrafy oddílu 37. Jak na to upozorňují autoři Paroubek  
a Kinšt.4   

Prostřednictvím ČSÚ jsou sledovány pořízené investice na ochranu životního prostředí, neinves-
tiční náklady na ochranu životního prostředí a ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního 
prostředí.  

Tyto údaje jsou sledovány pomocí výběrového šetření ČSÚ pomocí „Ročního výkazu o výdajích 
na ochranu životního prostředí“. Podle informací ČSÚ jsou oslovovány ekonomické subjekty 
s převažující činností zemědělskou, průmyslovou a dalších vybraných odvětví, dále subjekty 
s činností (hlavní i vedlejší) odstraňování odpadních vod, pevného odpadu, čištění města (OKEČ 
90), obce s počtem obyvatel 500 a více, rozpočtové organizace, organizační složky státu, státní 
fondy, Fond národního majetku, Pozemkový fond, Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, 
Správa železniční dopravní cesty.5  

Jak lze vysledovat, výběrové šetření ČSÚ nepostihuje úplně malé obce (obce pod 500 obyvatel)  
a navíc lze jenom velice stěží přesně zjistit, které výdaje byly vynaloženy prostřednictvím veřej-
ného, a které prostřednictvím soukromého sektoru.  

  

                                                 
2 Rozdělení oblastí podle ČSÚ odpovídá rozdělení oblastí podle Eurostatu 
3 OECD/Eurostat: Environmental Protection Expenditure and Revenue Joint Questionnaire/SERIEE    Environmental 
Protection Expenditure Account, Conversion Guidelines, 2005 s. 19 
4 Kinšt, Paroubek: Rozpočtová skladba v roce 2009, s. 138 
5  Roční výkaz o výdajích na ochranu životního prostředí 
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Výdaje veřejného sektoru resp. především veřejných rozpočtů jsou samostatně sledovány Minis-
terstvem financí ČR. Ministerstvo v rámci své statistiky a prostřednictvím informačního systému 
ARIS vykazuje výdaje na ochranu životního prostředí z centrálních zdrojů (státní rozpočet, státní 
fondy) a územních rozpočtů. Rozdíly v datech z MF a ČSÚ jsou ukázány v následující (podrobné) 
tabulce 2. 

Z pohledu podrobné analýzy environmentálních výdajů místních rozpočtů lze považovat 
za relevantnější data z Ministerstva financí a systému ARIS, ve kterém jsou data za plánovaný  
i plněný rozpočet každé obce, a data jsou v tomto ohledu úplná. Pro další analýzu podle oblastí je 
tedy nutné provést diskusi o metodice CEPA a paragrafech rozpočtové skladby, které lze do jed-
notlivých oblastí ochrany životního prostředí v rámci analýzy místních rozpočtů zahrnout. 

Uvedená data jsou sekundárně přejímána v různých oficiálních dokumentech, což může  
v některých případech působit matoucím dojmem. ČSÚ zveřejňuje hned několik publikací, ve 
kterých jsou investiční a neinvestiční výdaje na ŽP uvedeny. Jako první dokument lze uvést Sta-
tistickou ročenku 2007, ve které jsou publikovány investiční i neinvestiční náklady mimo jiné  
i v členění podle krajů. Uvedené údaje jsou zde publikovány se zpožděním – v aktuální Statistické 
ročence najdeme pouze výdaje z roku 2005. Obdobné údaje lze pak nalézt v dalších dvou publi-
kacích ČSÚ, a to ve Statistických ročenkách krajů (Krajské ročenky) a v publikaci s názvem Vý-
daje na ochranu životního prostředí v ČR. Paradoxní je, že v aktuálních vydáních těchto publikací 
již jsou uvedeny i údaje za rok 2007. 

Dále existují další dvě publikace, které uvádějí data z obou zdrojů.  Jedná se o Statistickou ročen-
ku životního prostředí 2008 a Zprávu o životním prostředí ČR 2008. Ačkoliv se v obou publika-
cích uvádí zdroje dat, může při další aplikaci údajů dostatečně neinformovaným uživatelem do-
cházet k chybám.  



 

 

Tab. 2 Srovnání dat MF CR a ČSÚ podle vybraných oblastí ochrany ŽP podle krajů za rok 2007 

 

Pramen: ČSÚ a MF 
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Výdaje na ochranu životního prostředí jsou vykazovány také prostřednictvím státní příspěvkové 
organizace Ministerstva životního prostředí ČR CENIA. V současné době tato agentura všechna 
data (za ČSÚ i MF ČR) sumarizuje a zveřejňuje na svých webových stránkách. I když agentura na 
svých stránkách deklaruje, že přejímá některé výdaje na ochranu životního prostředí z MŽP ČR, 
lze se po srovnání těchto dat s údaji z MF ČR, domnívat, že jsou tyto data původem z MF ČR. 
Dále na stránkách agentury není komentována metodika CEPA 2000 a není možné rozlišit rozdíly 
v aplikaci metodiky CEPA 2000 podle ČSÚ a MF ČR, jak bylo provedeno výše. Jinak lze 
k vykazovaným údajům od CENIA říci, že jsou komplexní a pokrývají obě skupiny sledovaných 
dat.  Tato data jsou pak přejímána do publikovaných strategických dokumentů.  

Pokud se více zaměříme na srovnání konkrétní výše výdajů na životní prostředí sledovaných MF 
ČR a ČSÚ, lze zjistit, že ve většině případů vykazují data MF ČR nižší hodnoty než data ČSÚ. 
Toto se zdá být logické, protože v případě MF ČR se jedná pouze o výdaje územních rozpočtů,  
v případě ČSÚ jsou zahrnuty i soukromé investice. Zajímavá je však situace v oblasti Ostatní, kde 
jsou údaje vykazované MF ČR vyšší než údaje ČSÚ. Toto je pravděpodobně způsobeno různou 
aplikací metodiky CEPA uvedenými institucemi. MF ČR na rozdíl od ČSÚ zahrnuje do oblasti 
Ostatní i výdaje za týkající se Správy v ochraně životního prostředí. Existuje ještě jeden ukazatel, 
kde jsou údaje vykazované MF ČR vyšší, a to investiční výdaje v oblasti Nakládání s odpadními 
vodami. Lze se domnívat, že v tomto případě je důvodem výstavba čistíren odpadních vod v ob-
cích majících méně než 500 obyvatel, přičemž ČSÚ výdaje u takto malých obcí nesleduje.  

Jak již bylo zmíněno, Ministerstvo financí ČR sleduje prostřednictvím svého informačního systé-
mu i data za územní rozpočty. Pro účely zpracovávaného projektu jsou tato data klíčová, zejména 
z pohledu zkoumání výdajů na ochranu životního prostředí u jednotlivých krajů a obcí.  Zde je 
potřeba poznamenat, že i když existuje povinnost data do informačního systému vkládat, lze na-
lézt případy, kdy některá data do ARISu vkládána nejsou. Je to způsobeno celou řadou faktorů. 
V současné době však tyto data nelze získat resp. bylo by to extrémně časově a technologicky 
náročné vyhodnotit je na základě výkazů statistického šetření ČSÚ, a jak již bylo naznačeno výše, 
nepostihlo by to všechna data. Z těchto důvodů se autoři v projektu zaměřují pouze na analyzová-
ní dat z Ministerstva financí ČR.  

Závěr 

Lze konstatovat, že výdaje na ochranu životního prostředí jsou v ČR poměrně podrobně sledová-
ny dvojím způsobem – prostřednictvím výběrového šetření ČSÚ a pomocí informačního systému 
ARIS. Pro účely podrobné analýzy výdajů místních rozpočtů na ochranu životního prostředí 
s cílem jejich zefektivnění se ale zdá jako výhodné analyzovat pouze výdaje Ministerstva financí, 
protože poskytují detailnější a ucelenější pohled na danou problematiku.  

Literatura: 
1. SOUKOPOVÁ, J., NESHYBOVÁ, J. KAPLANOVÁ, B., BAKOŠ, E. Analýza míst-

ních rozpočtů a jejich efektivnosti ve vztahu k ochraně životního prostředí. Závěrečná 
zpráva 
o řešení projektu SP/4I1/54/08 2008. 51 s. ISBN není.  
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VÝVOJ DISPARIT V KVALITĚ ŽIVOTA V OKRESECH  
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 

Iva Živělová, Jaroslav Jánský 

 
Úvod 
Regionální rozvoj je ovlivňován celou řadou faktorů, z nichž některé působí na vývoj regionů 
kladně, jiné naopak záporně. Důsledkem působení jednotlivých faktorů je potom vznik disparit 
v rozvoji regionů. Nástrojem ke zmírnění dopadu regionálních disparit na kvalitu života 
v regionech je regionální politika. Její zaměření však musí vycházet ze znalosti jevů a procesů 
regionálního rozvoje, neboť jen tak je možno účinně zacílit použité nástroje. 

Příspěvek uvádí dílčí výsledky výzkumu řešeného na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárod-
ních studií MZLU v Brně v rámci výzkumného záměru č. MSM 6215648904 Česká ekonomika 
v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmín-
kách evropského integrovaného zemědělství, tématického směru 05 Sociálně ekonomické souvis-
losti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky“ na 
MZLU v Brně. 

Cíl a metodika 
Cílem příspěvku je posouzení disparit v kvalitě života mezi okresy Jihomoravského kraje, který 
zahrnuje okresy Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo. Kvali-
tu života je možno posuzovat z pohledu tří základních zdrojů udržitelného rozvoje regionů, a to 
zdrojů ekonomických, environmentálních a sociálních. Příspěvek se zaměřuje zejména na zdroje 
environmentální, související  s ochranou životního prostředí  a s prostředky na ochranu životního 
prostředí v příslušném regionu vynakládanými, a to v časové řadě 2002 až 2006. Disparity mezi 
okresy Jihomoravského kraje jsou sledovány pomocí ukazatelů investice na ochranu životního 
prostředí na 1 obyvatele, neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí na 1 obyvatele  
a měrné emise. Pomocí shlukové analýzy jsou stanoveny skupiny obdobně se jevících okresů.  

Výsledky a diskuse 
Ochrana životního prostředí je v současné době otázkou velmi diskutovanou a velmi aktuální. 
Z údajů zveřejňovaných Ministerstvem životního prostředí ČR vyplývá, že po předchozí stagnaci 
v letech 2005 – 2006 se stav životního prostředí zlepšuje. Zásadní problémy a hrozby pro budoucí 
vývoj, identifikované už v předchozích letech, však nabývají na významu. Jedná se o rostoucí 
emise skleníkových plynů, vysoký podíl emisí do ovzduší z obtížně regulovatelných zdrojů zne-
čištění (doprava a vytápění domácností) a dynamický rozvoj silniční dopravy spojený 
s nepříznivými dopady na životní prostředí.  

Stát formuluje různá opatření související s ochranou životního prostředí a využívá různých nástro-
jů, jako jsou např. regulace vlastnických práv (tzn. regulace nakládání se soukromým majetkem), 
vymezení chráněných území, chráněných druhů, může nastavit ekonomické nástroje státní ekolo-
gické politiky, případně stanovit další legislativu a kontrolovat její dodržování.  

V oblasti ochrany životního prostředí je významným ukazatelem rozsah peněžních prostředků, 
věnovaných na ochranu životního prostředí. Rozsah peněžních prostředků je posuzován, jak bylo 
již dříve uvedeno, pomocí ukazatelů investice na ochranu životního prostředí. Tyto investice za-
hrnují investice vynaložené na ochranu ovzduší a klimatu, na nakládání s odpadními vodami, na 
nakládání s odpady a investice ostatní, zahrnující např. investice na ochranu a sanaci půdy, ome-
zování hluku a vibrací, ochranu biodiverzity krajiny apod. Vzhledem k rozdílné velikosti jednotli-
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vých regionů je účelné sledování investic na 1 obyvatele regionu. Údaje o investičních výdajích 
vynaložených v okresech Jihomoravského kraje jsou uvedeny v tabulce 1. 

Tab. 1 Průměrné pořízené investice na ochranu životního prostředí na 1 obyvatele 
v Jihomoravském kraji v letech 2002–2004 a 2006 (v Kč) 

Kraj, okresy Celkem 

v tom 
nakládaní 

s odpadními 
vodami 

ochrana 
ovzduší 

a klimatu 

nakládání     
s odpady ostatní  

 Jihomoravský kraj 2 420  465 1 361 292  302 
Blansko 555  187 270 53  88 
Brno-město 3 884  753 2 103 358  670 
Brno-venkov 1 890  560 965 311  55 
Břeclav 2 369  690 1 483 112  82 
Hodonín 2 224  409 999 551  264 
Vyškov 990  524 i.d. 241  i.d.
Znojmo 1 910  330 1 755 i.d.  i.d. 

Zdroj: ČSÚ,  vlastní výpočty 

V Jihomoravském kraji jsou nejvyšší průměrné pořízené investice na ochranu životního prostředí, 
v přepočtu na jednoho obyvatele, v okrese Brno-město. V tomto okrese je znatelné daleko vyšší 
znečištění, než v ostatních částech Jihomoravského kraje, vyšší investice jsou proto nutné. Jak je 
dále patrné z tabulky 1, velké investice na ochranu životního prostředí jsou vynakládány také 
v okresech Břeclav a Hodonín. Obecně je to dáno zejména ochranou ovzduší a klimatu a v okrese 
Hodonín rovněž nakládáním s odpady. Naopak velmi malé investice jsou zřejmé v okresech Blan-
sko a Vyškov.  

Celkový objem investic na ochranu životního prostředí v Jihomoravském kraji klesá. Oproti in-
vesticím ve výši 2 590 543 tis. Kč v roce 2005 bylo v roce 2007 vynaloženo pouze 1 308 390 tis. 
Kč. Největší pokles je u investic do nakládání s odpadními vodami, naopak investice na ochranu 
ovzduší a klimatu vykazují setrvalý stav. 

Vývoj investic na ochranu životního prostředí v jednotlivých okresech Jihomoravského kraje zná-
zorňuje obr. 1. Je zřejmé, že ačkoli se okres Brno-město v průměrných hodnotách jeví jako nejví-
ce investičně aktivní, od roku 2003 tato investiční aktivita výrazně klesá. Jediný okres, který stále 
investuje do ochrany životního prostředí, je Brno-venkov a také okres Hodonín. Rok, ve kterém 
se projevovala nejvyšší investiční aktivita okresů Jihomoravského kraje, byl až na okresy Brno-
venkov, Vyškov a Blansko, rok 2003. 
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Obr. 1 Investice na ochranu životního prostředí na 1 obyvatele v Jihomoravském kraji 
v letech 2002–2004 a 2006 (v Kč) 
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Prostředky vynaložené na ochranu životního prostředí zahrnují i neinvestiční výdaje, které se 
vztahují k aktivitám na ochranu životního prostředí. Zahrnují např. mzdové náklady, platby ná-
jemného, energie a ostatní materiál a platby za služby, u kterých je hlavním účelem ochrana ži-
votního prostředí.  

Údaje o investičních i neinvestičních výdajích vynaložených v okresech Jihomoravského kraje 
jsou uvedeny v tabulce 2. 

Tab. 2 Průměrné neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí na 1 obyvatele 
v Jihomoravském kraji v letech 2003, 2004 a 2006 (v Kč) 

Kraj, okresy Celkem 

v tom 
nakládaní 

s odpadními 
vodami 

ochrana 
ovzduší a kli-

matu 

nakládání     
s odpady ostatní 

 Jihomoravský kraj 2 683 70 487 1 852  274 
Blansko 1 090 79 155 800  56 
Brno-město 3 770 91 870 2 192  618 
Brno-venkov 4 620 79 143 4 344  54 
Břeclav 1 696 48 500 1 051  97 
Hodonín 2 197 56 557 1 256  329 
Vyškov 1 137 68 336 716  17 
Znojmo 722 25 80 607  11 
Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 

Neinvestiční náklady, které se vztahují k aktivitám na ochranu životního prostředí, jsou průměrně 
v přepočtu na jednoho obyvatele vyšší než samotné investice na ochranu životního prostředí 
v okresech Blansko, Brno-venkov a Vyškov. Z tohoto pohledu vydalo Brno-venkov průměrně na 
1 obyvatele nejvíce peněžních prostředků na ochranu životního prostředí, tj. 4620 Kč. Aktivity 
jsou zaměřeny především na nakládání s odpady.  
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Obr. 2 Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí na 1 obyvatele v Jiho-
moravském kraji v letech 2003, 2004 a 2006 (v Kč) 
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Jak ukazuje obr. 2, neinvestiční náklady na 1 obyvatele ve všech okresech Jihomoravského kraje 
mají rostoucí trend. Tzn., vykazují opačný trend nežli investice do ochrany životního prostředí. 
Investiční činnost byla nejvyšší v roce 2003, neinvestiční aktivity na ochranu životního prostředí 
se od tohoto roku zvyšují ve všech okresech Jihomoravského kraje. Nejvyšší úrovně neinvestič-
ních výdajů v přepočtu na 1 obyvatele dosahuje okres Brno-venkov (6765 Kč) a Brno-město 
(5301 Kč).  

Z činností na ochranu životního prostředí plyne i ekonomický přínos, který lze charakterizovat 
jako tržby z prodeje služeb na ochranu životního prostředí, tržby z prodeje vedlejších produktů 
vzniklých při aktivitách spojených s ochranou životního prostředí, úspory z opětovného využití 
vedlejších produktů. V tomto ukazateli je Jihomoravský kraj nad úrovní průměru ČR. Ekonomic-
ký přínos za sledované období 2002–2006 dosahuje 3318 Kč na 1 obyvatele, přičemž plyne pře-
devším z aktivit spojených s nakládáním s odpady a také s ochranou ovzduší a klimatu. Ve srov-
nání s ostatními kraji ČR se tak Jihomoravský kraj řadí na 3. místo s nejvyšším ekonomickým 
přínosem z aktivit na ochranu životního prostředí. 

Vážným problémem, ovlivňujícím životní prostředí, jsou emise. Hodnotu emisí v jednotlivých 
letech sledovaného období i průměrnou hodnotu za celé sledované období v jednotlivých okre-
sech Jihomoravského kraje uvádí tabulka 3. 

Je logické, že největší produkce emisí (především oxidů dusíků) jsou znatelné v okrese Brno-
město a Brno-venkov. Okres Hodonín představuje relativně vysokou tvorbu oxidu siřičitého, 
zejména v posledních dvou sledovaných letech. Obecně lze však konstatovat převažující trend 
snižování měrných emisí, což lze hodnotit pozitivně.  
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Tab. 3 Měrné emise (REZZO 1–3) dle okresů Jihomoravského kraje v roce 2002–2006 
(v kg/km2) 

Jihomoravský 
kraj 

v tom okresy 

Blansko Brno - 
město 

Brno - 
venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo

2006 
oxid siřičitý SO2 583  345 1 080 192 122 2 283  343  277 
oxidy dusíku NOx 610  374 3 300 1 016 425 725  225  325 
oxid uhelnatý CO 766  704 1 468 1 087 461 542  363  1 044 

2005 
oxid siřičitý SO2 583  405 775 260 135 2 133  355  295 
oxidy dusíku NOx 681  362 4 697 1 056 474 830  251  328 
oxid uhelnatý CO 827  813 1 438 1 262 567 563  411  1 041 

2004 
oxid siřičitý SO2 555  421 1 011 332 195 1 708  408  291 
oxidy dusíku NOx 653  370 4 600 1 205 236 887  265  242 
oxid uhelnatý CO 853  934 1 569 1 237 565 672  428  1 003 

2003 
oxid siřičitý SO2 600  400 1 000 300 200 1 700  400  300 
oxidy dusíku NOx 700  400 4 600 1 200 200 900  300  200 
oxid uhelnatý CO 900  900 1 600 1 200 600 700  400  1 000 

2002 
oxid siřičitý SO2 500  400 2 400 300 200 1 100  400  300 
oxidy dusíku NOx 700  400 4 400 1 200 700 800  300  300 
oxid uhelnatý CO 800  900 1 600 1 000 600 700  500  900 

průměr 2002 – 2006 
oxid siřičitý SO2 564  394 1 253 277 170 1 785  381  293 
oxidy dusíku NOx 669  381 4 319 1 135 407 829  268  279 
oxid uhelnatý CO 829  850 1 535 1 157 559 635  420  998 

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 

Pro analýzu disparit mezi regiony v oblasti ochrany životního prostředí bylo využito i shlukové 
analýzy. Jejím cílem bylo roztřídění okresů Jihomoravského kraje na několik relativně homogen-
ních podsouborů - shluků a to tak, aby objekty uvnitř jednotlivých shluků si byly co nejvíce po-
dobné a jednotky patřící do různých shluků si byly podobné co nejméně. Výsledek analýzy závisí 
na volbě proměnných, zvolené míře vzdálenosti mezi objekty a shluky a na zvoleném algoritmu 
výpočtu. Použito bylo hierarchické analýzy. Tyto postupy jsou založeny na postupném spojování 
objektů a jejich shluků do větších shluků.  
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Obr. 3 Dendrogram z podílu měrných emisí v  t/km2 (REZZO 1–3) (oxid siřičitý SO2, oxidy 
dusíku NOx, oxid uhelnatý CO v 7 okresech Jihomoravského kraje v letech 2002 a 2006.  
(1 – Blansko, 2 – Brno-město, 3 – Brno-venkov, 4 – Břeclav, 5 – Hodonín, 6 – Vyškov, 7 – Znojmo) 
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V dendrogramu z podílu měrných emisí v  t/km2 (REZZO 1 - 3) (oxid siřičitý SO2, oxidy dusíku 
NOx, oxid uhelnatý CO) v okresech Jihomoravského kraje za rok 2002 na obr. 2 je   možno nalézt 
tři shluky obdobně se chovajících okresů, z nichž první obsahuje 4, druhý 2 a třetí 1 okres:  
(1) – Blansko, Znojmo, Vyškov, Břeclav, (2) – Brno-venkov, Hodonín, a (3) –  Brno-město. 

V dendrogramu z podílu měrných emisí v  t/km2 (REZZO 1–3) (oxid siřičitý SO2, oxidy dusíku 
NOx, oxid uhelnatý CO) v okresech Jihomoravského kraje za rok 2006 na obr. 2 je  možno nalézt 
tři shluky, z nichž první obsahuje 5, druhý 1 a třetí 1 okres: (1) – Blansko, Břeclav, Vyškov, Zno-
jmo, Brno-venkov, (2) –Hodonín, a (3) –  Brno-město. 

S ochranou životního prostředí velmi úzce souvisí i produkce a využití odpadů, kde Jihomoravský 
kraj v celkové produkci odpadů zaujímá 4. místo v České republice, v přepočtu na jednoho obyva-
tele se však řadí ke krajům nejlepším. Z celkového množství 3 718 700 t odpadů vyprodukovaných 
v Jihomoravském kraji např. v roce 2007 bylo 1 446 804 dále využito především na  recyklaci.  

Závěr 
Zabezpečení rovnoměrného rozvoje regionů a snižování disparit mezi jednotlivými regiony patří 
k hlavním cílům regionální politiky nejen v České republice, ale v celé Evropské unii. Východis-
kem stanovení vhodných nástrojů, jejichž uplatňování může vést ke zmírnění regionálních dispa-
rit, je důsledná analýza kvality života v jednotlivých regionech a odhalení faktorů, které vznik 
regionálních disparit ovlivňují. K významným faktorům patří i životní prostředí. Souvisí se zdra-
votním stavem obyvatelstva a tím i s ekonomickou výkonností regionů. Zdraví obyvatel negativně 
ovlivňují nadlimitní koncentrace jemných prachových částic, ovzduší je znečišťováno velkými 
průmyslovými podniky, výrazně roste znečištění ovzduší vlivem dopravy i spalováním uhlí 
v domácích kotlích.  

Jihomoravský kraj má, ve srovnání s ostatními kraji České republiky, relativně kvalitní ovzduší. 
Nepříznivé vlivy se projevují u velkých průmyslových center, což je zejména Brno-město a dále 
Hodonín.  
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ANALÝZA MODELOVÝCH PROJEKTŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 
V HOSTĚTÍNĚ 

Jana Tesařová 
 
V malé obci Hostětín v Bílých Karpatech vznikají od 90. let 20. století modelové projekty 
udržitelného rozvoje. Spolupráce obce, neziskové organizace ZO ČSOP Veronica a dalších 
subjektů začala u stavby kořenové čistírny odpadních vod a pokračovala dalšími záměry, zejména 
v oblasti ovocnářství a energetiky. V Hostětíně jsou dnes k vidění následující projekty (v závorce 
rok jejich spuštění do provozu): 

1. Kořenová čistírna odpadních vod (1997)  
2. Tradiční sušírna ovoce (rekonstrukce 1998) 
3. Moštárna s ekologickou produkcí (2000) 
4. Solární kolektory na ohřev teplé užitkové vody (90. léta 20. stol.) 
5. Obecní výtopna na dřevní štěpku (2000) 
6. Šetrné veřejné osvětlení (2006) 
7. Pasivní dům – vzdělávací středisko Centrum Veronica Hostětín (2006) 
8. Fotovoltaické solární kolektory (2008) 

Ojedinělost Hostětína v měřítku České republiky spočívá v komplexnosti, koncentraci 
modelových projektů, jejich vzájemné provázanosti a funkčnosti v životě běžné obce. Zkušenosti 
z pravidelně monitorovaných projektů jsou prostřednictvím exkurzí a vzdělávacích akcí 
předávány veřejnosti. V roce 2008 vznikla analýza modelových projektů s názvem „Co přinesly 
projekty v Hostětíně?“, kterou přibližuje tento konferenční příspěvek. Účelem příspěvku není 
přinést detailní informace o závěrech analýzy, spíše představit cíle, metodiku a některé 
zajímavosti, a motivovat k jejímu přečtení. 

Cíle analýzy 
Formule udržitelného rozvoje prochází napříč vizemi a koncepcemi, ale jen velmi ojediněle 
nachází konkrétní podobu v každodenní praxi. Cílem analýzy modelových projektů udržitelného 
rozvoje v Hostětíně je popsat jejich environmentální, ekonomické a sociální přínosy a problémy,  
a přinést tak argumentaci a konkrétní příklad aplikace konceptu udržitelného rozvoje.  

Analýza je zdrojem informací pro výzkumné, poradenské, vzdělávací a správní instituce, které se 
udržitelným rozvojem zabývají. Zejména však slouží jako podklad pro rozhodování odborných  
i laických návštěvníků Hostětína, kteří potřebují detailní údaje pro realizaci podobných projektů. 
(Po výstavbě pasivní veřejné budovy Centra Veronica Hostětín, i v souvislosti s rostoucím 
zájmem společnosti o řešení environmentálních problémů došlo k výraznému nárůstu zájemců  
o příklady dobré praxe v Hostětíně – nyní se jedná o více než 5000 návštěvníků ročně.)  

Použitá metodika 
Analýzu modelových projektů udržitelného rozvoje v Hostětíně zpracoval Trast pro ekonomiku  
a společnost – český nezávislý think-tank, s využitím rešerší dostupné literatury, osobních 
rozhovorů a dat obce Hostětín, ZO ČSOP Veronica a dalších subjektů.  

Vzhledem k neexistenci jednotné, komplexní a srozumitelné metodiky byla pro účely analýzy 
sestavena vlastní metodika, inspirovaná knihou B. Moldana „Indikátory trvale udržitelného 
rozvoje“ (1996). Analýza pracuje s tzv. prvky udržitelnosti, které nejsou tak exaktně formulované, 
měřitelné a verifikovatelné jako indikátory udržitelného rozvoje. Jsou však konkrétnější a dají se 
vztáhnout na mikroúroveň. Podobně jako indikátory jsou formulovány co možná nejjednodušeji  
a nejsrozumitelněji a dělí se podle třech základních pilířů udržitelného rozvoje na ekonomické, 
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sociální a environmentální (nezřídka se prolínají). Prvky jsou určené tak, aby odrážely silná i 
slabá místa jednotlivých projektů a zároveň je bylo možné sledovat u všech či alespoň několika 
projektů zároveň.  

Jedná se například o vznik pracovních míst v sociálním pilíři, tok financí v ekonomickém pilíři 
(ten byl u vybraných projektů vyčíslen pomocí nástroje zvaného lokální multiplikátor, vyvinutého 
pro sledování role instituce či firmy v komunitě). Z environmentálních prvků lze jmenovat např. 
využití místní suroviny či úsporu energie a emisí oxidu uhličitého. Mezi prvky najdeme takové, 
jenž lze objektivně kvantifikovat, i ty, které lze sledovat pouze kvalitativně a mohou být značně 
subjektivní. 

Pro účely studie nebyla použita analýza nákladů a výnosů, neboť jejím účelem bylo zahrnout i 
jiná než primárně ekonomická hlediska. Nebyla využita ani analýza silných a slabých stránek 
jednotlivých projektů; cílem bylo zkoumat především jejich společné dopady a zejména 
z hlediska udržitelnosti. 

Obsah analýzy 
Analýza modelových projektů udržitelného rozvoje čítá 86 stran a dělí se do šesti kapitol – po 
úvodu, vysvětlení použité metodiky, lokalizaci analýzy a stručném teoretickém představení 
konceptu udržitelného rozvoje se věnuje dílčím analýzám jednotlivých projektů. Čtenáři se 
mohou seznámit jak s cíli, historií či technickými parametry projektů, tak s jejich přínosy a 
úskalími v členění dle prvků udržitelnosti. V závěru jsou dílčí analýzy jednotlivých projektů 
shrnuty za komplex modelových projektů jako celek. Analýza obsahuje také čtyřstránkové shrnutí 
v anglickém jazyce. 

Závěry analýzy 
Shrnující kapitola analýzy přináší přehled dopadů celého komplexu modelových projektů 
udržitelného rozvoje v Hostětíně. Uvádí prvky udržitelného rozvoje, společné všem či většině 
projektů: 

Ekonomické prvky Sociální prvky Environmentální prvky 
 tok financí v regionu - 

generované nákupy 
 příjmy pro obec a stát z daní 

právnických a fyzických osob 
– ve srovnání s jinými faktory 
nepříliš významné 

 efektivní využití místních  
a přírodních zdrojů - 
biojablek, dřeva, sluneční 
energie, dešťové vody ad. 

 úspora elektřiny a energie  
 změna spotřebních vzorců 

(biomošt, užívání sluneční 
energie, biomasy, zateplování 
ad.); rozvoj trhu s místními 
produkty (regionální značka 
Tradice Bílých Karpat®) 

 vzdělání a osvěta – přes 5000 
návštěvníků akcí Centra 
Veronica Hostětín ročně 

 vznik pracovních míst – 
pohybuje se mezi 8-10 
úvazky, místní pracovní 
místa, uplatnění 
vysokoškolsky vzdělaných a 
znevýhodněných osob 

 propagace regionu a obce - 
modelový příklad pro ostatní 
regiony 

 participace občanské 
společnosti – místní akce, 
spolupráce spolků 

 svépomoc/práce 
dobrovolníků  

 růst počtu obyvatel obce 
 ochrana veřejného zdraví – 

zlepšení stavu ovzduší ad. 
 spokojenost s projekty 

 ochrana biodiverzity – 
záchrana starých odrůd 
ovocných dřevin, biotop 
kolem kořenové čistírny ad. 

 ochrana klimatu – viz tabulka 
níže 

 efektivní využívání energie a 
náhrada energie z fosilních 
zdrojů energií 
z obnovitelných zdrojů 

 ochrana životního prostředí 
(ovzduší, půdy, vody) 
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Z doprovodného textu vybíráme několik doplňujících údajů. V ekonomickém pilíři se zabývá mj. 
napojením projektů na místní ekonomiku, a to pomocí zmiňovaného nástroje zvaného lokální 
multiplikátor. Ukazuje například, že moštárna z každé přijaté koruny vygeneruje v regionu dalších 
63 haléřů, výtopna na dřevní štěpku dokonce 1,30 Kč (z celkových možných 2 Kč – více viz 
Kutáček, 2007).  

V environmentálním pilíři je potřeba vyzdvihnout záměrný koncept a cíl všech modelových 
projektů v Hostětíně, kterým je směřování k energetické soběstačnosti a maximálnímu využívání 
obnovitelných zdrojů.  

Lze upozornit také na klimatické souvislosti, mezi jinými výpočet úspor emisí oxidu uhličitého. 
Jeho využití by mělo být vzhledem k problému globální klimatické změny běžné nejenom na 
státní a vyšší úrovni, ale také na všech nižších úrovních – regionu, obce, instituce, jednotlivce. 
V případě Hostětína jsou úspory následující:  

Projekt Přibližné úspory emisí CO2 v tunách 
Kořenová čistírna odpadních vod 20 
Svépomocné solární systémy 80 
Biomasová výtopna 1500 
Šetrné osvětlení 6 
Celkem 1606 

Závěrem autorka analýzy konstatuje rovnoměrné zastoupení ekonomického, sociálního a 
environmentálního pilíře v hostětínských projektech. Poukazuje na roli iniciátorů, tahounů a 
spolupráce více subjektů v současném rozvoji venkova.   

Zdroj inspirace?  
Analýza přináší konkrétní zkušenosti s modelovými projekty udržitelného rozvoje v Hostětíně – 
jejich přínosy i úskalí, s nimiž se potýkají.  

Jejím dalším a neméně významným cílem je ukazovat, jakým pohledem by mohli či měli 
jednotlivci, instituce i komunity nahlížet na záměry a projekty. Tedy nejen prizmatem 
krátkodobého zisku, ale zejména z hlediska dlouhodobého, a to ekonomického, sociálního i 
environmentálního. Dají se hledat řešení, která jsou průnikem těchto tří pilířů udržitelného rozvoje.  

Analýza zároveň poukazuje na koncept místní ekonomiky, který je v České republice zatím na 
okraji zájmu, přestože se v něm skrývá potenciál posilovat stabilitu a nezávislost na vnějších 
zdrojích, generovat v komunitě další finanční zdroje, vytvářet místní pracovní místa a respektovat 
tradice.  

Poděkování a doplňující informace 

Vznik analýzy byl umožněn díky grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního 
mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské 
společnosti. Konferenční příspěvek byl sestaven na základě pasáží z představované analýzy, s 
laskavým svolením její autorky, Mgr. Jitky Uhlířové.  

Analýza modelových projektů udržitelného rozvoje „Co přinesly projekty v Hostětíně?“ je k 
dispozici na níže uvedených webových stránkách či adrese. Centrum Veronica Hostětín vydalo 
také její zkrácenou verzi nazvanou „Hostětínská cesta“. 
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MONITOROVÁNÍ KVALITY VZDUCHU AUTOMATICKÝM 
SYSTÉMEM VE MĚSTĚ BAIA MARE  

Ana-Irina Smical, Vasile Hotea, Dan Constantinescu, Jozsef Juhasz, Elena Pop  
 

Souhrn 
Kraj Maramures, oblast města Baia Mare je charakterizována nejvyšším stupněm znečištění 
ovzduší. Tato situace je způsobena zejména škodlivými emisemi (SO2, CO2, CO, NO2, PM10) 
způsobenými kovohutnickými závody SC Romplumb SA a SC Cuprom SA Bukurešť, 
odštěpný závod Baia Mare. K tomu se přidává znečišťování ovzduší prachem s obsahem 
těžkých kovů z hlušinových rybníků v oblasti Baia Mare a rovněž další emise do ovzduší ze 
spalování paliv a z dopravy.   

Za účelem zdůraznění účinnosti monitorování kvality ovzduší v oblasti Baia Mare a zajištění 
okamžitého informování občanů a jiných zainteresovaných subjektů ohledně parametrů 
kvality ovzduší, bylo v v rámci státní sítě pro monitorování ovzduší ve městě Baia Mare 
instalováno 5 automatických zařízení na sledování kvality ovzduší:  MM1 – dopravní provoz 
(28, ulice Bucharest Street), MM2 – městská oblast (9–11, ulice Unirii Street), MM3 – 
příměstská oblast (65, ulice Firiza Street), MM4 – průmyslová zóna (ulice Colonia Topitorilor 
Street) a MM5 – průmyslová zóna (střední škola č. 9, Ferneziu).  

Data jsou automaticky vysílána do místního střediska (EPA Maramures) a lidem předávána 
v reálném čase prostřednictvím vnějších a vnitřních řídících panelů (TOTEM). Podobně i po 
ručním vyhodnocení dat a jejich potvrzení jsou dané informace nabídnuty zainteresovaným 
subjektům prostřednictvím internetu a hromadných sdělovacích prostředků.   

Obr. 1 Mapa aglomerace Baia Mare – umístění zařízení pro automatický monitoring 
znečištění ovzduší (zdroj: www.apmmm.ro) 

 
1. Úvod 
Vzduch představuje jednu z nejdůležitějších složek životního prostředí, neboť na jeho kvalitě je 
silně závislý celý vývoj života naší planety. Právě za účelem kvality ovzduší byla vydána a je 
uplatňována celá řada zákonných ustanovení a opatření.   

Zodpovědnost za sledování kvality ovzduší v Rumunsku náleží orgánům ochrany ŽP [1]. 
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Kategorie monitorovaných znečišťujících látek, metody měření, varovné a informativní prahy, 
určení míst měření, to vše je ustanoveno v podobě státních ustanovení zákona v souladu 
s požadavky nařízení EU.  

Město Baia Mare je jednou z 11 aglomerací v Rumunsku, které jsou součástí zvláštního režimu 
hodnocení a řízení kvality ovzduší. [2]. 

2.  Síť automatického sledování kvality ovzduší  
V Rumunsku existuje 117 zařízení pro průběžné monitorování kvality ovzduší. Tato jsou 
vybavena automatickými systémy měření koncentrací nejdůležitějších znečišťujících látek 
ovzduší. Tato státní síť zahrnuje 38 místních středisek, která mají za úkol shromažďovat a odesílat 
získané údaje směrem z monitorovacích stanic k veřejným informačním panelům.  

Po jejich prvotním vyhodnocení místními středisky odcházejí tyto údaje to Státní srovnávací 
laboratoře v Bukurešti ohledně jejich potvrzení.  

Sledovanými kategoriemi znečišťujících látek jsou: oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx), oxid 
uhelnatý (CO), ozon (O3), suspendované prachové částice (PM10 a PM2,5), benzen (C6H6), olovo a 
další toxické kovy (Pb, Cd, As a Hg) a aromatické polycyclické uhlovodíky (PAHs). Na základě 
koncentrací těchto znečišťujících látek lze pak vyjádřit kvalitu ovzduší pomocí konkrétního 
indexu kvality.   

Obr. 2 Index kvality pro koncentrace znečišťujících látek naměřené na průběžně 
monitorujících stanicích (zdroj: www.calitateaer.ro) 

 
1 – výborné; 2 – velmi dobré; 3 - dobré; 4 – střední; 5 – špatné; 6 – velmi špatné 

Specifický index odpovídající oxidu siřičitému se stanoví podle střední hodinové hodnoty 
začleněné do jedné z koncentračních domén uvedených v Tabulce níže:  

Tab. 1 Specifický index koncentrační domény oxidu siřičitého 
Koncentrační doména oxidu siřičitého (ug/m3) Specifický index 
049,(9) 1  
50-74,(9) 2  
75-124,(9) 3 
125-349,(9) 4 
350-499,(9) 5 
>500 6 

Specifický index odpovídající oxidu dusičitému se stanoví zahrnutím střední hodinové hodnoty 
do jedné z koncentračních domén z níže uvedené Tabulky:  

Tab. 2 Specifický index koncentrační domény oxidu dusičitého 
Koncentrační doména oxidu dusičitého (ug/m3) Specifický index 
0-49,(9) 1 
50-99,(9) 2 
100-139,(9) 3 
140-199,(9) 4 
200-399,(9) 5 
>400 6 
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Specifický index odpovídající ozónu stanovený zahrnutím střední hodinové hodnoty do jedné  
z koncentračních domén z níže uvedené Tabulky:  

Tab. 3 Specifický index koncentrační domény ozónu 
Koncentrační doména ozónu (ug/m3) Specifický index 
0-39,(9) 1 
40-79,(9) 2 
80-119,(9) 3 
120-179,(9) 4 
180-239,(9) 5 
>240 6 

Specifický index odpovídající oxidu uhelnatému se stanoví zahrnutím aritmetického průměru 
hodinových hodnot zaznamenaných za posledních 8 hodin v jedné z koncentračních domén z níže 
uvedené Tabulky:  

Tab. 4 Specifický index koncentrační domény oxidu uhelnatého 
Koncentrační doména oxidu uhelnatého (ug/m3) Specifický index  
0-2,(9) 1 
3-4,(9) 2 
5-6,(9) 3 
7-9,(9) 4 
10-14,(9) 5 
>15 6 

Specifický index odpovídající suspendovaným prachovým částicím se stanoví zahrnutím 
aritmetického průměru hodinových hodnot zaznamenaných za posledních 24 hodin v jedné  
z koncentračních domén z níže uvedené Tabulky:  

Tab. 5 Specifický index koncentrační domény pro suspendované prachové částice 
Koncentrační doména pro suspendované prachové 
částice (ug/m3) 

Specifický index  

0-19,(9) 1 
20-29,(9) 2 
30-49,(9) 3 
50-79,(9) 4 
80-99,(9) 5 
>100 6 

Koncentrační domény pro suspendované prachové částice (ug/m3) 

V rámci státní sítě pro sledování kvality ovzduší bylo ve městě Baia Mare instalováno  
5 monitorovacích stanic kvality ovzduší. V činnost byly uvedeny v prosinci 2007. Jsou umístěny 
následovně: 

a) MM1 – Stanice pro dopravní provoz (28, ul. Bukureštská) – vyhodnocuje vliv 
dopravního provozu na kvalitu ovzduší, reprezentativní rozsah 10–100 m; 

b) MM2 – Městská oblast (9–11, Unirii Street v Mara Park) – vyhodnocuje vliv 
“lidských obydlí” na kvalitu ovzduší. Pokrývá oblast 1–5 km. Ukazuje jak parametry 
znečišťujících látek v ovzduší, tak meteorologické parametry;  
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Obr. 3 (1) Stanice pro městskou oblast - MM2; (2) informační panel (zdroj: www.apmmm.ro) 

 

c) MM3 – Příměstská oblast (65,  ul. Firiza Street) – podobné jako u městské stanice s tím 
rozdílem, že má reprezentativní rozsah 1-5 km;  

d) MM4 – Průmyslová stanice (ul. Colonia Topitorilor Street) – signalizuje vliv 
průmyslu na kvalitu ovzduší. Schopná pokrýt 100 m – 1 km. Vedle koncentrací 
znečišťujících látek v ovzduší ukazuje též  meteorologické parametry; 

e) MM5 – Průmyslová stanice (Střední škola č. 9, Ferneziu) – signalizuje vliv průmyslu 
na kvalitu ovzduší. Schopná pokrýt 100 m – 1 km. Vedle koncentrací znečišťujících látek 
v ovzduší ukazuje též  meteorologické parametry.  

Znečišťující látky v ovzduší – normy a způsoby měření 
 Oxid siřičitý. Jeho přítomnost v ovzduší způsobuje okyselení, kyselé deště s nežádoucími 

vlivy na ŽP. Referenční metodu pro analýzu SO2 stanoví ISO/FDIS 10498 (standardní 
projekt) “Okolní ovzduší – stanovení oxidu siřičitého” – metoda fluorescence  
v ultrafialové oblasti [3]. 

 Oxidy dusíku. Podílí se na vzniku kyselých dešťů a přispívá k hromadění dusičnanů ve 
vrstvě půdy s negativními dopady na faunu a rostlinstvo. Referenční metodu pro analýzu 
NO2 stanoví ISO 7996/1985 “Okolní ovzduší – stanovení celkové koncentrace oxidů 
dusíku” – chemiluminiscenční metoda [3]. 

 Ozón. Poškozuje rostlinstvo tím, že způsobuje zakrňování několika druhů stromů. 
Referenčními metodami pro stanovení ozónu a pro kalibraci přístrojů na ozón jsou [3]: 

 Metoda stanovení: UV fotometrická metoda (ISO 13964) 
 Kalibrační metoda: referenční UV fotometr (ISO 13964, VDI 2468, B1.6) 

 Oxid uhelnatý. Nejznámější jsou jeho dopady na zdraví, a méně již na ŽP. Referenční 
metodou u zkoušky na oxid uhelnatý je metoda nedispersní infračervené spektrometrie 
(NDIR): ISO 4224 [3]. 

 Benzen. Má dopad na zdraví a méně již na ŽP. Referenční metodou pro zkoušku na 
benzen je metoda odběru vzorku prosáváním přes absorpční lože (zásobník), následováno 
metodou plynové chromatografie, na což se momentálně zpracovává norma Evropskou 
komisí pro standardizaci (CEN) [3]. 

 Suspendované prachové částice PM10 a PM 2.5. Mají významný negativní dopad na 
zdraví osob v důsledku malého průměru částice. Jejich vdechování vede k různým 
poškozením dýchacího systému. Referenční metodou u odběru vzorků PM10 a rozboru je 
metoda stanovená v  EN 12341 “Kvalita ovzduší – postup venkovních zkoušek za účelem 
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prokázání vztažné ekvivalence odběru vzorku frakcí PM10 z metody suspenzních 
prachů”. Princip rozboru je založen na sběru frakcí PM10 ze suspenzních prachů na 
filtrech a jejich hmotnostní rozbor gravimetrickou metodou. Referenční metoda při odběru 
vzorků PM2.5 a rozboru se stanoví dle daného normativu [3].  

Statistické údaje týkající se automatického sledování kvality ovzduší v oblasti Baia Mare 
během prosince 2008. 

 Automatické sledování SO2 

Obr. 4 Výše potvrzených průměrných hodinových koncentrací SO2 v prosinci 2008 

 
 

Obr. 5 Validované údaje pro SO2 za  prosinec 2008 
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 Automatické sledování NO2 

Obr. 6 Výše potvrzených průměrných hodinových koncentrací NO2 v prosinci 2008 

 
 

Obr. 7 Validované údaje pro NO2 za  prosinec 2008 
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 Automatické sledování CO 

Obr. 8 Výše potvrzených průměrných hodinových koncentrací CO v prosinci 2008 

 
 

Obr. 9 Validované údaje pro CO za  prosinec 2008 
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 Automatické sledování O3 

Obr. 10 Výše potvrzených průměrných hodinových koncentrací O3 v prosinci 2008 

 
 

Obr. 11 Validované údaje pro O3 za prosinec 2008 
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 Automatické sledování PM10 

Obr. 12 Výše potvrzených průměrných hodinových koncentrací PM10 v prosinci 2008 

 
 

Obr. 13 Validované údaje pro PM10 za prosinec 2008 
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 Automatické sledování benzenu 

Obr. 14 Výše potvrzených průměrných hodinových koncentrací benzenu v prosinci 2008 

 
 

Obr. 15 Validované údaje pro benzen za  prosinec 2008 
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Závěry 
Během roku 2007 bylo 5 automatických stanic pro sledování kvality ovzduší v aglomeraci Baia 
Mare vybaveno zvláštním monitorovacím zařízením. Do provozu byly uvedeny dne 7. prosince 
2007. Během prosince pak stanice fungovaly ve zkušebním režimu, takže za rok 2007 nebyly 
v této automatické síti naměřeny prakticky žádné ověřené údaje.  

Statistická data uváděná za prosinec 2008 a týkající se automatického monitoringu kvality 
ovzduší ve městě Baia Mare se vztahují k několika ukazatelům jako je: SO2, NO2, CO, O3, PM10 
a benzen. Ukazují průměrné hodinové koncentrace, průměrné měsíční koncentrace a maximální 
koncentrace za 24 hodin.   

Nyní jsou informace o kvalitě ovzduší v oblasti Baia Mare dostupné pro občany a jiné, o tyto 
údaje se zajímající, subjekty prostřednictvím informačních panelů a hromadných sdělovacích 
prostředků.   
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1. Law no. 265/2006 for Emergency Decree no 195/2005 concerning the environmental 

protection approval  

2. MAPM Minister Order no. 745/2002 concerning the agglomerations establishment and 
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4. MAPM Minister Order 592/2002 for the Normative approval concerning the 
establishment of the limit values, the threshold values and the methods and criteria for 
assessment of sulphide dioxide,  nitrogen dioxide and nitrogen oxides, suspension 
powders (PM10 and PM2.5), lead, benzene, carbon monoxide and ozone in the 
surrounding air, modified with MMGA Minister Order no. 27/2007 for modifying and 
complement of several orders that transpose the environmental acquis communitair. 

Kontakt 

Ana-Irina Smical 
Environmental Protection Agency of Maramures County 
19/17 Traian Street  
Tel.: 00400740000345 
E-mail: irinadan2003@yahoo.com 

Vasile Hotea 
North University of Baia Mare 

Dan Constantinescu 
University Politehnica of Bucharest 

Jozsef Juhasz 

North University of Baia Mare 

Elena Pop  
North University of Baia Mare 
 
 



107 
 

ZKUŠENOSTI OBCÍ SE SBĚREM BRKO 
Jitka Vlčková 

 

Úvod 
V rámci projektu VaV řeší IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. společně s Institutem 
environmentálního inženýrství při Vysoké škole báňské v Ostravě pro Ministerstvo životního 
prostředí v období září 2008 až prosinec 2009 projekt „Návrh integrovaného systému nakládání 
s bioodpady v Moravskoslezském kraji“. Cílem projektu je navržení systému nakládání 
s bioodpady v Moravskoslezském kraji a případné návrhy a doporučení pro další kraje v České 
republice. 

Jednou z prvních etap řešení projektu bylo shrnutí výsledků a zkušeností sběru BRKO v obcích 
České republiky. Osloveno bylo přibližně 30 obcí, přičemž s řízeným rozhovorem souhlasila 
polovina. Shrnutí těchto zkušeností je obsahem následujícího článku. 

Základní východiska pro sběr a nakládání s BRKO 
Plán odpadového hospodářství České republiky 197/2003 Sb. vycházející z Evropské legislativy 
si klade jako jeden z hlavních cílů snížit maximální množství biologicky rozložitelných komu-
nálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75 % 
hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních a výhledově v roce 2020 nejvíce 35 % 
hmotnostních z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995.  

V této souvislosti byla také na konci minulého roku vydána vyhláška č. 341/2008 Sb. o podrobnos-
tech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Tato vyhláška udává především seznam biolo-
gicky rozložitelných odpadů a požadavky na jejich kvalitu při vstupu do technologického zpraco-
vání – technické a technologické požadavky pro kompostárny a bioplynové stanice, požadavky na 
kvalitu výstupů z těchto zařízení a možnosti jejich dalšího použití. V prosinci 2008 byl také vydán 
nový Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. 

Návrh nového zákona o odpadech předpokládá zavedení povinnosti všech obcí zajistit čtyřko-
moditní oddělený sběr odpadů – papír, sklo, plast, nápojové kartony a od roku 2010 také sběr 
biologicky rozložitelných komunálních odpadů (povinnost se nebude vztahovat na případné ko-
munitní kompostování).  

Pokud chce Česká republika dostát cílům, které ji byly dány evropskou legislativou, znamená to 
zajistit sběr a následné využití pro cca 270 tis. tun biologicky rozložitelných odpadů, které 
v současné době končí na skládkách /1/. 

Princip prevence 

Tak jako v jiných oblastech životního prostředí i zde platí za nejúčinnější princip – princip pre-
vence, tj. pokud možno omezovat vznik odpadů a v případě jejich vzniku podporovat komunitní 
kompostování. Město či obec by se měly snažit v první řadě pokusit podpořit domácí komposto-
vání, až v případě, že usoudí, že to není z nějakých důvodů možné, by měly přistoupit k zavedení 
sběru a svozu BRKO. Komunitní kompostování je vhodné zejména pro malé obce do 2 tis. oby-
vatel, může být však využito i ve větších městech jako podpora celého systému. 

S rozvojem okrasných zahrad však dochází v posledních letech ke snižování četnosti domovního 
kompostování a v okolí některých obcí vznikají černé skládky se zahradním kompostem, obyva-
telé dávají přednost sběru BRKO před jeho domácím kompostováním, čímž se stává podpora 
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domovního kompostování pro města a obce obtížnější. Některé neziskové organizace u nás 
v současné době komunitní kompostování podporují (např. EKODOMOV a další).  

Jaké jsou tedy zkušenosti se sběrem BRKO v obcích? 

S postupně zpřísňující se legislativou a požadavky plánů odpadového hospodářství začínají obce 
a města řešit, co s BRKO. V České republice proběhlo již několik pilotních projektů, které měly 
posoudit možnosti jeho sběru. První pilotní projekty se začaly objevovat již v 90. letech - např. 
Nová Paka, Jindřichův Hradec, jejich hlavním cílem bylo podpořit šetrné chování vůči životnímu 
prostředí. Většina pilotních projektů začala probíhat ale až po roce 2000 se snahou dosažení cílů 
definovaných v POH, ale často i snahou omezit vznikající černé skládky.  Obec či město , které 
se rozhodlo provést pilotní projekt ověřující možnosti sběru a nakládání s BRKO, zpravidla u 
sběru a nakládání s BRKO zůstalo i v budoucím období tj. po oficiálním skončení pilotního pro-
jektu (v rámci našeho vzorku to bylo 90 % obcí). 

Místo realizace sběru BRKO 

Realizace sběru BRKO často začíná v oblastech s rodinnou zástavbou, kde je sběr obecně jedno-
dušší a méně problémový a postupně je rozšiřován do oblastí se sídlištní zástavbou. Existují sa-
mozřejmě i místa, kde tomu bylo naopak, např. město Písek. 

Co se sbírá  

Až na výjimky se sběr zaměřuje jak na biologicky rozložitelné odpady z domácností, tak na od-
pady ze zahrad. Vedle fungujícího pravidelného svozu je zachována možnost odvážet BRKO na 
sběrné dvory (využití při odstraňování velkoobjemového BRKO) nebo je svoz doplňován v nej-
náročnějších měsících speciálním mobilním svozem. 

Informační kampaně 

Důležitou a nepostradatelnou součástí sběru BRKO jsou informační kampaně. Vedle základních 
letáků, dotazníkových šetření, příruček, kampaní v médiích, přednášek na školách se osvědčila 
osobní komunikace s občany, konkrétně návštěvy všech domácnosti s vysvětlením základních 
podrobností a celkového konceptu sběru. Přímá komunikace s občany zvyšuje důvěryhodnost 
celého sběru BRKO. Také svozové kalendáře do domácností jsou vítanou pomůckou. Další 
možností jsou i bezplatné telefonní linky pro otázky obyvatel, informační nálepky s popisem, co 
do kontejneru patří a co ne, diskuse v rádiích, televizi, exkurze a další. Praktické zkušenosti měst 
a obcí ukazují, že pokud jsou informační kampaně na začátku zanedbány, odráží se to na výsled-
cích a celkové úspěšnosti sběru BRKO. Taktéž při spuštěném a běžícím projektu je nutné udržo-
vat pravidelnou aktualizaci a poskytování informací občanům. 

Černost svozu 

Četnost svozu BRKO probíhá nejčastěji 1 x nebo 2 x za 14 dní bez ohledu na velikost nádob. 
Záleží na četnosti rozmístěných nádob, ročním období a samozřejmě i ochotě lidí třídit. 

Nádoby na BRKO a jejich rozmístění 

Hustota rozmístění jednotlivých nádob je závislá na hustotě zástavby, velikosti nádoby a frek-
venci svozu. Pokud jsou nádoby na BRKO umisťovány ke každému rodinnému domu, jsou 120 
litrové, případně na požádání 140 litrové. Pokud stojí nádoby na místech klasického tříděného 
sběru, bývají větších rozměrů – 240 litrové. Řešením je také rozmístění několika větších nádob 
do jedné ulice. Pokud má každý rodinný dům svoji nádobu, lze pak snáze např. sledovat kvalitu 
sbíraného BRKO a upozorňovat na případné nedostatky. V případě umístění nádob na místa tří-
děného sběru se zvyšuje riziko příměsí. Nádoby jsou rozmísťovány také s ohledem na optimální 
a ekonomicky efektivní svozy  

Pro sběr BRKO je vhodné používat speciální kontejnery. 
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Kvalita a množství sebraného BRKO 

Kvalita sebraného BRKO je přímo úměrná intenzitě informačních kampaní, ale bohužel závisí  
i na složení obyvatelstva v konkrétní lokalitě a často i konkrétním typu zástavby. Kvalita sebra-
ného BRKO bývá na sídlištích nižší než z rodinné zástavby, ale není to pravidlem. Odpad ze 
sídlišť se zdá být na první pohled nekvalitní, ale je to způsobeno především nižším obsahem od-
padu ze zahrádek. V oblastech, kde bydlí vzdělaní lidé s nižším věkovým průměrem nebývá s 
kvalitou BRKO problém, avšak některé specifické lokality jsou i při zvýšených informačních 
kampaních pro sběr BRKO předem určeny z nezdaru. V tom případě nedoporučujeme v těchto 
místech zavádět sběr bez kvalitní výchovy ve školách a dlouhodobých a intenzivních kampaní. 

Podíl BRKO v KO se dlouhodobě pohybuje okolo 40 %, množství sebraného BRKO však závisí 
také na spoustě faktorů. Množství sebraného BRKO ze sídlišť představuje zhruba 10 - maximál-
ně 40 t na obyvatele/ rok, z rodinné zástavby naopak 50–180 t/obyvatele/rok.  

Z hlediska množství porovnání podílu KO a BRKO není v případě zavedených systémů sběru 
BRKO zaznamenán výrazný pokles produkce KO. Přesto se zavedeným sběrem BRKO může 
dojít ke snížení produkce KO, čím se snižují náklady na jeho další zpracování a tím vzniká fi-
nanční prostor pro sběr BRKO. Zavedení sběru BRKO také přispívá k omezení nákladů na od-
straňování černých skládek.   

Nakládání se sebraným BRKO 

V rámci našeho šetření většina dotazovaných (90 %)  uvedla, že je BRKO kompostován na kom-
postárně. Taktéž využití vzniklého kompostu je podobné, na rekultivace, úpravy terénu, rekulti-
vace skládek, rekultivace těžební a důlní činnosti, úpravy zeleně. Žádná z dotázaných obcí nevy-
užívá vzniklý substrát v zemědělství. V některých případech je nabízen kompost pro domácí vy-
užití. Část sebraného BRKO také skončí na skládkách, v jednom případě  (město Zlín) je výsled-
ný produkt energeticky využíván. Dodejme, že perspektivní mohou být také bioplynové stanice. 

Financování sběru BRKO 

Sběr BRKO je ve většině případů financován z jiných rozpočtových položek města, protože su-
ma vybraných poplatků na pokrytí všech položek odpadového hospodářství města nestačí. Avšak 
lze nalézt i příklady, kdy v rámci položky odpadového hospodářství nevzniká žádná ztráta. Praha 
je jedním z těchto příkladů, občané, kteří se chtějí zapojit do svozu BRKO si musí za tuto službu 
zvlášť zaplatit. Svoz KO a BRKO probíhá střídavě jednou za 14 dní. Při dobře nastaveném celém 
systému mohou obce získat úspory z neplacených poplatků za ukládání odpadu na skládky či do 
spaloven, dalším příjmem mohou být prostředky z prodeje kompostu, při využití městské kom-
postárny úspory z dopravy. 

Z provedeného řízeného dotazníkového šetření také vyplývá, že většina obcí používá k financo-
vání svého odpadového hospodářství poplatek na hlavu. Zkušenost z Jindřichova Hradce je v 
případě zavedení poplatku podle vyprodukovaného množství negativní, po zavedení tohoto po-
platku se jim systém sběru BRKO zhroutil.  

V posledních letech je také dost projektů financováno z různých dotací, ať již peněz plynoucích 
ze státního rozpočtu nebo evropských peněz. Dotace směřují jak na jednorázové aktivity - např. 
výstavba kompostárny, tak na financování celého pilotního projektu i se samotným sběrem BR-
KO.  Nebezpečí těchto projektů spočívá často v neudržitelnosti financování systému po skončení 
projektu. Ačkoli je již v současné době kladen důraz na finanční udržitelnost projektů, přesto lze 
v některých případech o jejich budoucí udržitelnosti dost pochybovat. 

Průměrná výše nákladů na 1 tunu BRKO se pohybuje v rozmezí 1500–2400 Kč, velkou část 
těchto nákladů tvoří dopravní náklady, proto by případné nové projekty měly brát v úvahu vzdá-
lenost ke zpracovateli. 
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Ze zjištěných zkušeností plyne, že sběr BRKO již v některých místech České republiky probíhá 
úspěšně, avšak stále se spousta měst a obcí potýká s mnoha problémy a těžkostmi, které brání 
efektivnímu průběhu celého systému sběru BRKO a následnému dosažení celonárodních cílů. 
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postu? Odpadové fórum 3/2009. 
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3. Vlastní dotazníkové šetření ve městech: Děčín, Plzeň 1, Plzeň 2, Bílina (2 projekty), 
Chrudim, Praha – Dolní Chabry a další městské části, Uherské Hradiště, Vysoké Mýto, 
Nová Paka, Písek (2 projekty), Zlín, Strážnice, Jindřichův Hradec (2 projekty). 
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STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR – NÁRODNÍ PRO-
GRAMY A „GIS – ZELENÁ ÚSPORÁM”  

Radka Pokorná, Adam Helebrant 

 
Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) byl zřízen zákonem č. 388/1991 Sb., a jeho činnost 
dále upravují navazující právní předpisy, tj. Statut SFŽP a Směrnice Ministerstva životního pro-
středí o poskytování finančních prostředků a Přílohy ke Směrnicím. Správcem SFŽP je ze zákona 
Ministerstvo životního prostředí (MŽP). O použití finančních prostředků SFŽP rozhoduje ministr 
životního prostředí. Ten má k dispozici poradní orgán – Radu Fondu. Každoročně je vládě ČR 
předkládána zpráva o činnosti SFŽP v uplynulém roce. 

SFŽP v současnosti vykonává jednak administraci programů podpory z evropských fondů 
(ISPA/Fond soudržnosti, Operační programy Infrastruktura a Životní prostředí) včetně jejich spo-
lufinancování z prostředků státního rozpočtu a prostředků SFŽP, jednak poskytuje podpory 
v rámci tzv. národních programů, které jsou financovány z jeho vlastního rozpočtu. K výše zmí-
něným programům přibyl letos další projekt v rámci mechanismu Green Investment Scheme - 
Zelená úsporám. 

Státní fond životního prostředí ČR tak patří mezi nejvýznamnější mimorozpočtové zdroje finan-
cování environmentálních investic a poskytuje podpory jak obcím, územním samosprávním cel-
kům, dalším právnickým osobám založeným k nepodnikatelským účelům, tak i podnikatelským 
subjektům a obyvatelstvu. Podpory jsou poskytovány ve formě půjček a nevratných dotací.  

Příjmy SFŽP jsou tvořeny především platbami za znečišťování nebo poškozování jednotlivých 
složek životního prostředí, dále pak splátkami poskytnutých půjček a jejich úroků a výnosy 
z uložených disponibilních prostředků na termínovaných vkladech a platbami sankčního charakte-
ru za porušování předpisů v oblasti životního prostředí. Nově jsou zdrojem příjmů SFŽP dle zá-
kona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů  
a nakládání s nimi ve znění zák. č. 315/2008 Sb., prostředky získané z prodeje přebytku jednotek 
přiděleného množství AAU (Assigned Amount Units) v rámci mechanismu Kjótského protokolu 
Green Investment Scheme (GIS).  

Výdaje SFŽP jsou směrovány na spolufinancování projektů podporovaných z fondů EU a na  
podporu tzv. národních programů. Prostředky získané z prodeje emisního přebytku jednotek AAU 
v rámci mechanismu Kjótského protokolu, vedoucího k podpoře dalšího snižování emisí sklení-
kových plynů, lze použít pouze na podporu činností a akcí vedoucích ke snižování emisí sklení-
kových plynů. Za tímto účelem byl vyhlášen nový program SFŽP Zelená úsporám, z kterého bu-
dou poskytovány podpory na zateplování obytných domů, výstavbu domů v pasivním energetic-
kém standardu a na využití obnovitelných zdrojů energie. 

V letech 2007–2013 je kladen důraz především na zajištění prostředků národního spolufinancová-
ní evropských fondů (asi 1,3 mld. Kč ročně). To spolu s ohledem na snižující se příjmy SFŽP 
způsobené nižším znečištěním životního prostředí znamená, že financování národních programů 
je v tomto období v útlumu.  

Administrace programů spočívá v příjmu žádostí, jejich formálním a obsahovém posouzení, vy-
hodnocení a přípravě návrhů rozhodnutí o poskytnutí podpory. Po rozhodnutí ministra životního 
prostředí o poskytnutí podpory dojde k realizaci podpory. Součástí administrace je dále evidence 
vyplacených podpor a kontrola projektů. 
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ISPA/FS 
SFŽP se podílí na implementaci projektů předvstupní pomoci (projekty ISPA) které nebyly ke dni 
vstupu ČR do EU dokončeny. Tyto projekty byly převedeny na projekty Fondu soudržnosti. Je-
jich cílem je podpora splnění podmínek komunitární legislativy. V roce 2008 bylo z prostředků 
ISPA/FS a z vlastních prostředků SFŽP poskytnuto 590 mil. Kč na dotace a 95 mil. Kč na půjčky. 

Operační programy 
Operační programy zprostředkovávají podporu z evropských fondů, konkrétně Fondu soudržnosti 
(FS) a Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF).  

Operační program Infrastruktura (OPI) byl otevřen do roku 2006, v současnosti probíhá dofinan-
cování projektů a hodnocení programu. Kvůli hospodářské krizi bylo přijato opatření Evropské 
komise, které umožňuje prodloužení čerpání dotací z let 2004 až 2006, to bylo využito pro zbýva-
jící prostředky z technické asistence. Ještě v roce 2008 bylo nově zaregistrováno 5 nových projek-
tů. V prioritních osách 3 a 4, které se týkají životního prostředí, bylo celkem profinancováno  
3,9 mld. Kč.  

Operační program Životní prostředí (OPŽP) byl schválen v prosinci roku 2007, je plánován na 
období do roku 2013. V roce 2008 byly zahájeny realizace prvních projektů, dosud bylo celkem 
schváleno 2 349 žádostí, což představuje 38 mld. Kč podpor. Z celkové alokace programu bylo 
skutečně vyčerpáno 1,58 mld. Kč. Do konce roku 2008 bylo vyhlášeno 7 výzev, na rok 2009 jsou 
plánovány další výzvy podle upraveného harmonogramu, pro všechny prioritní osy. V souvislosti 
s hospodářskou krizí byla díky dohodě MŽP a SFŽP změněna pravidla čerpání finančních pro-
středků, kdy od IV. výzvy dále bude umožněna implementace zálohových plateb a také bude 
zjednodušena administrace výplat podpor. Díky úspěšnému jednání ČR s Evropskou komisí bude 
také možno do operačního programu přidat další opatření na zateplení obytných budov, což dopo-
sud neumožňovala pravidla pro dotační legislativu ERDF. 

Národní programy 
Předkládání žádostí a poskytování podpor z národních programů SFŽP se řídí Směrnicí Minister-
stva životního prostředí č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR. Konkrétní 
programy podpory jsou vyhlašovány každý rok v Přílohách této směrnice. V roce 2009 je možnost 
využít programů vyhlášených v Přílohách I, II a III. Dále SFŽP předpokládá profinancování již 
nasmlouvaných akcí a akcí, na které již bylo ministrem podepsáno rozhodnutí o přiznání podpory.   

V rámci Příloh I jsou v současné době vyhlášeny 2 programy: 
2.6.  Program ochrany ozónové vrstvy Země 
3.1.6.  Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích, jejich ochranných pásmech a význam-

ných prvcích 

O podporu z programu 2.6. mohou žádat právnické osoby nepodnikatelského i podnikatelského 
typu. Žádosti o podporu je možné podávat pouze v rámci vyhlášených výzev, v roce 2009 zatím 
výzva nebyla vyhlášena. Do programu 3.1.6. je možné podávat žádosti průběžně. Žadateli mohou 
být pouze Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a správy národních parků. 

Dle Příloh II jsou poskytovány podpory fyzickým osobám na využití obnovitelných zdrojů ener-
gie. Vyhlášeny byly  následující programy: 
1.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu teplé vody pro byty 

a rodinné domy pro fyzické osoby: 
a) kotle na biomasu,  
b) solární systémy na celoroční ohřev teplé vody, 
c) solární systémy na přitápění a na celoroční ohřev teplé vody 

4.A. Investiční podpora vytápění bytů a rodinných domů tepelnými čerpadly pro fyzické osoby. 
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Podpora je poskytována pouze na již ukončené akce. O podporu bylo možné žádat maximálně do 
18 měsíců po uvedení zařízení do trvalého provozu. Podpora se poskytuje formou dotace. V pro-
gramu 1.A je dotace poskytována do výše 50 % ze základu pro výpočet podpory (u kotlů na bio-
masu a solárních systémů na ohřev teplé vody maximálně 55 tis. Kč na jednu akci, u solárních 
systémů na přitápění a teplou vodu maximálně 65 tis. Kč na jednu akci). V programu 4.A je po-
skytována dotace na tepelná čerpadla do výše 30 % ze základu pro výpočet podpory (u tepelných 
čerpadel typu země-voda, voda-voda maximálně 75 tis. Kč na jednu akci, u tepelných čerpadel 
typu vzduch-voda maximálně 55 tis. Kč na jednu akci). Žádosti bylo možné podávat pouze do  
31. 3. 2009 s tím, že se následně bude podpora na využívání obnovitelných zdrojů energie posky-
tovat z nově vyhlášeného Programu Zelená úsporám. Pro programy v rámci Příloh II byly na rok 
2009 určeny finanční prostředky ve výši 100 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že příjem žádostí byl 
ukončen již k 31. 3. 2009, předpokládá se, že tento limit nebude vyčerpán a nedočerpané pro-
středky budou případně moci být převedeny do programů v rámci Příloh III. 

Přílohy III jsou určeny pro podporu environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství. Žadateli 
mohou být právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, kromě nadací  
a nadačních fondů. Vyhlášeny jsou následující programy: 

1. Program investiční podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství pro regi-
on NUTS II Praha 

2. Program neinvestiční podpory rozvoje sítí environmentálních vzdělávacích, poradenských 
a informačních center 

3. Program neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti životního 
prostředí. 

Pro tyto programy na rok 2009 byly zatím určeny finanční prostředky ve výši 50 mil. Kč. Podpora 
se poskytuje formou dotace. U programu č. 1 může být dotace poskytnuta maximálně do výše 70 
% ze základu pro výpočet podpory a 30 mil. Kč na 1 akci, u programu č. 2 do výše 75 % a 10 mil. 
Kč na 1 akci a v programu č. 3 maximálně do 90 % a 3 mil. Kč na 1 akci. Žádosti o podporu 
z programu č. 1 bylo možné podávat od 9. února do 3. dubna 2009. Pro programy č. 2. a 3. bude 
vyhlášena výzva pro příjem žádostí v období od 4. května do 22. června 2009. 

Podrobnější informace k národním programům je možné získat na webových stránkách SFŽP. 

Program Zelená úsporám 
Dne 7. dubna 2009 byl vyhlášen nový Program Zelená úsporám, který je financován z finančních 
prostředků, které Česká republika získá z prodeje emisních přebytků jednotek AAU v rámci me-
chanizmu Kjótského protokolu. Pravidla pro poskytování podpory a administraci žádostí v rámci 
tohoto programu jsou stanovena Směrnicí Ministerstva životního prostředí č. 5/2009 o poskytování 
finančních prostředků ze SFŽP ČR v rámci Programu Zelená úsporám a jejími Přílohami. Příjem 
žádostí byl zahájen 22. dubna 2009 a bude pokračovat do 30. prosince 2012 nebo do vyčerpání 
finančních prostředků programu. Podpora bude směrována do následujících oblastí podpory: 

A Úspory energie na vytápění  
A.1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu  
A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obálky budovy (dílčí zateplení) 

B Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu 
C Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody 

C.1 Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná 
čerpadla 
C.2  Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb 
C.3 Instalace solárně-termických kolektorů 

D Dotační bonus za vybrané kombinace opatření  
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Žadateli o podporu mohou být vlastníci rodinných domů a bytových domů nepanelové techno-
logie, v oblasti podpory C mohou o podporu navíc žádat i vlastníci bytových panelových domů. 
Podpora se vztahuje na akce ukončené po 1. dubnu 2009. Za termín dokončení stavby/akce se 
považuje den, kdy je na stavbu vydán kolaudační souhlas nebo podáno oznámení o užívání 
stavby podle stavebního zákona v platném znění resp. datum uvedení zařízení do trvalého pro-
vozu. 

Žádost o podporu je možné podat před zahájením realizace akce nebo po jejím ukončení a to ma-
ximálně do 12 měsíců od dokončení. Podpora je v každém případě proplácena až po ukončení 
realizace akce a doložení splnění všech požadovaných podmínek programu. 

Výše podpory je u komplexního zateplení odstupňována v závislosti na dosažené měrné roční po-
třebě tepla na vytápění (tedy bez vlivu účinnosti otopné soustavy) v obytném domě po zateplení. 

V rámci oblasti podpory A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí obálky budovy (dílčí zateplení) je 
vymezeno pět dílčích opatření vedoucích k úsporám energie: 

1. zateplení vnějších stěn 
2. zateplení střechy nebo nejvyššího stropu 
3. zateplení podlahy přiléhající k zemině, stropu nevytápěného sklepa, podlahy nad nevytá-

pěným prostorem nebo stěn mezi vytápěným a nevytápěným prostorem 
4. výměna oken a zároveň vnějších dveří 
5. instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla 

Z těchto opatření musí žadatel realizovat alespoň tři z uvedených dílčích opatření, nebo v případě, 
že společně s dílčím zateplením mění zdroj vytápění, musí realizovat alespoň dvě dílčí opatření. 
Výše podpory je pak odstupňována podle toho, zda jsou realizována dvě nebo tři opatření. 

Konkrétní výše podpory je uvedena v následující tabulce: 

Podporovaná opatření Jednotka dotace Výše dotace 

Rodinné domy 

komplexní zateplení RD, 40 kWh/m2 Kč/m2; max. % 1950; 50 

komplexní zateplení RD, 70 kWh/m2 Kč/m2; max. % 1300; 50 

dílčí zateplení RD – alespoň tři opatření Kč/m2; max. % 850; 50 

dílčí zateplení RD – dvě opatření Kč/m2; max. % 650; 50 

novostavba RD v pasivním standardu tis. Kč 220 

zdroj na biomasu v RD s ruční dodávkou paliva s akumulační nádrží, 
nebo zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 

%; max. tis. Kč 60; 80 

zdroj na biomasu v RD s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže %; max. tis. Kč 50; 50 

Tepelné čerpadlo země–voda, voda–voda %; max. tis. Kč 30; 75 

Tepelné čerpadlo vzduch–voda %; max. tis. Kč 30; 50 

Solárně-termické kolektory na RD, pouze ohřev teplé vody %; max. tis. Kč 50; 55 

Solárně-termické kolektory na RD, ohřev teplé vody i přitápění %; max. tis. Kč 50; 80 

dotační bonus při kombinaci opatření u RD  tis. Kč/RD 20 
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Bytové domy 

komplexní zateplení BD, 30 kWh/m2 Kč/m2; max. % 1350; 50 

komplexní zateplení BD, 55 kWh/m2 Kč/m2; max. % 900; 50 

dílčí zateplení BD – alespoň tři opatření Kč/m2; max. % 600; 50 

dílčí zateplení BD – dvě opatření Kč/m2; max. % 450; 50 

novostavba BD v pasivním standardu tis. Kč/b.j. 140 

zdroj na biomasu v BD %; max. tis. Kč/b.j. 50; 25 

Solárně-termické kolektory na BD, pouze ohřev teplé vody %; max. tis. Kč/b.j. 50; 25 

Solárně-termické kolektory na BD, ohřev teplé vody i přitápění %; max. tis. Kč/b.j. 50; 35 

dotační bonus při kombinaci opatření u BD  tis. Kč/BD 50 

Vysvětl. RD – rodinný dům, BD – bytový dům, b.j. – bytová jednotka  

Podrobnější informace k Programu Zelená úsporám včetně formulářů, seznamu spolupracujících 
bank a seznamu odborných dodavatelů jsou k dispozici na webových stránkách SFŽP. 
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DAŇOVÉ NÁSTROJE PODPORY EKOLOGICKÝCH INVESTIC  
V ZAHRANIČÍ 

Leoš Vítek 

 

1. Úvod 
Vzhledem k tomu, že v současnosti i v souvislosti s hospodářskou krizí probíhá debata o možných 
daňových stimulech environmentálních investic, je užitečné analyzovat daňová pobídková sché-
mata pro podporu environmentálních investic. V Evropské unii je zemí s nejrozvinutějším pobíd-
kovým systémem Nizozemí, který ekologické investice stimuluje již více jak 10 let. V jiných vy-
spělých zemích dle našich informací komplexně pojatý systém daňových úlev pro podporu envi-
ronmentálních investic neexistuje.1 Naopak Belgie zavedla investiční stimuly pro ekologické in-
vestice teprve před rokem. Třetí zemí, kde je analyzován systém ekologických daňových pobídek, 
jsou USA? které mají velmi různorodou paletu nástrojů jak na federální úrovni, tak na úrovni jed-
notlivých států Unie. 

2. Nizozemí 
Nizozemí je jedinou zemí v EU i mezi vyspělými zeměmi, kde funguje komplexní a celostátní 
systém fiskálních stimulů pro investice do environmentálních technologií a jiných aktiv. Systém 
je založen na následujících nástrojích: 

a. Systém libovolného odpisování investice VAMIL (1991) 
b. Systém zelených fondů (1995) 
c. Odpočet na energetické investice (1997) 
d. Odpočet na prevenci proti znečištění MIA (2000). 

2.1 Systém investic zelených do zelených fondů 
Systém je založen na daňových úlevách pro investory, kteří investují do „zelených fondů“. Každý 
projekt, který se uchází o finance ze Systému zelených fondů, musí získat vládní certifikát (nyní 
se vydává cca 600–700 certifikátů ročně, při náběhu systému cca 300–400). Projekty se dělí do 
několika kategorií, mj. i podle stupně technologické inovace na hi-tech (systémy vytápění, systé-
my řízení skleníků, systémy standardů na nízkou spotřebu energií apod.) a low-tech (eko farmy, 
systémy ochrany lesů a přírodních rezervací). Systém zelených fondů zatím přispěl ke snížení 
emisí CO2 o více jak 2 % celkového objemu emisí. 

Většina nizozemských bank je v Systému zelených fondů zapojena. Banky emitují obligace 
s fixním nominále, dobou splatnosti a úrokovou sazbou nebo vydávají podílové listy v zelených 
fondech. Úrokové sazby z obligací nebo dividendy z podílových listů jsou obvykle nižší než běžné 
sazby a dividendy na trhu, což znamená, že banky mohou takto levněji získané zdroje také levněji 
investovat do zelených projektů. Banky úvěrují ze získaných prostředků projekty, které obdržely 
„zelený“ certifikát, přičemž banky musí minimálně 70 % ze svých zelených fondů použít na finan-
cování zelených projektů. (Skutečně je do zelených projektů investováno cca 85 % zelených fondů.) 
Zbytek lze investovat libovolně, přičemž celý proces kontroluje centrální banka a finanční úřady. 
Celkem ke konci roku 2005 bylo ve fondech 8 mld. €, pro rok 2008 je odhad kolem 10 mld. €. 

Jednotlivci v Nizozemí platí 1,2% daň z kapitálových zisků z investované částky, ale investice do 
zelených fondů jsou od této daně osvobozeny do maximální výše 53,421 tis. € ročně (rok 2007). 

                                                 
1 Dílčí prvky lze nalézt např. ve Velké Británii, Finsku a Španělsku, nicméně nejpokročilejší jsou systémy  
v Nizozemí a v USA pro oblast energetiky. 
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Zároveň je snížena osobní důchodová daň z výnosů z těchto investic o 1,3 %, takže celková daňo-
vou podpora těchto investic je nominálně 2,5 %. To stimuluje individuální investory k investicím 
do méně výnosných obligací nebo podílových listů bank emitovaných pro zelené fondy (průměr-
ný hrubý výnos je 1,4–2,2 % pod průměrem vládních obligací), protože součet nižšího výnosu a 
snížených daní přibližuje čistý výnos zhruba čistému výnosu z alternativních investic.  

Do systému je zapojeno více jak 200 tis. individuálních investorů s celkovým objemem investic 
přes 5,5 mld. €, které byly investovány do více jak 5,5 tis. environmentálních projektů. V roce 
2006 dosáhly roční investice cca 1,5 mld. € pro 600 projektů s rostoucím trendem v dalších letech. 
Úroková sazba na zelenou půjčku je v průměru o 1 p. b. nižší než komerční úvěry, což je např. u 
ekofarem výše rozhodující o zisku nebo ztrátě. Většina investorů do finančních instrumentů pro 
zelené fondy jsou starší osoby s vyššími příjmy a investují v průměru cca 25 tis. €. Celkové ná-
klady vlády na Systém jsou v roce 2005 cca 125 mil. €. 

Projekty se dělí do několika základních kategorií:  
příroda, lesy a krajina obnovitelná energie 
ekofarmy udržitelná spotřeba 
ekologické skleníky cyklistické infrastruktura 
využití agroprodukce pro výroby ekologickým 
způsobem 

dobrovolné odsolování půdy  
ostatní 

Zdroj: The Green Fund Scheme (2006). 

Systém je řízen 4 ministerstvy – financí, životního prostředí, zemědělství a dopravy. MŽP je zod-
povědné za koordinaci zavádění a fungování. Systém vydávání zelených certifikátů pro projekty 
administruje oddělení žádostí na ministerstvu zemědělství a MŽP pověřená firma SenterNovem. 
Ročně je v posledních letech vydáváno mezi 600-700 zelenými certifikáty, z nichž téměř 70 % 
směřuje do oblastí příroda, lesy a krajina a ekologické skleníky. Z hlediska alokace financí cca  
50-55 % směřuje do oblasti ekologické skleníky a cca 25 % do obnovitelné energie. 

2.2 Systémy VAMIL a MIA 
V Nizozemí dále existuje několik systémů daňové stimulace investic do ekologicky příznivých 
technologií. Jedná se o systémy: 

▪ VAMIL (volitelný systém odpisování environmentálních investic): Jedná se o nejstarší in-
vestiční podpůrné schéma navržené v roce 1991 ministerstvem životního prostředí a minis-
terstvem ekonomických věcí. Jeho princip spočívá ve volitelné rychlosti odpisování ekolo-
gických aktiv. Možnost zrychlení odpisování vytváří pro investory výhodu v rozsahu 3 až  
8 % hodnoty investice (cash flow efekty a vyšší úroky). 

▪ MIA (odpočet environmentální  investice): Jedná se o systém navržený MŽP a zavedený 
v roce 2000. Princip spočívá v odpočtu části (15–40 %) realizované a uznané ekologické 
investice od základu daně v daném roce.  

Rozsah odpočtu (uveden v Seznamu) je dán třemi faktory: 
▪ environmentální účinností technologie/investice, 
▪ míra technologické inovace a dostupnost na trhu, 
▪ míra zvýšených nákladů investice oproti tradičním technologiím. 

Systém byl zaváděn mj. jako určitá kompenzace pro odvětví s vysokou energetickou náročností 
(doprava, zahradnictví, intenzivní chov zvířat), což byly hlavní cílové sektory pro tyto nástroje. 
Zhruba ¼ výdajů obou programů směřuje do zemědělství a zahradnictví. Cílem obou systému je 
snížit celkové náklady na ekologickou investici. Oba systémy lze pro určité typy aktiv kombino-
vat. Hlavní silnou stránkou obou systémů je poměrně jednoduchá dosažitelnost pro podniky (např. 
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formulář žádosti je 2 stránkový), hlavním problémem určení technologií na Seznamu a nevyuži-
telnost pro ztrátové subjekty. 

Příklad: 

Pořízení biologického vzduchového filtru firmou (kód Seznamu A 4050) za 50 tis. €, standardní 
doba odpisování zařízení je 5 let se zůstatkovou cenou 0. Typ zařízení dle Seznamu VAMIL/MIA 
A, tzn. lze uplatnit souběžně 30 % odpočet (MIA) a jednorázový odpis (VAMIL). Odpočet MIA 
= 0,3*50 000 = 15 000. Plný odpis ihned v roce pořízení (VAMIL) sníží základ daně o 50 tis. 
Celkové snížení základu je 50 000 + 15 000 = 75 000. Při aktuální nizozemské sazbě 25,5 % činí 
daňová úspora v daném roce 0,255*75 000 = 19 125.  

V příkladu není uvažováno částečné neuplatnění odpočtu/zrychlení odpisu z důvodu ztráty. Jde 
o statický výpočet – v dalších letech by jednorázový odpis daňovou povinnost zvýšil. Celková 
daňová úleva by pak vyplynula pouze z časové hodnoty peněz – viz část 2 C materiálu. 

Cílovou skupinou všech systému jsou malé a střední podniky (SME), nicméně daňové pobídky 
jsou dostupné všem subjektům. 

Klíčovou podmínkou je, aby investice plynuly do technologií, které jsou uvedeny na Seznamu 
environmentálních technologií. V seznamu je zahrnuto devět hlavních sektorů a sedm kategorií 
zařízení podle typů daňové úlevy. Typy zařízení se dělí na tyto skupiny: 

A – 30 % MIA + VAMIL 
B – 15 % MIA + VAMIL 
C – jenom VAMIL 
D – 30 % MIA 
E – 15 % MIA 
F – 40 % MIA + VAMIL 
G – 40 % MIA 

Seznam musí obsahovat pouze technologie, které splňují další kritéria – jednoduché technologic-
ké a nákladové vymezení a podíl na relevantním trhu menší než 30 % (novost technologie). 
Jakmile technologie dosáhne více jak 30% penetrace trhu, nemůže již být do systému VA-
MIL/MIA zařazena a je ze Seznamu v dalším roce vyškrtnuta. Tím nedochází k dlouhodobé de-
formaci trhu inovací, protože pravidelná aktualizace Seznamu zabezpečuje dynamiku podpory. 

Soukromý i veřejný sektor se podílejí na tvorbě a inovací Seznamu environmentálních technologií 
(SET), první seznam byl vytvořen pro MŽP externím dodavatelem. SET pravidelně aktualizuje 
MŽP. Seznam byl pravidelně zveřejňován jak na www stránkách tak papírově, od roku 2008 již 
jen elektronicky. Každoročně je do seznamu navrženo cca 300–400 nových technologií. 

Systémy se vztahují pouze na náklady na pořízení, úpravy a dodatečné komponenty, ne na běžné 
provozní náklady zařízení. 

Systém VAMIL/MIA je provázán s vládním Programem výzkumu a vývoje – 60 % technologií 
v Seznamu bylo vládou při vývoji financováno v rámci podpory R&D. VAMIL/MIA pak násled-
ně podporují prosazení takto podpořených a vyvinutých inovací na trzích. 

Systém VAMIL i MIA je spravován MF a ministerstvem životního prostředí MŽP (ministerstvo 
zodpovědné za ekologické investice). Daňovou agendu administruje nizozemská daňová správa, 
další agendy spojené se systémem VAMIL a MIA agentura SenterNovem ministerstva ekonomi-
ky. SenterNovem je zodpovědná za implementaci politiky inovací, energie, klimatu, ekologie a 
územního plánování. V systému je zavedený helpdesk pro zájemce (jak u SenterNovem, tak u 
daňové správy, která celkem administruje přes 110 sektorových systémů daňové podpory). 
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Rozpočet obou systému je každoročně aktualizován a financován z centrálního rozpočtu, což od-
ráží aktuální politické a environmentální priority vlád. V souvislosti s různými prioritami může 
být pro MIA/VAMIL stanovena pro každý rok určitá technologie/oblast, pro kterou je část roz-
počtu (cca 30–50%; poměr kolísá rok od roku) vázána (v minulosti např. čistší naftové motory). 
Rozpočtované objemy podpor znamenají stropy, za které nelze v daném roce jít v přiznávání pod-
por. Pokud odhady objemu podpor přesáhnou roční stanové stropy, ministerstvo financí program 
pro další žádosti do konce roku uzavře. 

Počet žádostí v VAMIL+MIA se v posledních 3 letech pohybuje nad 8,5 tis. kusů a mírně narůstá  
(v roce 2003 např. 8 tis. žádostí), přičemž 90–95% jsou žádosti malých a středních firem. Např. pro 
rok 2005 je celkový objem investic, u kterých byly podány žádosti, odhadován na 0,94 mld. Euro 
s odhadovanými náklady pro centrální rozpočet 132 mil. Euro mínus 25 % odhad (33 mil. Euro) 
v důsledku následných daňových kontrol a očekávaných neuznání předběžně přiznaných úlev. Prů-
běžné administrativní náklady na fungování celého systému jsou odhadovány cca 1,5 mil. Euro. 

Tab. 1 Rozpočet systému VAMIL/MIA (mil. Euro) 
 2004 2006 2008 
VAMIL 28 38 38 
MIA 50 123 86 
Celkem 78 161 124 

Zdroj: http://www.vrom.nl 

Zhruba jedna třetina výdajů je financována z vládní rozpočtové priority „redukce znečištění 
ovzduší“. Zbytek připadá na pokles příjmů centrálního rozpočtu (lze použít argumentaci, že jde o 
recyklaci výnosu ekodaní /energetických daní/ na výdajové programy pro zatížená odvětví). 

Nizozemí se snaží provádět ex post evaluace systémů podpory. V roce 2005 a 2007 byly prove-
deny 2 evaluace systémů investiční podpory, které ukázaly funkčnost MIA i VAMIL. Problémem 
při evaluaci bylo oddělení výsledků obou nástrojů, protože VAMIL i MIA mohou být poskytová-
ny souběžně. Klíčovým faktorem, který ovlivňuje efektivnost obou nástrojů, je Seznam ekologic-
kých technologií. Ministerstvo financí nyní navrhuje zaměřit se na jeho obsah a odstranit techno-
logie, které příliš nepřispívají ke stanoveným cílům a lze je označit spíše za „černé pasažéry“. 
Zároveň je pro vyhodnocování obou programů nezbytné hodnotit kvalitu investičních projektů a 
vytvořit databázi minimální postačující kvality projektů. Rozdíly v dopadech jednotlivých systé-
mů na rozhodování ukazuje následující tabulka a graf. 

Tab. 2 Podíl daňových úspor a dodatečných úrokových výnosů systémů VAMIL a MIA na 
celkových nákladech projektu 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní výpočty. 

1 2 3 4 5 6 7 8
obvyklý základ daně 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
vstupní cena aktiva A 1 000 000
obvyklý odpis 8 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000
základ daně po odpisu aktiva A 9 875 000 9 875 000 9 875 000 9 875 000 9 875 000 9 875 000 9 875 000 9 875 000
VAMIL 100% 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0
základ daně po VAMIL 9 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
MIA 40% 400 000 0 0 0 0 0 0 0
základ daně po MIA 9 475 000 9 875 000 9 875 000 9 875 000 9 875 000 9 875 000 9 875 000 9 875 000
základ daně po VAMIL+MIA 8 600 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
obvyklá daň 19% 1 876 250 1 876 250 1 876 250 1 876 250 1 876 250 1 876 250 1 876 250 1 876 250
daň po úlevách 19% 1 634 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000
pokles daně z důvodu úlevy V+M 242 250 -23 750 -23 750 -23 750 -23 750 -23 750 -23 750 -23 750
kumulativní pokles daně z důvodu úlevy 242 250 218 500 194 750 171 000 147 250 123 500 99 750 76 000
úrokový výnos z úspory 3% 7 268 6 555 5 843 5 130 4 418 3 705 2 993 2 280
kumulativní úrokový výnos z úspory 7 268 13 823 19 665 24 795 29 213 32 918 35 910 38 190
kumul. úrokový výnos jako % z investice 0,727% 1,382% 1,967% 2,480% 2,921% 3,292% 3,591% 3,819%
kumul. pokles daně+ kumul. úrokový výnos 249 518 232 323 214 415 195 795 176 463 156 418 135 660 114 190
kumul. úspora daně+úrokový výnos jako % investice (VAMIL+MIA) 24,952% 23,232% 21,442% 19,580% 17,646% 15,642% 13,566% 11,419%
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Graf 1 Podíl daňových úspor a dodatečných úrokových výnosů systémů na celkových ná-
kladech projektu (scénář pro systém VAMIL, systém MIA a jejich kombinaci) 
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Pozn.: předpokládá se, že existují pouze stálé ceny; zůstatková cena aktiva A je nula, zcela rovnoměrné 
odpisování trvá 8 let, existující daně jsou kalkulovány akruálně, všechny toky probíhají kvůli zjednodušení 
úročení na počátku roku, úročení je jednoduché a pro celý rok. Vliv složeného úročení je zanedbatelný (cca 
0,1 % ceny investice za celou sledovanou dobu). 
Zdroj: vlastní výpočty. 

Výše uvedené propočty potvrzují, že nejvýhodnější pro Nizozemské investory do environmentál-
ních technologií je kombinace systému VAMIL a MIA. Tato volba je ale možná pouze v případě 
některých technologií (musí být na Seznamu ve skupinách A nebo B nebo F, přičemž skupina F je 
pro investora nejvýhodnější).  

2.3 Systém EIA 
Odpočet na energetické investice je zaměřen na energeticky úsporné podnikatelské investice  
a udržitelné energetické investice. K běžně určených odpisům investice je v definovaných přípa-
dech možné uplatnit dodatečný odpis 44 % hodnoty investice od základu daně. Odpočet EIA ve 
výši 44 % investice může být uplatněn vůči základu daně, přičemž minimální výše jedné investice 
je 450 EUR ročně a celková částka energetických investic za kalendářní rok musí být minimálně 
2 100 EUR ročně. Maximální částka energeticky úsporné investice kvalifikované pro EIA je  
110 mil. EUR ročně; částky přesahující tuto hranici nejsou započítány.  

Pro využití EIA je nutné získat ekologický certifikát, který preferuje i to, aby investice nebyla 
uskutečněna příliš daleko v budoucnosti. Oproti minulosti jsou certifikáty méně založeny na 
obecných normách energetických úspor. Pro investice do úspory energií v inženýrských struktu-
rách musí být úspora energie na jedno investované euro minimálně 1,3 Nm3 ekvivalentu přírod-
ního plynu (NGE), ale ne více než 2 Nm3 NGE za rok a za investované euro. Pro investice do 
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úspor energií skrze technologie nebo změny procesů se musí energetické úspory pohybovat mezi 
0,7 až 2 Nm3 NGE na investované euro ročně. Pro investice do úspor energie pomocí dopravních 
zdrojů se musí úspory energií pohybovat mezi 0,3 až 2 Nm3 NGE. 

EIA je dostupná také pro investice do zlepšování pěstování a výroby biopaliv 1,5. nebo 2. genera-
ce. Zařízení na produkci udržitelné energie musí využívat minimálně 70 % zdrojů z udržitelné 
energie. Pro EIA jsou kvalifikováni i výrobci tepla z odpadů, ale nejsou uznatelné náklady na 
distribuční sítě. Do EIA lze rovněž zařadit investice na zdokonalování efektivnosti motorů a další 
vývoj elektromotorů.  

Žádost, jejíž součástí je informace o realizaci investice pro program EIA, musí být zaslána 3 mě-
síce od zakoupení majetku. Žádost se zasílá speciálnímu finančnímu úřadu pro investiční odpočty 
a speciální odpisování v Bredě. Pro možnost uplatnit odpočet v EIA v daňovém přiznání je nutné 
získat certifikát ministerstva ekonomiky, který dokládá, že firemní investice splňuje podmínky 
pro EIA. Certifikát vydává jménem ministerstva SenterNovem. 

Pokud je rozpočet dostupný pro EIA vyčerpaný, ministerstvo financí dočasně celý systém uzavírá. 
EIA je obecně dostupná pro výdaje na vytvoření aktiva nebo je části, pokud toto splňuje energe-
tická výkonová kriteria. Manuál k EIA obsahuje základní seznam výdajů, které jsou a nejsou 
uznatelné. Společníci veřejných obchodních společností žádají o úlevu v systému EIA každý za 
sebe v poměru podle svého podílu na společnosti. Úleva se rovněž vztahuje na pronajímané solár-
ní bojlery a panely pro vytápění domácností – pronajímatel na ně muže EIA uplatnit jako na své 
firemní aktivum. 

EIA lze kombinovat se systémem VAMIL, pokud jsou splněny podmínky pro oba systémy. In-
vestor si může zvolit, zda chce využít systém EIA nebo systém MIA. Aplikace obou schémat 
MIA a EIA současně není možná.  

Pokud není investice zaregistrována do 3 měsíců od pořízení, nelze ji pro EIA uplatnit. Žádost se 
zasílá do 3 měsíců od zakoupení aktiva, přičemž zakoupením se rozumí jakákoliv dohoda o koupi 
se stanovením ceny. Pokud je aktivum pořizováno vlastní produkcí, musí být žádost zaslána do 3 
měsíců od ukončení kalendářního čtvrtletí, v němž byly produkční náklady vynaloženy. Součástí 
žádosti musí být schválená všechna potřebná stavební povolení, ekologická povolení pro udržitel-
nou energii atp. SenterNovem může vyžadovat další dodatečné informace pro vydání osvědčení. 
Osvědčení je obvykle vydáváno do 8 týdnů od zaslání žádosti a současně je o vydání osvědčení 
informován finanční úřad. Odvolat proti rozhodnutí SenterNovem se lze do 6 týdnů. 

Vydání osvědčení opravňuje k využití EIA odpočtu od základu daně. Finanční úřad ale může kon-
trolovat oprávněnost vydání a neuznat nárok na odpočet. Pokud jsou v daném roce vynaloženy 
náklady na investici, ale ta ještě není v provozu, lze za daný rok uplatnit odpočet ze zaplacených 
nákladů. Zbytek může být uplatněn v dalších letech, ale ne později než v roce, kdy byla investice 
zprovozněna. Systém rovněž umožňuje zohlednit roky se ztrátou a uplatnit odpočet EIA v letech, 
kdy je kladný základ daně. 

Pokud je prodán majetek nad 2 100 Euro za rok (desinvestice) a byl na něj uplatněn odpočet EIA, 
musí být tento majetek zpětně zahrnut do daňového přiznání v ceně, která odpovídá principu trž-
ního odstupu. Procento desinvestice je stejné jako podíl prodaného aktiva k celkovému objemu 
aktiv, pro které byla uplatněna EIA. Procedura desinvestice se vztahuje jen na majetek do pěti let 
od jeho aktivace. 
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3. USA 
Ve Spojených státech amerických existuje rozsáhlý a různorodý systém federálních a zejména 
státních daňových úlev na dvě oblasti: podpora obnovitelných zdrojů energie a podpora energe-
tické efektivnosti.  

Daňové úlevy na podporu obnovitelné energie jsou konstruovány tak, aby podpořily nákup, insta-
laci nebo vytvoření systémů, zařízení a vybavení  pro obnovitelnou energii. Cílem je snížit inves-
tiční náklady.  

Investoři jsou nejčastěji podporováni slevami na dani, ale také odpočty nebo zrychlenými odpisy. 
Některé státy omezují dobu, po kterou je úleva od nákupu nebo instalace povolena. 

Za přípustné technologie jsou považovány solární a fotogalvanické systémy, geotermální a větrná 
energie, energie z biomasy, hydroenergetické technologie a alternativní palivové technologie. 

Daň z příjmů fyzických osob umožňuje fyzickým osobám odpočet nákladů od upraveného hrubé-
ho příjmu, pokud jim náklady vzniknou z důvodu změny vybavení domácnosti při přechodu z 
elektřiny nebo plynu na obnovitelné energetické zdroje. Některé země umožňují využít osobní 
slevu na dani jako určité procento nebo nominální částku z velikosti nákladů na změnu technolo-
gie – tyto slevy se pohybují mezi 5–40 %. Sleva může být také omezena počtem let po koupi nebo 
instalaci nového zařízení. 

Firmy mohou slevu na dani ze stejných důvodů jako domácnosti uplatnit v různých státech různě 
– interval se pohybuje v rozsahu 10–35 % nákladů na pořízení technologie. Dále existují úlevy 
pro průmyslové a obchodní firmy, které poskytují energetické úspory nebo recyklují odpad. Ně-
které státy omezují slevy na dani pouze na určitý minimální objem investice – pokud firma inves-
tuje méně, nemůže slevu uplatnit. Úlevy lze uplatnit např. pro solární a větrná a vodní zařízení a 
také licenční poplatky z patentů, které zajišťují energetické úspory nebo podporují energetickou 
efektivnost. 

Zdanění majetku je nejčastěji používanou formou podpory investic pro obnovitelné energie. Da-
ňové úlevy jsou různé – od přímého osvobození majetku, který se týká obnovitelných zdrojů 
energií až po speciální ocenění majetku podle toho, jak přispívá k obnovitelným zdrojům energie. 

Úlevy ve zdanění spotřeby obvykle znamenají osvobození nákupů zařízení pro obnovitelné ener-
gie od státních prodejních daní. 

Daňové úlevy na podporu energetické efektivnosti jsou zavedeny z důvodu snížení nákladů, sní-
žení rizik zavádění nových technologií apod. Nejčastějším nástrojem je sleva na dani pro „zelené“ 
budovy a sleva na efektivní spotřebiče. Tyto programy podpory se obvykle vztahují na nákup, 
instalaci nebo zhotovení energeticky efektivních výrobků. Cílem těchto podpor u budov je růst 
podílu těchto technologií na trhu – tím, že je stát daňově zvýhodní, je také zviditelní, což podporu-
je jejich zavádění. Tím, jak narůstá jejich tržní podíl, stávají se ziskovější a lze také očekávat po-
kles jejich ceny. Zároveň je možné v dalším kroku, poté co se žádoucí technologie a stavební 
praktiky rozšíří, upravit stavební zákony a regulace tak, aby byly nastaveny nové (přísnější) stan-
dardy celoplošně. 

Většina podpor v oblasti zdanění příjmů firem má časový limit 5–10 let, po kterém musí být sys-
tém daňových úlev prodloužen nebo automaticky vyprší. Některé státy také omezují dobu, po 
kterou lze po koupi nebo instalaci žádat o daňovou úlevu. 

Pro osobní zdanění příjmů v mnoha státech existují úlevy, které umožňují odpočítat z upraveného 
hrubého příjmu výdaje na pořízení energeticky efektivních technologií. Obvykle se jedná o slevy 
nebo odpočty v rozsahu 5–40 % z výdajů. Úleva může být omezena počtem let po koupi nebo 
instalaci nového zařízení. 
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Firmy mohou úlevu ze stejných důvodů jako domácnosti uplatnit v různých státech různě – inter-
val se pohybuje v rozsahu 10–35 % nákladů na pořízení energeticky efektivní technologie. 

Zdanění majetku je nejčastěji používanou formou podpory investic pro energeticky efektivní 
technologie. Daňové úlevy jsou různé – od přímého osvobození majetku, který se týká obnovitel-
ných zdrojů energií až po speciální ocenění majetku podle toho, jak přispívá k obnovitelným zdro-
jům energie. 

Úlevy ve zdanění spotřeby obvykle znamenají osvobození nákupů zařízení pro energeticky efek-
tivní technologie od státních prodejních daní. 

Systém daňových úlev pro oblast úspor energií a podporu obnovitelných zdrojů je velmi rozsáhlý. 
Např. jen pro oblast zdanění firemních příjmů existuje pro energie 7 federálních a 46 státních da-
ňových úlev. Následující tabulky ukazují počty daňových úlev pro obnovitelné zdroje a efektivní 
využívání energií. 

Tab. 3 Daňové úlevy pro obnovitelné zdroje energie v USA, 2008 

  
Zdanění osobních 
příjmů 

Zdanění firemních 
příjmů Prodejní daně 

Majetkové 
daně 

Federální vláda 3-F   4-F       
  Alabama 1-S         
  Arizona 3-S   1-S   1-S   2-S   
  California       1-S   
  Colorado     1-S 1-L   2-S   
  Connecticut     2-S   1-S   
  Florida   2-S   1-S   1-S   
  Georgia 1-S   1-S   1-S     
  Hawaii 1-S   1-S       
  Idaho 1-S     1-S   1-S   
  Illinois       2-S   
  Indiana       1-S   
  Iowa 1-S   1-S   1-S   3-S   
  Kansas       1-S   
  Kentucky 1-S   2-S   1-S     
  Louisiana 1-S   1-S     1-S   
  Maryland 2-S   2-S   2-S   4-S 5-L   
  Massachusetts 2-S   3-S   1-S   1-S   
  Michigan       1-S   
  Minnesota     2-S   1-S   
  Missouri   1-S       
  Montana 3-S   1-S     3-S   
  Nebraska     1-S     
  Nevada       3-S   
  New Hampshire       1-S   
  New Jersey     1-S   1-S   
  New Mexico 3-S   3-S   2-S     
  New York 2-S   1-S   1-S   2-S 1-L   
  North Carolina 1-S   1-S   1-S   2-S   
  North Dakota 1-S   1-S     2-S   
  Ohio   1-S   1-S   1-S 1-L   
  Oklahoma   1-S       
  Oregon 1-S   1-S     1-S   
  Pennsylvania       1-S   
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  Rhode Island 1-S   1-S   1-S   2-S   
  South Carolina 1-S   2-S   1-S     
  South Dakota       3-S   
  Tennessee       1-S   
  Texas   1-S     1-S   
  Utah 1-S   1-S   1-S     
  Vermont   1-S   1-S   1-S   
  Virginia       1-S   
  Washington     1-S     
  West Virginia   1-S     1-S   
  Wisconsin       1-S   
  Wyoming     1-S     
  Puerto Rico 2-S   1-S   2-S   1-S   
Celkem 33 37 30 59 
Pozn.: číslice vyjadřuje počet daňových úlev, F = federální podpora, S = státní/teritoriální podpora, L = 
místní podpora 
Zdroj: Database of State Incentives for Renewables & Efficiency, 2008. 

 

Tab. 4 Daňové úlevy pro efektivní využívání energií v USA, 2008 

  
Zdanění osobních 
příjmů 

Zdanění firemních 
příjmů 

Prodejní 
daně 

Majetkové 
daně 

Federální vláda 2-F   4-F       
 Arizona 1-S         
 Connecticut     1-S     
 Georgia   1-S   1-S     
 Idaho 1-S         
 Indiana 1-S   1-S       
 Kentucky 1-S   1-S   1-S     
 Maryland 1-S   1-S     2-S   
 Massachusetts 1-S   1-S       
 Michigan 1-S         
 Missouri 1-S     1-S     
 Montana 1-S   1-S       
 Nevada       1-S   
 New Mexico 1-S   1-S       
 New York 1-S   1-S     1-S   
 North Carolina     1-S     
 Oklahoma 1-S         
 Oregon 1-S   1-S       
 South Carolina 1-S     2-S     
 Texas     1-S     
 Vermont     1-S     
 Virginia     1-S   1-S   
 West Virginia     1-S     
Pozn.: číslice vyjadřuje počet daňových úlev, F = federální podpora, S = státní/teritoriální podpora, L = 
místní podpora 
Zdroj: Database of State Incentives for Renewables & Efficiency, 2008 
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4. Belgie 
Odpočty od základu daně z příjmů fyzických osob související s ochranou životního prostředí byly 
nově zavedeny od roku 2007, patří mezi ně odpočet nákladů vynaložených na úsporu energií, 
odpočet na nové „čisté“ auto, na dieslové auto s jemným filtrem a odpočet při pořízení pasivního 
domu. Náklady vynaložené při výměně bojleru, při přechodu na solární energii, při instalaci dvoji-
tých oken apod. poplatníkem na vlastním nebo pronajatém domě, je možné uplatnit jako odpočet 
ve výši 40 % nákladů, maximálně 2 600 EUR. 

U daně z příjmů právnických osob jsou odečitatelnou položkou investice do ekologického vý-
zkumu a vývoje, úspory energií a investice do znovupoužitelných a recyklovatelných balení. Výše 
odpočtu je odvozena z hodnoty pořízené investice v daném roce a základní sazby, která je pro rok 
2007 stanovena pro investice směřovaných na úsporu energií a patentů na 14,5 % (pro malé  
a střední podniky 21,5 %). 

Pokud jde o odpisy, uplatňuje se speciální odpisování u investic do zařízení, která šetří energii  
a výzkumných zařízení (rovnoměrné, 3 roky 33,3 % ročně) – standardní odpisy pro stroje a zaří-
zení jsou 20 % ročně. 
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EKONOMICKÉ NÁSTROJE PRO EKOLOGICKY ŠETRNOU  
DOPRAVU V ČESKÉ REPUBLICE 

Jarmila Zimmermannová 
 

1. Úvod 
Doprava představuje z hlediska ochrany ovzduší i klimatu palčivý problém. V posledních letech 
lze zaznamenat narůstající emise škodlivých látek a skleníkových plynů zejména z osobní a ná-
kladní automobilové dopravy. Tento článek ve stručnosti představuje ekonomické nástroje, které 
mají za cíl přispět k nákupu a širšímu využívání ekologicky šetrných automobilů s nižší spotřebou 
paliva a nižšími emisemi, k rozšíření ekologicky šetrných paliv a biopaliv a k plnění cílů Národ-
ního programu snižování emisí v ČR. 

Postupně budou představeny ekologické aspekty silniční daně, spotřebních daní, poplatek za re-
gistraci vozidla, poplatek za vjezd a zpoplatnění pozemních komunikací v České republice. 

2. Silniční daň 
Problematiku silniční daně v České republice upravuje zákon číslo 16/1993 Sb., o dani silniční, ve 
znění pozdějších předpisů.  

Předmětem daně silniční jsou všechna registrovaná a provozovaná silniční motorová vozidla  
a jejich přípojná vozidla, pokud jsou používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné 
činnosti. Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně všechna vozidla 
s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná  
v České republice. 

Silniční daň v sobě obsahuje některé ekologické prvky. Je to osvobození, snížená či zvýšená saz-
ba daně a sleva na dani pro vozidla šetrná k životnímu prostředí. 

Poslední novela zákona č. 16/1993 nabyla účinnosti 4. července 2008. Hlavním důvodem ke 
změně legislativy bylo na jedné straně zvýhodnění nových vozidel šetrných k životnímu prostředí, 
na druhé straně větší zatížení starých vozidel nesplňujících žádné emisní limity EURO. Cílem 
úpravy legislativy v oblasti silniční daně je vytvoření takového prostředí, které bude stimulovat 
podnikatelskou sféru k pořizování vozidel s příznivějšími emisními parametry.   

Osvobození  

Od silniční daně jsou z důvodu ochrany životního prostředí zcela osvobozena následující vozidla: 
 vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu za předpokladu, že ujedou 

pro tento účel více než 80 % kilometrů z celkového počtu kilometrů jimi ujetých ve zda-
ňovacím období; 

 vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmot-
ností méně než 12 tun, která:  

 mají elektrický pohon, 
 mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor, 
 používají jako palivo zkapalněný ropný plyn označovaný jako LPG nebo stlačený 

zemní plyn označovaný jako CNG, nebo 
 jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového 

benzínu a ethanolu 85 označovaného jako E85. 
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Sazba daně 
Rozlišením sazby daně jsou podporována vozidla splňující přísnější technické a ekologické nor-
my. Vozidla, která jsou starší a nesplňují předepsané limity, mají sazbu daně navýšenou, naopak 
nová vozidla mají sazbu daně sníženou o určité procento v závislosti na datu registrace. Konkrétní 
sazby daně se v současnosti uplatňují následovně: 

 prvních 36 kalendářních měsíců od data první registrace se sazba daně snižuje o 48 %; 
 po dobu následujících 36 kalendářních měsíců o 40 %; 
 a po dobu dalších 36 kalendářních měsíců o 25 %; 
 pokud se jedná o starší vozidla, registrovaná v České republice před rokem 1990, sazba 

daně se jim zvyšuje o 25 %. 

Sleva na dani 
Sleva na dani se uplatňuje v případě vozidel používaných v kombinované dopravě. Výše slevy se 
liší v závislosti na počtu jízd absolvovaných formou kombinované dopravy.  

Minimální počet jízd pro poskytnutí slevy je 31 jízd. V tomto případě lze uplatnit nejnižší slevu na 
dani ve výši 25 %. Pokud je celkový počet jízd formou kombinované dopravy vyšší než 120, sle-
va na dani tvoří 90 % celkové částky daně. 

U vozidla používaného výlučně pro přepravu v rámci kombinované dopravy lze uplatnit nejvyšší 
možnou slevu na dani ve výši 100 %. 

3. Spotřební daně 
Problematiku spotřebních daní v České republice upravuje zákon číslo 353/2003 Sb., o spotřeb-
ních daních, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 261/2007., o stabilizaci veřejných rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Spotřební daně patří do seznamu daní, které jsou v rámci Evropské unie harmonizovány. Mini-
mální sazby spotřebních daní a možnosti osvobození stanoví směrnice 2003/96/ES o zdanění pa-
liv a energie.  

Do 31. 12. 2007 umožňoval zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních, ve znění pozdějších 
předpisů, osvobození pro biopaliva. Toto osvobození se týkalo rostlinných nebo živočišných tuků 
a jejich frakcí, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury 1507 až 1518, jsou považovány za 
biomasu, biopalivo nebo obnovitelný zdroj energie a jsou vyráběny, nabízeny k prodeji a použí-
vány pro výrobu tepla, elektřiny nebo pohon motorů. Od daně byly dále osvobozeny líh kvasný 
bezvodý zvláštně denaturovaný pod kódem nomenklatury 2207, bioplyn pod kódem nomenklatu-
ry 3824 90 99, 47 % podílu biosložky bio etyl-terciér-butyl-etheru pod kódem 3824 90 99 a estery 
rostlinných a živočišných olejů pod kódem nomenklatury 3824 90 99, pokud byly vyráběny, na-
bízeny k prodeji nebo používány pro výrobu tepla nebo pohon motorů. 

Směrnice 2003/96/ES umožňuje osvobození biopaliv používaných v dopravě, ale pouze 
v případě, že jednotlivé členské státy připraví víceletý program podpory biopaliv a předloží jej 
k notifikaci Evropské komisi. Vzhledem k tomu, že Česká republika neměla včas připravený svůj 
„víceletý program“, muselo být osvobození biopaliv ze zákona o spotřebních daních vypuštěno a 
biopaliva jsou v současnosti zdaňována stejně jako fosilní paliva. 

V únoru roku 2008 byl vládou České republiky schválen tzv. Víceletý program dalšího uplatnění 
biopaliv v dopravě, který byl vytvořen v gesci Ministerstva zemědělství a který byl dne 23. pro-
since 2008 shledán Evropskou komisí „slučitelným“ se společným trhem v souladu s č. 87 odst. 3 
písm. c) Smlouvy o ES. Na základě tohoto programu připravilo Ministerstvo financí novelu záko-
na o spotřebních daních, která znovu obsahuje osvobození biopaliv a která by měla nabýt účin-
nosti dnem 1. července 2009. Připravovaná novela obsahuje zvýhodnění pro následující biopaliva: 
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 u čistých olejů, čistých metylesterů mastných kyselin a bioplynu je navrženo úplné osvo-
bození od spotřební daně; 

 u směsi motorové nafty s metylestery mastných kyselin (FAME), kde FAME představují 
nejméně 31 % hmotnostních všech látek obsažených ve směsi (tzv. směsná nafta) je navr-
žena snížená sazba spotřební daně (6866 Kč/1000 l). 

 u pohonné hmoty E85 je navržena možnost uplatnit si nárok na vracení spotřební daně 
z podílu lihu kvasného bezvodého obecně nebo zvláště denaturovaného obsaženého ve 
směsi 

 u pohonné hmoty E95 je navrženo osvobození v rámci pilotních projektů technologického 
vývoje ekologicky příznivější palivové směsi. 

Spotřební daně ze zemního plynu a některých dalších plynů upravuje zákon č. 261/2007 Sb.,  
o stabilizaci veřejných rozpočtů, část 45. 

V současnosti je u zemního plynu používaného pro dopravní účely nulová sazba spotřební daně, 
která platí pro období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2011. Pro období od 1. ledna 2012 do 31. 
prosince 2014 je sazba daně stanovena na 34,20 Kč/MWh spalného tepla, pro období od 1. ledna 
2015 do 31. prosince 2017 na 68,40 Kč/MWh spalného tepla, pro období od 1. ledna 2018 do 31. 
prosince 2019 na 136,80 Kč/MWh spalného tepla a od 1. ledna 2020 dosáhne sazba daně 264,80 
Kč/MWh spalného tepla. 

Součástí připravované novely zákona č. 363/2003 Sb., o spotřebních daních, je i úprava zákona č. 
261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, která bude obsahovat úplné osvobození bioplynu 
určeného pro pohon motorů. Novela zákona by měl nabýt účinnosti od 1. července 2009. 

4. Poplatek za registraci vozidla 
Na zvýšené zatížení ovzduší emisemi znečišťujících látek má vysoký dopad podíl starších vozidel 
nesplňujících žádné emisní limity EURO. Průměrný věk osobních vozů na silnicích většiny „sta-
rých“ členských států EU se pohybuje v rozmezí 7–8 let. Ve většině „nových“ členských států se 
však stáří vozového parku pohybuje kolem 15 let. Česká republika není v tomto směru výjimkou.   

V důsledku nárůstu intenzity individuální automobilové dopravy vzrůstá i její podíl na znečištění 
ovzduší. Snížení tohoto podílu je možné uskutečnit zejména rychlejší obměnou zastaralého vozo-
vého parku za nové automobily, splňující nejnovější emisní limity EURO.  

Novela zákona 185/2001 Sb., o odpadech zavádí v § 37e) poplatky na podporu sběru, zpracování, 
využití a odstranění autovraků, které by měly občany odrazovat od nákupu starých, použitých a 
nejvíce znečišťujících automobilů. 

Poplatek se týká vozidel kategorie M1, N1 nebo tříkolového motorového vozidla, s výjimkou 
motorové tříkolky. Novela zákona je účinná od 1. ledna 2009.  

Výše poplatku je stanovena podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu 
s právními předpisy Evropských společenství ve výši: 

 3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2, 
 5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1, 
 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí podle písmene a) nebo b). 

Poplatek se neplatí u vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3. Poplatek se 
platí při první registraci vozidla v České republice. Pokud je již vozidlo v České republice regis-
trováno, zaplatí se poplatek při první přeregistraci vozidla od 1. ledna 2009. 
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5. Poplatek za vjezd 
Ministerstvo financí předložilo do vlády v lednu 2009 návrh novely zákona č. 565/1990 Sb.,  
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. V době psaní tohoto článku ještě nebyl mate-
riál projednán vládou. 

Návrh novely zákona obsahuje ekonomický nástroj pro obce, který mohou využít ke zmírnění 
negativních vlivů dopravy na svém území. Jedná se o navýšení poplatku za vjezd se silničním 
motorovým vozidlem až na 1.000,- Kč za den. Poplatek za vjezd je fakultativním nástrojem, jed-
notlivé obce ho mohou zavést jako místní poplatek ve formě závazné vyhlášky. Poplatek platí 
fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna vjet po zaplacení poplatku do vybraných míst, 
do kterých je vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou s dodatkovou tabulkou č. E 12 
s nápisem VJEZD PO ZAPLACENÍ POPLATKU POVOLEN. Poplatek neplatí fyzické osoby 
mající trvalý pobyt nebo vlastnící nemovitost ve vybraném místě, osoby jim blízké, manželé těch-
to osob a jejich děti. Poplatek neplatí také osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke 
své podnikatelské činnosti a osoby zajišťující zásobovací služby ve vybraných místech obce.   

V současnosti je maximální sazba poplatku stanovena na 20 Kč za den, což není motivující. 

6. Zpoplatnění pozemních komunikací 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ukládá povin-
nost uživatelům pozemních komunikací platit za jejich užívání. Zpoplatnění pozemních komuni-
kací může být ve formě: 

 dálniční známky (tzv. časový poplatek); 
 mýtného – zpoplatnění se liší podle typu vozidla a ujeté vzdálenosti na zpoplatněné ko-

munikaci. 

Sazby mýtného jsou stanoveny pro dálnice a rychlostní silnice nařízením vlády č. 484/2006 Sb.,  
o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací,  
a jsou rozlišeny na základě plnění emisních limitů EURO následovně: 

Tabulka mýtných sazeb (Kč/km) 

Emisní třída do Euro II Emisní třída Euro III nebo vyšší 

Počet náprav 

2 3 4< 2 3 4< 

2,30 3,70 5,40 1,70 2,90 4,20 
Zdroj:  nařízení vlády č. 484/2006 Sb.  

Do budoucna se počítá s rozšířením zpoplatněných komunikací, s úpravou sazeb mýtného podle 
emisních parametrů vozidla či se zahrnutím dalších vozidel, která v současnosti mýtu nepodléhají, 
do systému. 

7. Závěr 
Představený výčet ekonomických nástrojů jistě nevyřeší všechny problémy, které v současnosti 
představuje stále narůstající sektor dopravy, nicméně může přispět k rychlejší obměně vozového 
parku v České republice, k přechodu na ekologičtější paliva, k používání úspornějších automobi-
lů, většímu využívání veřejné hromadné dopravy či k podpoře železniční nebo kombinované do-
pravy.  

Kromě ekonomických nástrojů jsou pro snížení vlivu dopravy na životní prostředí využívány i 
jiné typy nástrojů a opatření, mezi něž patří například technické normy a požadavky na emisní 
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parametry u nových automobilů, protihlukové stěny, výstavba zpomalovačů, kruhových objezdů 
či vysazování zelených pásů ve městech, zpřísněné požadavky při povolovacím procesu u výstav-
by nové dopravní infrastruktury či „vzorové“ chování státní správy při nákupu ekologicky šetr-
ných automobilů. 
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REVIZE PROGRAMU EMAS 
Pavel Růžička  

 

Dne 16. 7. 2008 schválila Evropská komise balíček dokumentů týkající se udržitelné spotřeby 
a výroby, jehož součástí byl také návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
o dobrovolné účasti organizací v systému environmentálního řízení a auditu (EMAS). Tento ná-
vrh byl v průběhu ledna až dubna projednán Evropským parlamentem a Radou a následně schvá-
len. Novým nařízením bude od 1. 1. 2010 nahrazena stávající úprava Programu EMAS, která je 
dána Nařízením č. 761/2001. 

Cílem Programu EMAS je průběžné zlepšování environmentální výkonnosti (profilu) organizací 
(podniků, institucí, úřadů), a to tím, že tyto organizace zavedou a budou udržovat systém envi-
ronmentálního řízení, systematicky hodnotit jeho efektivitu, zveřejňovat ověřené informace o své 
environmentální výkonnosti, vést otevřený dialog se všemi zainteresovanými stranami a aktivně 
působit na své zaměstnance. Realizace těchto kroků, tj. přihlášení se k Programu a oficiální regis-
trace jsou pro organizace dobrovolnou záležitostí. 

Hlavními cíli revize, deklarovanými v úvodu dokumentu, jsou: 
 zvýšení počtu organizací zapojených do Programu; 
 uznání EMAS jako nejvyššího standardu (benchmarku) pro zavádění environmentálních 

systémů řízení; 
 umožnit organizacím, které mají zaveden systém environmentálního řízení podle jiných 

standardů (např. ISO 14001, národní standardy), snadný přechod na EMAS; 
 požadovat po organizacích registrovaných v EMAS, aby braly v úvahu environmentální 

kritéria při výběru svých dodavatelů a poskytovatelů služeb. 

Základní požadavky kladené na organizace, jež se chtějí registrovat, zůstávají v návrhu nového 
nařízení stejné jako v Nařízení č. 761/2001. Organizace musí vytvořit a zveřejnit svou environ-
mentální politiku, provést úvodní environmentální přezkoumání, zavést systém environmentální-
ho řízení (jeho základem jsou i nadále požadavky mezinárodní normy ISO 14001), realizovat 
interní audity systému a vypracovat environmentální prohlášení. Následuje externí audit systému, 
ověření environmentálního prohlášení nezávislým (akreditovaným) environmentálním ověřovate-
lem a registrační proces u odpovědného orgánu (Competent Body). Poté, co je organizace zaregis-
trována, zveřejní své ověřené environmentální prohlášení a může za stanovených podmínek vyu-
žívat logo EMAS. 

Pro udržení registrace v Programu musí organizace udržovat svůj systém environmentálního říze-
ní a pravidelně zveřejňovat informace týkající se její environmentální výkonnosti, které prokazují 
průběžné snižování negativního vlivu činnosti organizace na životní prostředí. Funkčnost systému 
environmentálního řízení a zveřejňované informace musí mít opět ověřené ze strany nezávislého 
environmentálního ověřovatele. 

Oproti požadavkům a možnostem stanoveným v Nařízení č. 761/2001 však doznal Program 
EMAS také určitých změn. Z hlediska samotného systému environmentálního řízení jimi jsou: 

 Posílení důrazu na soulad organizace s environmentální legislativou - organizace musí 
jasně dokumentovat, že splňuje příslušné právní požadavky a má vytvořený systém pro 
udržení tohoto souladu; členské státy musí vytvořit systém poskytující organizacím asis-
tenci při identifikaci právních požadavků a příslušných regulačních či kontrolních orgá-
nů/úřadů; 

 



134 
 

 Posílení role environmentálního reportingu - jsou definovány klíčové environmentální in-
dikátory, které musí vykazovat všechny organizace; indikátory se týkají energetické účin-
nosti, materiálové účinnosti, spotřeby vody, produkce odpadů, biodiverzity a emisí; 

 Využívání oborově specifických referenčních dokumentů - Evropskou komisí budou 
v rámci jednotlivých oborů (odvětví) vytvářeny referenční dokumenty, obsahující infor-
mace o nejlepší praxi v environmentálním řízení a vhodné environmentální indikátory pro 
daný obor; využívání těchto referenčních dokumentů ze strany organizací bude z větší 
části dobrovolné. 

Mezi další navrhované změny patří především následující: 
 větší harmonizace akreditačních, verifikačních (ověřovacích) a registračních postupů; 
 možnost registrace v Programu i pro organizace mimo EU, resp. EHP; 
 možnost registrace „klastrů“ (např. průmyslových zón) a korporací (organizace s více po-

bočkami v různých státech může obdržet jednu celoevropskou registraci); 
 zjednodušení podmínek pro využívání loga EMAS, avšak s vyloučením jeho použití na 

výrobcích a obalech; 

Důležitým aspektem revize EMAS je také zjednodušení administrativních procedur a větší pře-
hlednost vlastního textu nařízení. 

Nařízení vytváří rámec pro poskytování výhod registrovaným organizacím (např. formou snižo-
vání zátěže plynoucí z environmentálních inspekcí a kontrol, prodloužené platnosti environmen-
tálních povolení, daňového zvýhodnění) a umožňuje zmíněnou registraci klastrů a korporací (sní-
žení administrativy a nákladů na individuální registrace). Po jednotlivých členských státech dále 
požaduje zjednodušení registrace EMAS pro organizace, které již mají zaveden systém environ-
mentálního řízení podle jiných standardů, a vytvoření výše uvedeného systému pro identifikaci 
právních požadavků a příslušných regulačních či kontrolních orgánů/úřadů. 

Z formálního hlediska je text navrhovaného nařízení - narozdíl od stávajícího - přehledně rozčle-
něn do kapitol, v nichž jsou uvedena práva a povinnosti jednotlivých subjektů, tj. organizací, od-
povědných orgánů, environmentálních ověřovatelů, akreditačních orgánů, členských států a Ev-
ropské komise. Zároveň jsou do nařízení zakomponovány texty tzv. výkladových dokumentů, jež 
byly vydány v návaznosti na Nařízení č. 761/2001. 

V tomto směru návrh naplňuje cíle iniciativy „Better Regulation“ (zjednodušování regulace a sni-
žování administrativního zatížení podniků), realizované v rámci obnovené Lisabonské strategie. 

Členské státy musí - v případě potřeby - modifikovat stávající systémy a postupy v oblasti regis-
trace organizací a akreditace environmentálních ověřovatelů, a to nejpozději do jednoho roku od 
vstupu nařízení v platnost (tj. do 31. 12. 2010). Organizace registrované podle Nařízení  
č. 761/2001 zůstanou v registru i nadále, přičemž plnění podmínek nového nařízení u nich bude 
ověřeno v rámci následujícího auditu (ověřování). Stejným způsobem bude postupováno  
i v případě environmentálních ověřovatelů a jejich akreditace. 

V nařízení je zakotvena povinnost, že jej Evropská komise musí do 5 let od vstupu v platnost pře-
zkoumat a v případě nutnosti navrhnout potřebné vhodné změny. 
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Ing. Pavel Růžička 
Ministerstvo životního prostředí 
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REVIZE EVROPSKÉHO PROGRAMU EKOZNAČENÍ 
THE FLOWER 

Daniel Hájek  
 

Dne 16. 07. 2008 schválila Evropská komise návrh revize nařízení Evropského parlamentu a Ra-
dy (ES) č. 1980/2000 o revizi systému udělování ekoznačky Společenství (The Flower), a to jako 
součást balíčku dokumentů k udržitelné spotřebě a výrobě. Povinnost revidovat současné Nařízení 
(č. 1980/2000) je v něm samotném přímo zakotvena. Dle článku 20 byly práce na revizi započaty 
již před 24. září 2005, a to na základě zkušeností získaných v průběhu jeho účinnosti resp. studie 
zadané Evropskou komisí s cílem vytipovat nejslabší místa programu The Flower jež jsou největší 
překážkou v jeho rozvoji.1  

Evropská komise ve svém návrhu chtěla navrženými změnami dosáhnout především snížením 
byrokratických procesů, resp. zrychlení „nebyrokratických“ procesů (např. technický vývoj směr-
nic) jak během tvorby kritérií, tak při žádostech o ekoznačku pro jednotlivé produkty. Rovněž 
také zvýšit atraktivitu omezením výše poplatků.  

Přehled Evropskou komisí navržených změn oproti platnému znění: 

 přeměna ze systému „certifikace“, kdy dochází k ověřování před udělením ekoznačky, na 
systém „registrace“, kdy k ověření dochází následně. Jde spíše o psychologickou změnu. 
Nedojde ke snížení požadavků, ale žadatel o ekoznačku nebude muset prokazovat vlast-
nosti produktu před žádostí, ale až po registraci. Na ověření budou mít kompetentní orgá-
ny max. dva měsíce. Pojistkou proti matení spotřebitele bude zdržení práva užívat logo do 
doby, než budou ověřeny vlastnosti produktu;  

 snížení registračního poplatku, jeho maximální výše by měla po revizi být 200 Euro. Roč-
ní poplatky byly zcela zrušeny; 

 při tvorbě nových kritérií bude posílena pozice průmyslu i spotřebitelských svazů či ji-
ných nevládních organizací – navržení produktové skupiny a následná tvorba kritérií (do-
posud bylo v kompetenci pouze členských států EU), nicméně vše bude probíhat v rámci 
Evropského výboru pro ekoznačení (EUEB). Konečné rozhodnutí zůstane plně v kompe-
tenci členských států – Regulatory Committee; 

 v případě existence kritérií pro danou produktovou skupinu v jiném programu ekoznačení, 
mohou být kritéria pro „The Flower“ přejata ve zrychleném režimu (dohoda EUEB). Na-
opak pokud bude existovat produktová skupina v rámci programu „The Flower“ a národní 
programy takovou produktovou skupinu nebudou obsahovat, mohou následně tuto pro-
duktovou skupinu přijmout pouze s kritérii pro „The Flower“ či přísnějšími; 

 „přezkum“ kompetentních orgánů na základě dotazníku Evropské komise, které by tyto 
instituce po vyplnění zaslaly zpět a Komise následně by byly tyto dotazníky poskytnuty 
ostatním kompetentním orgánům a veřejnosti;  

 zvýšený důraz na „marketing“, např. možnost čerpat peníze z fondů EU na propagaci 
ekoznačení.  

 rozšíření rámce programu ekoznačení The Flower , např. na některé druhy potravin  

 

                                                 
1 EVER Study, Bocconi University, Italy, 2005 



136 
 

Konkrétně by mělo být dosaženo navýšení počtu produktových skupiny ze současných 25 na  
40-50 v roce 2015 a tedy 10% podílu ekoznačených produktů (The Flower) na trhu, dále širšího 
povědomí spotřebitelů a větší kredibility The Flower.  

Během projednávání návrhu revize Nařízení na pracovní skupině Rady a následném Trialogu 
s Evropským parlamentem byl text upraven na základě připomínek zainteresovaných subjektů. 

Konečné znění Revize proto obsahovalo změny oproti původnímu Návrhu Evropskou komisí. 
Upraveny byly následující oblasti: 

 podmínky udělení ekoznačky:  
 všechny úkony a jejich posloupnost během procesu ověření kritérií před udělením 

ekoznačky, samotného udělení a následné kontroly dodržování těchto kritérií jsou 
nyní jasně definovány; 

 poplatky:  
 došlo ke zvýšení přihlašovacího poplatku na 1200 EUR, 750 EUR pro malé  

a střední podniky a 350 EUR pro mikro podniky 
 nový návrh také přesněji stanovuje, kdo bude hradit náklady za příslušné úkony; 
 byla znovu zavedena možnost pro členské státy vybírat roční poplatek (1500 EUR 

velké podniky/ 750 střední a malé podniky / 350 mikro podniky) garanci způsobi-
losti pro vývoj kritérií související s možností vývoje kritérií kterýmkoliv členem 
Evropského výboru pro ekoznačení 

 konečné znění počítá s poměrně velkým rozmezím výše poplatků, aby byly reflek-
továny podmínky v jednotlivých členských státech EU, ale zároveň se přihlíží i 
k velikosti podniků; 

 rozšíření rámce na potraviny: 
 nově navržené znění by mělo garantovat, že rozšíření rámce The Flower na potra-

viny včetně rybářských a mořských produktů nebude znamenat nebezpečí záměny 
ekoznačky The Flower se značkami pro produkty „ekologického“ zemědělství. 
Toho by mělo být dosaženo provedením studie, která by měla jasně prokázat pří-
nosy rozšíření rámce na potraviny a vyloučit možnost matení spotřebitele. Vý-
sledky této studie budou muset být odsouhlaseny dle pravidel komitologie;  

 obsah chemických látek: 
 potencionálně nebezpečné látky je nadále možné používat jen ve vyjímečných 

případech, kdy nebude možné technologicky vyloučit, kritéria ekoznačky by tedy 
měla motivovat k náhradě těchto látek jejich bezpečnějšími alternativami. 

Konečné znění návrhu revize Nařízení bylo schváleno na zasedání COREPER dne 25. března 
2009 a následně Evropským parlamentem na plenárním zasedání 2 dubna. Výsledný návrh by měl 
zvýšit atraktivitu ekoznačky a pozměnit a zjednodušit systém jejího udělování. Cílem je také zlep-
šení informovanosti spotřebitelů o dopadech výrobků a služeb na životní prostředí, pochopení a 
všeobecné uznání tohoto systému označování v Evropské unii a v celosvětovém měřítku. Střed-
nědobým ukazatelem úspěšnosti by mělo být uznávání ekoznačky spotřebiteli a společnostmi v 
celé EU. 

Kontakt 

Mgr. Daniel Hájek  
Ministerstvo životního prostředí  
Vršovická 65, 100 10 Praha 10  
E-mail: daniel.hajek@mzp.cz 
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ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU – EPD 
Květoslava Remtová 

 

1 Úvod 
V současné době se ve světě velmi rozšířilo používání nového dobrovolného nástroje environ-
mentální politiky a to environmentálního prohlášení o produktu, označovaného zkratkou EPD 
z anglického názvu  Environmental Product Declarations. Environmentální prohlášení o produktu 
je založeno na environmentálním prohlášení typu III, které patří do skupiny environmentálních 
značek a prohlášení, jež jsou normalizována dvacítkovou dekádou mezinárodních norem řady 
ISO 1402x. Cílem této skupiny je poskytovat ověřitelné, přesné a nezavádějící informace o vlivu 
produktů na životní prostředí a povzbudit tak poptávku a nabídku po těch produktech, jež méně 
zatěžují životní prostředí. 

Vedle environmentálního prohlášení typu III, patří do uvedené skupiny ještě environmentální 
značení typu I (ekolabeling) vytvářené dle mezinárodní normy ISO 14024 a environmentální pro-
hlášení typu II čili vlastní environmentální tvrzení vytvářené dle mezinárodní normy ISO 14021. 
Uvedené typy (I a II) se od environmentálního prohlášení typu III liší mimo jiné hlavně tím, že 
nezvažují vlivy produktu na životní prostředí v rozsahu jeho celého životního cyklu a nevyčíslují 
způsobené dopady. Vzhledem k tomu, že pod pojmem životní cyklus produktu se rozumí všechna 
stádia, jimiž každý produkt musí projít, tj. získání surovin a materiálů potřebných pro výrobu pro-
duktu, vlastní výroba produktu, jeho distribuce, použití a odstranění použitého produktu jako od-
padu, lze na základě environmentálních prohlášení typu III vybrat produkty s nejnižším celkovým 
negativním dopadem. Navíc lze zjistit nejen velikosti podílů, jimiž jednotlivá stádia životního 
cyklu přispívají k celkovému negativnímu dopadu produktu na životní prostředí, ale i zdroje – 
příčiny příslušných negativních vlivů a případně i možnosti jejich odstranění.   

2 Podstata environmentálního prohlášení o produktu 
Základem environmentálního prohlášení o produktu je mezinárodní norma ISO 14025, která defi-
nuje jak environmentální prohlášení III. typu a tím charakter informací obsažených 
v environmentálním prohlášení o produktu, tak i tzv. EPD systém, tj. program pro vývoj a použí-
vání environmentálních prohlášení o produktu. V podstatě lze říci, že environmentální prohlášení 
o produktu (EPD) a EPD systém jsou výsledkem aplikace ISO 14025 v praxi.  

EPD systém lze charakterizovat jako dobrovolný program environmentálního prohlášení typu III, 
přičemž norma ISO 14025 dovoluje existenci více programů. Rozsah programu však musí být 
jasný a musí z něj vyplývat jeho omezení, tzn. musí být uvedeno zda je zaměřen jen na určitou 
geografickou oblast nebo průmyslové odvětví, skupinu produktů apod. V každém případě musí 
být program přístupný organizacím, jichž se může týkat. Za vedení programu odpovídá provozo-
vatel programu, který musí vypracovat obecné programové instrukce popisující provoz programu. 
Tyto instrukce musí být na požádání přístupné komukoliv. 

Organizace tvořící EPD systém zajišťují objektivnost informací, jednotný způsob jejich zjišťování 
a jednotnou formu jejich prezentace  v environmentálních prohlášeních o produktu. Zajišťují také 
způsoby ověřování environmentálních prohlášení o produktu včetně požadavků pro získání loga 
EPD, registraci  EPD a způsoby jejich zveřejnění. Pracují řetězově, podobně jako je tomu u envi-
ronmentálních manažerských systémů. Vypracování environmentálního prohlášení o produktu je 
záležitostí firmy (většinou výrobní firmy), ověření vypracovaného EPD provádí většinou akredi-
tovaný certifikační orgán, registrace včetně udělení loga a zveřejnění EPD je záležitostí kompe-
tentního orgánu tj. provozovatele programu.  



138 

 

Kompetentní orgán, jenž za EPD systém zodpovídá, vybírá ve spolupráci se zájmovými stranami 
(stakeholders) skupiny produktů, pro něž by existence environmentálních prohlášení o produktu 
byla užitečná a pro tyto tzv. produktové kategorie stanovuje  pravidla produktových kategorií, 
zkratka PCR z angl. Product Category Rules. Pravidla produktových kategorií obsahují detailní 
popis informací, které environmentální prohlášení o produktu z příslušné produktové kategorie 
musí obsahovat. Vzhledem k tomu, že základem pro tvorbu všech PCR jsou „Obecné programové 
instrukce“ platné jednotně pro všechny produktové kategorie příslušného programu, lze v případě 
potřeby environmentálního prohlášení o produktu, který nelze zařadit do žádné z již existujících 
produktových kategorií, vypracovat požadované environmentální prohlášení o produktu podle 
Obecných programových instrukcí. Na podkladě tohoto EPD pak může kompetentní orgán usta-
novit později příslušnou produktovou kategorii a iniciovat vypracování příslušných PCR. 

3 Obsah environmentálního prohlášení o produktu  
Při tvorbě environmentálního prohlášení o produktu je nutno vycházet z následujících podkladů: 

 ČSN ISO 14025:2006 
 ČSN ISO 14020: 
 ČSN EN ISO 14040:2006 
 ČSN EN ISO 14044:2006 
 obecných programových instrukcí, které jsou stanoveny Pravidly Národního programu 

environmentálního značení (Věstník MŽP, ročník XVII, částka 8, srpen 2007). 

Každé environmentální prohlášení o produktu musí obsahovat pět následujících částí: 
 Informace vztahující se k programu 
 Informace vztahující se k produktu 
 Informace vztahující se k environmentálnímu profilu produktu 
 Doplňkové environmentální informace  
 Mandatorní prohlášení. 

3.1  Informace vztahující se k programu 
Tato část environmentálního prohlášení o produktu musí obsahovat: 

 jméno programu a provozovatele programu, 
 referenční dokument PCR, na kterém je EPD založeno  
 registrační číslo, 
 datum zveřejnění a platnosti (přednostně s indikací roku reprezentujícího data LCA), 
 geografický rozsah aplikace EPD jestliže se odchyluje od mezinárodního rozsahu, 
 informace o roku nebo referenčním období podkladových dat pro EPD, 
 odkaz na relevantní webové stránky pro více informací. 

3.2  Informace vztahující se k produktu 

Tato část environmentální prohlášení o produktu musí obsahovat následující informace: 
 obchodní jméno produktu, v případě, že to firma považuje za užitečné 
 jednoznačnou identifikaci produktu podle klasifikačního systému OSN (Central Product 

Classification, zkr. CPC) 
 stručný popis organizace zahrnující informace o produktech – nebo o manažerském systé-

mu a odpovídajících certifikacích (např. ISO Typ I ekolabel, ISO 9001 a 14001-
certifikátech, EMAS-registraci atd.) a jiné relevantní činnosti, které chce organizace sdělit 
(např. SA 18000, management dodavatelského řetězce, sociální odpovědnost – CSR apod.) 

 popis zamýšleného používání produktu 
 technický popis produktu v termínech funkčních charakteristik, očekávané životnosti atd., 
 odpovídající funkční nebo deklarovanou jednotku,  
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 stručný popis podkladových informací pro LCA (např. výtah z existující LCA studie)  
 prohlášení o obsahu (v podstatě jde o seznam materiálů a chemických látek, jež jsou vý-

znamné z hlediska environmentálních výsledků uvedených v EPD. Jejich množství by 
měla být uvedena váhou, jež připadá na funkční/deklarovanou jednotku produktu nebo ve 
váhových procentech. Prohlášení o obsahu se netýká chráněných či patentovaných mate-
riálů a látek krytých výhradními právy, včetně patentů a ochranných známek. 

3.3  Informace vztahující se k environmentálnímu profilu 
Environmentální profil vychází z informací získaných ze studie LCA a musí obsahovat informace 
o použití zdrojů, spotřebě energie, znečišťujících emisích z inventarizace životního cyklu (je-li to 
považováno za relevantní) a odpovídající potenciální environmentální dopady. 

3.3.1 Použití zdrojů 

Sebraná nezpracovaná data o spotřebě zdrojů z inventarizace životního cyklu by měla být uvede-
na pod následnými titulky: 

a) neobnovitelné zdroje 
- zdroje materiálů  
- zdroje energie (použité pro energetické přeměny) 

b) obnovitelné zdroje 
- zdroje materiálů 
- zdroje energie (použité pro energetické přeměny) 

c) použití vody 

Všechny parametry pro spotřebu zdrojů nesmí být agregovány ale uvedeny separátně a vyjádřeny 
v gramech (nebo jejich násobcích pro lepší porozumění) s vyjímkou obnovitelných energetických 
zdrojů užitých pro výrobu solární energie a elektřiny z vody a větru, které musí být vyjádřeny v MJ. 

Použití vody může být vyjádřeno v litrech.  

Zdroje, které přispívají 5 % nebo více z celku musí být uvedeny na seznamu a podrobně  popsány 
pro každou kategorii (obnovitelné a neobnovitelné, s nebo bez obsahu energie). Navíc PCR může 
požadovat jiné zdroje (např. suroviny pocházející z LCI dat), které mají být uvedeny na seznamu. 

3.3.2 Potenciální environmentální dopad 

Různé formy použitých zdrojů a znečišťujících emisí identifikovaných při inventarizaci životního 
cyklu mají obvykle různé potenciální environmentální dopady v rozmezí tzv. kategorií dopadu. Po-
tenciální environmentální dopad může být vypočten použitím charakterizačních metod, které umož-
ňují přiřadit k emisi znečišťující látky  vybraný charakterizační/ konverzní faktor.  Z těchto základ-
ních dat a konverzních faktorů může být vypočítán odpovídající environmentální dopad. Doporuče-
né charakterizační faktory pro používání jsou uvedeny v Obecných programových instrukcích. 

Potenciální environmentální dopady odpovídající různým typy použitých zdrojů a znečišťujících 
emisí musí být uvedeny v následujících kategoriích dopadu: 

- emise skleníkových plynů (vyjádřené jako výsledek globálního oteplovacího potenciálu 
GWP, 100 let v CO2 ekvivalentech) 

- emise plynů rozrušujících ozonovou vrstvu (vyjádřené jako výsledek ozon rozrušujícího 
potenciálu v CFC 11 ekvivalentech, 20 let) 

- emise acidifikačních plynů (vyjádřené jako výsledek acidifikačního potenciálu v mol H+) 
- emise plynů, které přispívají k tvorbě přízemního ozonu (vyjadřené jako výsledek poten-

ciálu tvorby ozonu v ekvivalentech etenu) 
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- emise látek přispívajících k úbytku kyslíku (vyjádřené jako výsledek potenciálu spotřeby 
kyslíku v kg O2) 

 

Velikost vlivů na uvedené kategorie dopadu musí být vztažena k tzv. funkční jednotce. Vedle 
uvedených kategorií dopadu mohou být v Pravidlech pro produktové kategorie stanoveny ještě 
další kategorie dopadu, např. množství energie či deficitních surovin, jež daný produkt spotřebuje 
během svého života apod. 

Prezentace uvedených informací musí být oddělena od následujících stádií životního cyklu, tj. od: 
- procesů horního toku zahrnující získání surovin a úpravu a výrobu přechodných složek 
- výrobních procesů 
- procesů dolního toku zahrnující stádium používání a stádia konce života/zacházení 

s odpady 

3.3.3 Ostatní indikátory 

Nashromážděná nezpracovaná data z inventarizace životního cyklu mohou být použita pro různé 
informační požadavky a indikátory, které jsou požadovány v referenčním PCR dokumentu.  Lze 
uvažovat o uvedení  následujících indikátorů: 

- materiály pro recyklaci 
- rozdělit vzniklé odpady na nebezpečné a ostatní 
- emise tuhých částic rozdělit podle velikosti částic  
- spotřeba elektřiny během výroby a použití zboží nebo během poskytování služby  
- použití půdy (např. v m2 nebo na specifičtějších definicích jako je typ a kvalita) 
- toxické emise. 

3.4   Doplňkové environmentální informace 
Environmentální prohlášení o produktu  může obsahovat doplňkové  environmentální informace 
neodvozené z výpočtů založených na LCA.  

- instrukce pro vlastní použití produktu, např. minimalizovat spotřebu energie nebo vody 
nebo vylepšit trvanlivost produktu 

- instrukce pro vlastní udržování produktu a servis 
- informace o klíčových částí produktu určujících jeho trvanlivost 
- informace o recyklaci včetně např. vhodných procedur pro recyklaci celého produktu nebo 

vybraných částí a získaných případných environmentálních užitků  
- informace o vhodných metodách opětného použití produktu (nebo částí produktu) a pro-

cedurách pro nakládání s odpadem na konci jeho životního cyklu 
- informace týkající se nakládání s produktem nebo inherentními materiály a jakékoliv jiné 

informace zvažované pro minimalizaci dopadů konce života produktu. 

Doporučuje se přidat informace usnadňující možnosti udělat srovnání se sektorovými environ-
mentálními prohlášeními o produktech, jež jsou založena na průměrných údajích za průmyslový 
sektor (benchmarking) v předem stanovené oblasti, např. za EU.  

Doplňkové environmentální informace mohou také obsahovat podrobnější popis obecné envi-
ronmentálně zaměřené práce organizace (jiné než je indikováno nahoře v kap. 3.2), takové jako: 

- existence manažerského systému kvality nebo EMS či jiného typu organizované environ-
mentální činnosti 

- každé činnosti spojené s dodavatelským managementem. Sociální odpovědností atd. 
- informace kde zainteresované strany mohou najít víc detailů o environmentální činnosti 

organizace. 
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Je třeba zdůraznit, že součástí environmentálního prohlášení o produktu nesmí být informace, 
které nesouvisejí s environmentálními aspekty, resp. s environmentálním provedením produktu. 

  

3.5   Povinné (mandatorní) informace 
Environmentální prohlášení o produktu musí vždy obsahovat následující informace: 

1) Informace o stádiích životního cyklu produktu, která nebyla do environmentálního prohlá-
šení o produktu zařazena, přičemž vypuštění stádií musí být zdůvodněno 

2) Následující větu: „Environmentální prohlášení o produktu v téže produktové kategorii, ale 
z jiných programů nemusí být porovnatelná“. 

3) Informace týkající se způsobů, jimiž byly získány vysvětlující materiály 

4) Informace o vykonané ověřovací proceduře uspořádané následujícím způsobem:  
a) Přezkoumání PCR bylo provedeno: 

- organizace a jméno předsedy,  
- informace jak kontaktovat předsedu přes provozovatele programu 

b) Datum a způsob nezávislého ověření environmentální prohlášení o produktu podle ISO 
14025: 

- interní 
- externí 
- EPD certifikace 

c) Ověřovatel třetí strany: 
- jméno nezávislého ověřovatele  
- akreditační orgán a číslo akreditace 

4.  Postup pro zveřejnění vypracovaného environmentálního  prohlášení o produktu 
4.1 Ověření environmentálního prohlášení o produktu 

Ověření environmentálního prohlášení o produktu musí zajistit firma, která environmentální pro-
hlášení vypracovala. Postupy pro nezávislé ověřování a odbornou způsobilost ověřovatelů pro 
ověřování environmentálních prohlášení produktu  a také pravidel produktové kategorie stanovuje 
dle ISO 14025 provozovatel programu. 

Údaje v environmentálním prohlášení o produktu musí být vždy nezávisle ověřeny, ať interně 
nebo externě, ale ne nezbytně třetí stranou. Ověření třetí stranou je na rozhodnutí provozovatele 
programu, ale musí k němu dojít vždy, když má být environmentální prohlášení o produktu použi-
to v komunikaci mezi firmou a spotřebitelem a musí to také být v environmentálním prohlášení  
o produktu jasně uvedeno. Platnost ověření musí být také stanovena v environmentálním prohlá-
šení o produktu a nesmí přesáhnout 3 roky.  

Je třeba poznamenat, že je povinností firmy, především v průběhu ověřování, informovat nezávislé-
ho ověřovatele o všech významných změnách, ke kterým došlo u údajů a informací obsažených 
v předloženém a ověřovaném environmentálním prohlášení o produktu. Pro tyto účely by firma 
měla mít vypracované postupy, které jí na významné změny upozorní. Postupy lze začlenit do EMS 
firmy. V případě, že firma nemá zaveden EMS, je třeba stanovit jiné interní sledovací postupy. 

4.2 Registrace environmentální prohlášení o produktu 

Ověřené environmentální prohlášení o produktu zašle firma oborovému provozovateli, který ověří 
úplnost, správnost a dostatečnost předložených dokumentů a postoupí environmentální prohlášení o 
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produktu Agentuře  NPEZ (tj. Národního programu environmentálního značení) spolu se stanovis-
kem k jeho registraci u Mezinárodního odpovědného orgánu a zařazení do národní databáze EPD. 

Agentura NPEZ procesně zabezpečí mezinárodní registraci včetně přidělení mezinárodního regis-
tračního čísla a zaregistruje environmentální prohlášení o produktu v národní databázi EPD. Re-
gistrace environmentálního prohlášení o produktu trvá do skončení platnosti ověření. 

4.3 Zveřejnění environmentálního prohlášení o produktu 

Environmentální prohlášení o produktu nesmí být zveřejněno, používáno a nesmí být na něj od-
kazováno dříve, než bude jeho registrace schválena a oficiálně oznámena. Potom se environmen-
tální prohlášení o produktu zveřejní na internetových stránkách oborového provozovatele, Agen-
tury NPEZ a firmy, která jej vypracovala. Jestliže se jedná o environmentální prohlášení o pro-
duktu určené ke komunikaci mezi firmou a spotřebitelem, pak musí být environmentální prohlá-
šení o produktu dostupné také v příslušných nákupních místech. 

5  Možnost změny environmentálního prohlášení o produktu 
V případě, že ve firmě dojde k okolnostem, jejichž následkem se změní environmentální profil 
produktu, je třeba  aby firma zahájila tzv. přezkoumávání environmentálního prohlášení o produk-
tu a nechala provést doplňkové nezávislé ověření akreditovaným nezávislým ověřovatelem. 

Požadované změny v environmentálním prohlášení produktu spolu s potvrzením od nezávislého 
ověřovatele, které dokládá, že změny  v prohlášení odpovídají změnám, ke kterým ve firmě došlo, 
nahlásí  firma  oborovému provozovateli a ten Agentuře NPEZ.  Bude-li změna zahrnuta do pro-
hlášení, může organizace v aktualizovaném prohlášení vysvětlit rozdíly oproti předcházející verzi. 

Aktualizované environmentální prohlášení o produktu zveřejňuje opět oborový provozovatel, 
Agentura NPEZ a Mezinárodní odpovědný orgán na svých internetových stránkách. 

6 Význam environmentálního prohlášení o produktu 
Z hlediska environmentální politiky je environmentální prohlášení o produktu nejdůležitějším dob-
rovolným informačním nástrojem, který výrazně napomáhá udržitelné spotřebě a výrobě tím, že 
svou orientací na trh zapojuje do realizace udržitelného rozvoje jak zákazníka, tak i výrobce. Na 
rozdíl od environmentálního značení I. a II. typu má EPD všechny předpoklady pro to, aby se stal 
mezinárodně používaným důvěryhodným informačním nástrojem pro jakýkoliv druh produktu a 
svým působením vyvolal ve společnosti mechanismy vedoucí k ozdravování životního prostředí.  

Účelem environmentálního prohlášení typu III a tím i environmentálního prohlášení o produktu 
(EPD) je poskytovat zákazníkům a výrobcům objektivní a ověřené informace o dopadu produktu 
na životní prostředí, jež jsou způsobeny během jeho celého životního cyklu. Vzhledem k tomu, že 
tyto informace jsou zjišťované a v EPD prezentované jednotným způsobem, lze dopady jednotli-
vých produktů na životní prostředí velmi snadno porovnávat a u alternativních produktů volit pro-
dukty s nejnižším negativním dopadem na životní prostředí. Zákazníci, kteří budou při výběru 
produktu na podkladě environmentálních prohlášení o produktu dávat přednost produktům 
s nižšími negativními dopady na životní prostředí, budou tak podporovat jejich výrobce a zvyšo-
vat jejich obrat. V důsledku poklesu nákupu produktů s vyšším negativním dopadem na životní 
prostředí by mělo docházet ke snižování jejich výroby, případně až k jejímu zastavení, přičemž 
konkurenční mechanismy by mohly vést k vývoji produktů se stále nižšími negativními dopady 
na životní prostředí, neboť  EPD jsou přínosem i pro vědecké a vývojové pracovníky, kteří s jejich 
pomocí získávají  mnoho údajů potřebných pro ochranu životního prostředí a pro návrhy nových 
ekologicky šetrnějších výrobků.  
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VLASTNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ TVRZENÍ JAKO JEDEN 
Z DOBROVOLNÝCH NÁSTROJŮ OCHRANY ŽP 

Pavel Hrubý 

 

Co je VET 
Vlastní environmentální tvrzení (dále VET) je prohlášení, značka nebo obrazec, který poukazuje 
na environmentální aspekt u produktu, součástky či obalu. V angličtině se pro něj používá termín 
„self-declared environmental claim“ a v němčině „die Selbstdeklaration“. Vydávají je výrobci, 
dovozci, distributoři, maloobchodníci nebo jakékoli další osoby, které by mohly mít z takového 
tvrzení prospěch. Environmentálním aspektem se přitom rozumí vlastnost činností, výrobků nebo 
služeb organizace, která může ovlivňovat životní prostředí. Vlastní tvrzení je vydáno bez 
certifikace třetí, nezávislou stranou. Tato definice vychází z normy ČSN ISO 14021 [1], která se 
je standardem pro tvorbu a používání vlastních environmentálních tvrzení. Zjednodušeně by se 
dalo říci, že vlastní environmentální tvrzení je reklamou, která se týká environmentálních 
vlastností výrobků nebo služeb. Z výše uvedeného vyplývá, že jeho účelem je upoutat pozornost 
cílových skupin tím, že budou zdůrazněny kladné stránky působení výrobku nebo služby na 
životní prostředí. Jako takový tento dobrovolný informační nástroj nemá žádný preventivní efekt  
a týká se pouze současného (okamžitého) stavu věcí [2]. 

Příklady vlastních environmentálních tvrzení 
Nejjednodušším a nejstručnějším příkladem VET je asi tzv. Möbiova smyčka, která naznačuje 
recyklovatelnost výrobku nebo jeho obalu. S touto značkou se spotřebitelé setkají nejčastěji  
u papírových výrobků. Je-li smyčka opatřena údajem v procentech, znamená to naopak, že daný 
výrobek obsahuje uvedený podíl materiálu vyrobeného z druhotné suroviny.  

Co do stručnosti jsou dalším příkladem v řadě tvrzení typu „Neobsahuje…“, např. „Neobsahuje 
rozpouštědla, freony, fosfáty, apod.“ Jak už bylo zmíněno výše, součástí tvrzení mohou být kromě 
log a sloganů i jiné grafické symboly, zvuky či videosekvence, které mají navodit dojem 
souvislosti daného produktu s nižším nebo příznivým dopadem na životní prostředí. Některé 
příklady jsou umístěny v galerii na webu CENIA [9] nebo na serverech jako např. 
<www.greenwashingindex.com>. 

Výhody a nevýhody 
Nejpodstatnější výhodou vlastního environmentálního tvrzení je jeho jednoduchost a uni-
verzálnost, což vyplývá i ze srovnání s ostatními dvěma typy environmentálního značení 
(ekoznačky a environmentální prohlášení o produktu - EPD). Vytváří si ho sám uživatel a záleží 
jen na jeho invenci a tvořivosti, jak bude tvrzení vypadat a jak bude marketingově využito. 
V nejjednodušší formě se jedná o nějaké heslo či slogan, takže jeho tvorba může trvat jen pár 
minut a je v podstatě zadarmo. Je tedy v případě potřeby informovat o environmentálních 
vlastnostech produktů velmi rychle po ruce. Další výhodou je to, že jeho použití nezávisí na 
schvalování nebo ověřování expertní třetí strany, takže s jeho vývojem není spojena žádná 
administrativa, poplatky apod. Stejně tak tvůrce a uživatel tvrzení sám zodpovídá za jeho 
pravdivost a důvěryhodnost. Tato vlastnost je určitou daní za jednoduchost tohoto informačního 
nástroje a může být zároveň i nevýhodou. Kupříkladu získání označení typu I (ekoznačky podle 
normy ČSN ISO 14024 [3]) je sice pracnější a finančně nákladnější, ale tato značka má díky 
ověření splnění kritérií třetí stranou větší váhu a její platnost garantuje certifikační organizace.  

Co je zjevnou výhodou pro tvůrce a uživatele tvrzení, je nejméně do stejné míry výraznou 
nevýhodou pro ty, ke kterým se tvrzení obrací – spotřebitele. Díky své jednoduchosti je VET  
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i snadno zneužitelné a spotřebitel má málo možností ověřit si, zda je předkládaná informace 
pravdivá nebo je jen vějičkou, která ho má přimět k nákupu daného zboží. Avšak tím není dotčena 
nejpodstatnější výhoda pro spotřebitele, která spočívá v tom, že vlastní environmentální tvrzení 
mu poskytují informace o produktu, podle kterých se rozhoduje, jak a co nakoupit a zároveň mu 
dodává dobrý pocit, že nákupem daného produktu učinil něco prospěšného. 

Historie a současnost vlastních environmentálních tvrzení 
Praxe marketingově označovat výrobek, jež poškozuje životní prostředí méně než jiné ve stejné 
kategorii, tj. využívat vlastní environmentální tvrzení, začala být populární na přelomu 60. a  
70. let 20. století, kdy se zvedla vlna veřejného zájmu záležitosti životního prostředí a s tím se  
i zvýšila informovanost společnosti o této problematice a důsledcích výrobních procesů pro 
přírodní ekosystémy. V hospodářsky vyspělých zemích byli spotřebitelé ochotni prokázat svou 
snahu pomoci životnímu prostředí preferování ekologicky šetrnějších výrobků. Promítnutí těchto 
preferencí do tržní politiky mělo samozřejmě vliv na marketingové strategie výrobců a vedlo 
k intenzivnímu rozvoji zeleného marketingu a rozsáhlé propagaci výrobků, které bylo možné 
z nějakého důvodu prohlásit za šetrnější k životnímu prostředí. To se samozřejmě projevovalo  
i v designu jejich obalů a používání různých označení, které měli sdělovat informaci o této 
vlastnosti.  

Spotřebitelé reagovali tím, že kromě pasivního nákupu označených výrobků, a to někdy i za vyšší 
ceny, začali tyto výrobky aktivně vyhledávat. V důsledku toho vzrostl obrat firem, které takové 
výrobky uváděly na trh. Úměrně tomu se však začal zvyšovat počet výrobků, jež firmy vydávaly 
za ekologicky šetrnější, aniž by s nimi bylo nějaké skutečné snížení negativního dopadu na životní 
prostředí spojeno. Podle všeho nezůstalo jen u výrobků a soukromých firem, protože ve 
Spojených státech i veřejné služby jen za rok 1969 utratily více než 300 milionů dolarů na 
propagaci, což je více než osminásobek toho, co bylo vynaloženo na výzkum možností pro 
snižování znečištění, které bylo zmiňováno v oněch reklamách [5]. 

Konkurence a environmentální organizace poukazovaly na zjištěné rozdíly ve skutečných 
a inzerovaných vlastnostech výrobků a v analogii s pojmem „brainwashing“(vymývání mozků) se 
začal používat pojem „greenwashing“. Jednou z reakcí na tuto situaci byla snaha o vytvoření 
mezinárodních standardů pro informování o výjimečných vlastnostech výrobků ohledně jejich 
vlivu na životní prostředí a posléze vznik programů environmentálního značení typu I 
(ekoznačky) a typu III.  

Kanadská organizace Terra Choice provedla na přelomu let 2008 a 2009 průzkum tvrzení 
týkajících se vlivu na životní prostředí u 2219 výrobků na pultech obchodů v Kanadě a USA [4]. 
Celkem bylo nalezeno 4996 vlastních environmentálních tvrzení. U celých 98 % z nich byl zjištěn 
alespoň jeden z níže jmenovaných nešvarů. Výrobci při tvorbě svých tvrzení používají různé 
strategie, v Terra Choice jich identifikovali sedm: 
1) zatajený háček – firma zdůrazní jeden pozitivní environmentální aspekt a jiný negativní zatají. 
Například „úsporná“ elektronika může obsahovat nebezpečné materiály. Anebo: výrobek je sice  
z „eko-dřeva“, ale nikde se neuvádí, jaké byly náklady na dopravu.  
2) tvrzení bez důkazu – na šamponu je napsáno, že nebyl testován na zvířatech a že je „bio“. 
Nenajdeme však pro to žádný důkaz, například věrohodný certifikát.  
3) vágní tvrzení – na produktu je napsáno, že je „přírodní“, „citlivý k životnímu prostředí“, 
„neobsahuje chemikálie“, „z přírodních složek“ a podobně. Nikde ale není uvedeno, co konkrétně 
se tím myslí. V přírodě se mimo jiné nachází třeba i arzenik nebo formaldehyd a „přírodní“ může 
být koneckonců vlastně všechno. 
4) irelevantní tvrzení – na spreji je napsáno, že neobsahuje freony – jenomže ty byly zakázány 
už před pěknou řádkou let. Ovšem vytváří se dojem, že konkurenční výrobky freony obsahují.  
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5) menší zlo – výrobek je šetrnější v rámci jinak environmentálně problematické kategorie, 
například „bio“ cigarety nebo „zelené“ insekticidy a pesticidy.  
6) lhaní – na deseti výrobcích bylo mylně uvedeno, že například šampon je certifikován jako 
přírodní kosmetika nebo že daný tmel je registrován v systému Energy Star (označení pro 
energeticky úspornou kancelářskou techniku, které v Evropě uděluje Evropská komise). 
7) uctívání falešných značek – výrobek prohlášením na obalu nebo grafickým symbolem budí 
dojem, že jeho kvality byly ověřeny nezávislou institucí, zatímco ve skutečnosti žádné 
neproběhlo. 

Regulace VET v některých zemích – Velká Británie 
Ve Velké Británii jsou ve věci vlastních environmentálních tvrzení aktivní ze státní správy DEFRA 
s informacemi na svých internetových stránkách včetně „Green Claims Code [10] a z nestátní sféry 
samoregulační organizace reklamního průmyslu Advertising Standard Autority [11].  

Green Claims Code byl poprvé uveden v roce 1998. Po následných konzultacích s komerčním 
sektorem, spotřebiteli a environmentálními organizacemi byl v roce 2000 upraven podle čerstvě 
vydané normy ISO 14021 [1] a od té doby existuje v současné podobě. Jádrem těchto pravidel je 
vysvětlení hlavních zásad uvedených v normě, ale kromě toho obsahují i vysvětlení jejich úlohy 
pro výrobce na jedné straně a spotřebitele na straně druhé i návod, jak a kde upozornit na tvrzení, 
která se zdají být klamavá. Pravidla se považují za úvod do problematiky, pro podrobnosti 
odkazují na samotnou normu. Jsou faktickým doplňkem platné legislativy, která postihuje 
nepravdivá a prokazatelně zavádějící tvrzení. Proti zavádějícím tvrzením může zasahovat  
i generální ředitel britského antimonopolního úřadu (Director General of Fair Trading). Stát 
zároveň na prosazování současných úprav pro zamezení nepřijatelným environmentálním 
tvrzením spolupracuje s antimonopolním úřadem a místními středisky obchodních služeb. 

Tvrzeními, která jsou součástí reklamy, se zabývají Advertising Standard Autority, Nezávislá 
komise pro televizní vysílání (the Independent Television Commission) nebo Úřad pro rozhlas 
(Radio Authority). Tyto instituce při vyřizování stížností týkajících se environmentálních tvrzení 
přihlížejí k normě ISO 14021 [1].  

Advertising Standard Authority má kodex, podle kterého posuzuje reklamy, rozdělený do sekcí 
pro tištěná média, rozhlas a televizi. Každá sekce obsahuje podrobnější pravidla, ve kterých je 
jeden odstavec věnován environmentálním tvrzením (environmental claims).  

ASA má i databázi rozhodnutí u jednotlivých stížností a podrobným zdůvodnění s důkladnou 
argumentací. V databázi lze filtrovat i podle typu (issue), kde lze vybrat možnost „environment“, 
ale přesto se výsledky hledání neshodují se stížnostmi na greenwashing, o kterých ASA informuje 
ve zvláštních článcích, které lze najít i vyhledáním řetězce „environmental claims adjudications“. 

V Británii tedy fungují nástroje informační a regulační a sankční. Na druhou stranu však 
neexistuje možnost oficiálně potvrdit platnost a důvěryhodnost nějakého vlastního environ-
mentálního tvrzení jako nástroj, který by motivoval zadavatele a tvůrce reklamy dodržovat zásady 
dobré praxe podle normy. Soudě podle výsledků letošního průzkumu provedeného ASA (viz 
výše), podle kterého 94 % posuzovaných environmentálních tvrzení vyhovovalo kritériím jejího 
kodexu, jsou britské firmy se zásadami dobré praxe v zeleném marketingu dobře obeznámeny. 
Proto ani nevznikla potřeba motivovat vyzdvihováním dobrých příkladů a odměnou v podobě 
zvláštního ověření, které jde nad rámec požadavků normy. 

Situace ohledně VET v Česku 
Vlastní environmentální tvrzení je v české prostředí v podstatě neznámý pojem, ačkoli se zde 
spotřebitel se zeleným marketingem setkává velmi často. Jen náhodně vybraných příkladů ve 
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sbírce Agentury pro ekologicky šetrné výrobky na CENIA, české informační agentuře životního 
prostředí je přes 70. Pojem „greenwashing“ je na tom o něco lépe – částečně i díky tomu, že na 
tento jev v posledních měsících upozornily časopisy Sedmá generace [6], Respekt [7] a ČT24 
(pořad Milénium 13. listopadu 2008 v 11:35). Na nízké povědomí spotřebitelů v tomto ohledu lze 
usuzovat i podle toho, že se používáním vlastních environmentálních tvrzení vůbec nezabývají ani 
tak významná spotřebitelské organizace jako Sdružení obrany spotřebitelů ani Rada pro reklamu. 

Základní platformou, která se v České republice zabývá vlastními environmentálními tvrzeními, 
je Národní program environmentálního značení (NPEZ). NPEZ byl vyhlášen v červenci 2007. 
Jeho pravidla vyšla ve Věstníku MŽP č. 8/2007 a jsou k dispozici i online [8]. Národní program 
postihuje všechny tři typy environmentálního značení. U vlastních environmentálních tvrzení (typ 
II) stanoví možnost jejich držitelů nechat si bezplatně ověřit soulad tvrzení s normou ČSN ISO 
14021 [1] následně je zveřejnit v on-line databázi [9] (viz <www.cenia.cz/zelena-tvrzeni>). Cílem 
je poskytnutí tohoto oficiálního stanoviska o nadstandardních environmentálních vlastnostech 
produktů je zvýhodnit firmy, které se v marketingu dobrovolně řídí zásadami dobré praxe a 
partnerského přístupu k zákazníkům danými normou. Tato možnost je obzvlášť výhodná pro 
zájemce o značku Ekologicky šetrný výrobek pro produkt, pro jehož kategorii dosud neexistuje 
směrnice s kritérii pro udělení tohoto certifikátu. Databáze je zároveň místem, kde se mohou 
spotřebitelé informovat o tvrzením, u nichž se prokazatelně nejedná o greenwashing a kterými se 
mohou s důvěrou řídit při výběru nakupovaného zboží. Tuto službu podle Pravidel administra-
tivně zajišťuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Jejím úkolem je posuzovat 
úplnost předložených dokumentů v rámci žádostí vyhlašovatelů VET o zapsání do databáze VET 
a vedení této veřejné databáze. Druhým činitelem v tomto procesu je Rada NPEZ (poradní orgán 
ministra životního prostředí zahrnující odborníky ze státní, komerční, neziskové i akademické 
sféry), která provádí samotné ověření. Pokud je stanovisko kladné, CENIA vloží předmětné 
tvrzení do databáze. Proces ověřování může zahrnovat i dodatečné doplňování podkladů na 
základě připomínek členů Rady. V tom případě spojovací článek tvoří opět CENIA, která 
komunikuje se žadatelem a potřebné podklady předává radě.  

Platnost registrace v databázi je maximálně tři roky. Pokud daný výrobek může získat značku 
Ekologicky šetrný výrobek, tj. existuje příslušná směrnice, platnost registrace je nejvýše jeden 
rok. V případě, že taková směrnice vejde v platnost až registraci a vyhlašovatel zažádá v průběhu 
platnosti registrace nebo bezprostředně po jejím uplynutí o udělení ekoznačky, má nárok na slevu 
z administrativního poplatku za udělení ekoznačky. 

CENIA poskytuje zmíněnou službu v rámci informování o všech typech environmentálního 
značení prostřednictvím svých internetových stránek (v tomto případě <www.cenia.cz/vet>), 
bezplatného poradenství při tvorbě a používání vlastních environmentálních tvrzení v souladu 
s normou a dále s pomocí veřejných osvětových aktivit. 

Ačkoli CENIA zaznamenala za dobu trvání NPEZ 42 dotazů k používání a možnosti registrace 
vlastních tvrzení, vážné žádosti o ověření a registraci byly zatím jen dvě. První tvrzení bylo 
úspěšně registrováno v listopadu 2008 a je umístěno ve veřejné databázi na 
<www.cenia.cz/zelena-tvrzeni>. Druhá žádost je těsně před započetím ověření (k 30. 4. 2009). 

Dalšími subjekty, které se s vlastními environmentálními tvrzení setkávají v rámci své činnosti, je 
Rada pro reklamu, organizace zabývající se ochranou spotřebitele a ve vážných případech 
klamavých praktik při informování spotřebitelů subjekty, které se jimi zabývají ze zákona, 
zejména Česká obchodní inspekce. 

Vlastní environmentální tvrzení může být vyznaným prvkem v mozaice dobrovolných nástrojů 
ochrany životního prostředí. Podmínkou pro to je však vysoké povědomí jak firem, tak  
i spotřebitelů o této problematice a fungující regulační a motivační mechanismy. Jedním ze 
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způsobů, jak toho dosáhnout se ukazuje (dle britského příkladu, viz výše) úzká spolupráce se 
zástupci podniků, veřejné správy a odborníky z marketingových agentur i neziskových organizací. 
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PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI Z UPLATŇOVANIA NÁRODNÉHO  
AKČNÉHO PLÁNU PRE ZELENÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 

V SLOVENSKEJ REPUBLIKE NA ROKY 2007–2010 
Soňa Záhoranová 

 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou 
životného prostredia  Banská Bystrica – Centrom environmentálneho manažérstva v Trnave vy-
pracovalo a vláda Slovenskej republiky svojím uznesením 944/2007 schválila „Národný akčný 
plán pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2007–2010“ (ďalej NAP 
GPP). V tomto dokumente sme si stanovili ambiciózny cieľ – aby sa úroveň zeleného verejného 
obstarávania v Slovenskej republike do roku 2010 priblížila priemernej úrovni zeleného verejného 
obstarávania, ktorú v súčasnom období dosahujú členské krajiny EU s najlepšími výsledkami 
v tejto oblasti, čo v praxi bude znamenať, že v Slovenskej republike sa do roku 2010 budú uplat-
ňovať princípy zeleného verejného obstarávania na úrovni 50% uskutočnených verejných záka-
ziek ústredných orgánov štátnej správy a nimi zriadených organizácií. Rovnaký cieľ je stanovený 
pre organizácie územnej samosprávy v horizonte roku 2015. 

Keďže z uznesenia vlády SR č. 944/2007 vyplýva úloha každoročne predkladať vláde SR infor-
máciu o plnení tohto uznesenia, jednou z dôležitých úloh NAP GPP je monitorovanie jeho plne-
nia. Význam monitoringu potvrdil i dotazník Európskej komisie k hodnoteniu úrovne zeleného 
verejného obstarávania, ktorý žiadala od členských krajín predložiť do 16. marca 2009. Tento 
dotazník je možné považovať za prvý „vstupný doklad“ krajiny do projektu EU pre oblasť výcho-
vy a vzdelávania obstarávateľov a verejných obstarávateľov, ktoré bude do konca roku 2009 rea-
lizovať Európska komisia v spolupráci s vybranými členskými krajinami.  Slovenská republika 
prostredníctvom MŽP SR prejavila záujem zapojiť sa do projektu vzdelávania. 

Jednou z podporných aktivít pre realizáciu NAP GPP  v Slovenskej republike bolo vydanie meto-
dickej príručky „Príručka pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov. Základné informácie, 
predpisy, postupy a odporúčania pre GPP“. Príručka obsahuje: 

 vysvetlenie základných pojmov; 
 politický a právny kontext GPP; 
 výhody realizácie GPP; 
 model manažérstva GPP; 
 možnosti začleňovania environmentálnych charakteristík  do procesu verejného obstará-

vania; 
 environmentálne charakteristiky pre 6 skupín produktov 

 kopírovací a grafický papier 
 elektrická energia 
 čistiace prostriedky a služby 
 strava a stravovacie služby 
 IT zariadenia 
 stavebné produkty a stavebné práce 

 typy environmentálnych charakteristík: 
 „štandardné“ (jadrové) 
 „nadštandardné“ 
 ďalšie zdroje a praktické príklady stanovenia environmentálnych  charakteristík. 
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Pre  širšiu informovanosť obstarávateľov a verejných obstarávateľov Slovenská agentúra životné-
ho prostredia spracovala  a vydala informačný leták o GPP, ktorý obsahuje:  

 základné pojmy GPP; 
 možnosti uplatnenia environmentálnych  charakteristík v procese vereného obstarávania; 
 príklady environmentálnych značiek na trhu SR; 
 zdroje a kontakty na získania podrobných informácií o GPP. 

Vzdelávanie verejných obstarávateľov, obstarávateľov a dodávateľov je nemenej dôležitou oblas-
ťou informovania odbornej i laickej verejnosti v oblasti propagácie GPP. Vzdelávacie aktivity 
uskutočňovalo jednak  MŽP SR v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie, ktorí v priebehu 
2. polroka 2007 zaradením prednášky k zelenému verejnému obstarávaniu do cyklu vzdelávania – 
odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti na verejné obstarávanie podľa zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, organizovaného Úradom pre verejné obstarávanie preškoli-
li k tejto problematike v rámci uskutočnených 5 prednášok spolu 145 osôb,  SAŽP CEM preškoli-
lo v rámci tejto problematiky 20 osôb. 

Za významný zdroj informácií z oblasti realizácie NAP GPP v Slovenskej republike považujeme  
informačný systém k problematike GPP na web stránke SAŽP 
http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1704,  ktorý obsahuje: 

 základné informácie o GPP; 
 strategický a právny rámec pre GPP v rámci EÚ a SR; 
 environmentálne charakteristiky vo verejnom obstarávaní; 
 príručky a správy o stave GPP v rámci EÚ a SR; 
 aktivity na rozvoj a podporu GPP. 

Výsledky realizácie NAP GPP v SR za rok 2007 
Za účelom vyhodnotenia  priebežného plnenia  uznesenia  vlády SR č. 944 sa zrealizoval dotaz-
níkový prieskum, zameraný na monitorovanie a hodnotenie úrovne a prínosu GPP v SR za rok 
2007. 

V roku 2006 sa environmentálne špecifikácie pri zadávaní zákaziek v SR uplatnili približne pri  
1 % zákaziek. Tento stav bol zistený v rámci realizácie prvého dotazníkového prieskumu, 
v ktorom bolo oslovených 20 % všetkých verejných obstarávateľov a obstarávateľov. Vychádza-
júc z týchto výsledkov a skutočnosti, že vzdelávanie odbornej verejnosti, podieľajúcej sa na prí-
prave a realizácii zeleného verejného obstarávania je v počiatočnom štádiu, sa dotazníkový prie-
skum v roku 2008 uskutočnil v užšom rozmedzí, boli zapojené iba subjekty vo väzbe na plnenie 
uznesenia vlády SR č. 944, t.j. ústredné orgány štátnej správy a samosprávne kraje. 

Dotazník bol zameraný na získanie informácií o: 
 celkovom počte zákaziek verejného obstarávania; 
 celkovej hodnote zákaziek verejného obstarávania, vyjadrenej v Sk; 
 počte uskutočnených zelených zákaziek; 
 celkovej hodnote uskutočnených zelených zákaziek, vyjadrenej v Sk; 
 najčastejšie aplikovaných environmentálnych požiadavkách vo verejných zákazkách; 
 využívaní konkrétnych kritérií, ktoré sú vytvorené v rámci európskeho a národného envi-

ronmentálneho označovania produktov, prípadne ďalších národných systémov environ-
mentálneho označovania v rámci EÚ; 

 využívaní energetického štítkovania vo verejných zákazkách; 
 využívaní požiadavky na zavedený systém environmentálneho manažérstva. 
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Celkom sme oslovili 41 subjektov, z toho  30 ústredných orgánov štátnej správy, 8 samospráv-
nych krajov, Združenie miest a obcí Slovenska, Republikovú úniu zamestnávateľov 
a Podnikateľskú alianciu Slovenska. Vzhľadom na to, že niektoré z oslovených organizácií rozší-
rili dotazník aj na organizácie nimi zriadené (2), vychádzame pri vyhodnotení z počtu 43 opýta-
ných organizácií. Na dotazník odpovedalo 32 subjektov, z čoho bolo 27 ústredných orgánov štát-
nej správy (13 ministerstiev, 14 ďalších ústredných orgánov štátnej správy), 4 samosprávne kraje 
a jedna škola, čo predstavuje návratnosť 76 %. 

Z účastníkov dotazníkového prieskumu uplatňovalo v roku 2007 princípy GPP začleňovaním 
environmentálnych požiadaviek do verejných zákaziek 16 organizácií, čo predstavuje 50%. 
V rámci týchto organizácií bolo realizovaných 252 zákaziek v hodnote 460 488 896 Sk 
s uplatňovaním princípov zeleného verejného obstarávania. Celkovo tieto organizácie v roku 
2007 realizovali 2194 zákaziek v celkovej hodnote 10 831 788 184 Sk. Vo väzbe na počet zele-
ných zákaziek predstavuje priemerná úroveň GPP v 16 environmentálne sa správajúcich orga-
nizáciách 11,5 %, vo väzbe na hodnoty zelených zákaziek je to 4,3 % z celkového objemu 
financií, vynaložených na všetky zákazky, realizované v 16 environmentálne sa správajúcich 
organizáciách.  

Keďže niektorí z ostatných 16 účastníkov, ktorí v roku 2007 nerealizovali GPP, nedodali potrebné 
informácie o celkovom počte zákaziek verejného obstarávania a celkovej hodnote zákaziek verej-
ného obstarávania, nebolo možné vypočítať priemernú úroveň uplatňovania GPP  všetkých účast-
níkov dotazníkového prieskumu.  

Graf 1 Uplatňovanie GPP v rámci organizácií, ktoré sa zapojili do dotazníkového prieskumu 

 
Z prieskumu vyplynulo, že najčastejšie vyžadovaným environmentálnym kritériom pri verejnom 
obstarávaní je energetická úspornosť. Požiadavku na nízku spotrebu energie obstarávaných to-
varov definovalo 75 % z environmentálne obstarávajúcich organizácií v počte 35 zákaziek 
v celkovej hodnote 200 263 517 Sk.  

Ďalšie z požadovaných kritérií, ktoré uviedli viaceré subjekty, sú: 
 znížená spotreba vody,  
 znížená tvorba znečisťujúcich látok,  
 environmentálne nakladanie s odpadmi,  
 znížená tvorba nebezpečných látok, 
  používanie recykovateľných materiálov a  produktov z recyklovaných materiálov,   
 znižovanie hluku. 
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Percentuálne vyjadrenie týchto kritérií je uvedené v nasledujúcom grafe: 

Graf 2  Prehľad najčastejšie vyžadovaných environmentálnych kritérií pri obstarávaní 
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Technické požiadavky, ktoré odkazujú na environmentálne kritériá, definované v  európskej envi-
ronmentálnej značke „Európsky kvet“ využilo 5 subjektov pri realizácii 86 zákaziek v celkovej 
hodnote 12 063 333 Sk a technické špecifikácie, odkazujúce na environmentálne kritériá, defino-
vané v národnej environmentálnej značke „Environmentálne vhodný produkt“ využili 4 subjekty 
pri realizácii 35 verejných zákaziek v celkovej hodnote 597 640 Sk.  

Požiadavku na zavedený systém environmentálneho manažérstva uplatnila v roku 2007 dve orga-
nizácie pri 3 zákazkách v hodnote 171 709 060 Sk. 

Pri monitorovaní situácie v oblasti GPP za rok 2008 sme dotazníkovým prieskumom oslovili – 
okrem subjektov, ktoré sa na prieskume zúčastnili v roku 2007, aj  141 miest a požiadali ich 
o vyplnenie dotazníka, ktorý nám poskytne údaje o úrovni GPP, realizovaného mestami. Z tejto 
pomyselnej „štartovacej čiary“ budeme môcť odhadnúť, či sa nám podarí naplniť náš zámer – 
priblížiť sa k  50%-nej  úrovni GPP do roku 2015. 

Jedným zo zámerov v oblasti GPP pre rok 2009 je realizácia pilotného projektu GPP na regio-
nálnej úrovni  „Zelené úradovanie“ s cieľom: 

 zavedenia zeleného úradovania vo vybranom úrade územnej samosprávy; 
 vytvorenia metodickej príručky pre zelené úradovanie; 
 vytvorenia loga pre GPP, propagácie. 

Rovnako máme snahu pokračovať vo vzdelávaní obstarávateľov a verejných obstarávateľov, ako 
aj v ďalšom rozvíjaní dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky – environmentálneho 
označovania produktov, systémov environmentálneho manažérstva (EMAS a EMS/ISO 14001),  
environmentálnych technológií – ktoré významnou mierou prispievajú k rozvoju zeleného verej-
ného obstarávania v Slovenskej republike. 

Európska komisia v priebehu roka 2008 realizovala projekt na vytvorenie metodiky na  monitoro-
vanie a hodnotenie dosiahnutej úrovne GPP v členských krajinách. EK v spolupráci s Price Wa-
terhous Coopers - návrh metodiky na meranie úrovne GPP, ktorá je v rámci projektu implemento-
vaná v 7 členských  štátoch s najlepšími dosahovanými výsledkami v oblasti GPP – Veľká Britá-
nia, Rakúsko, Švédsko, Fínsko, Dánsko, Nemecko, Holandsko.  Z výsledkov tohto projektu možno 
uviesť, že  v týchto 7 krajinách sa v priemere uplatňujú environmentálne kritériá v 55%-ách všet-
kých obstarávaní a hodnoty zelených zákaziek je to 45 % z celkového objemu financií, vynalože-
ných na všetky zákazky, realizované v týchto krajinách v sledovanom období  rokov 2006/2007. 

Bude zaujímavé porovnávať, ako sa medziročne zmenila situácia v oblasti GPP. Dotazníky od 
jednotlivých respondentov v týchto dňoch prichádzajú na ministerstvo i na agentúru a po ich spra-
covaní a vyhodnotení výsledkov prieskumu, ktorý  v tomto roku zahrnoval podstatne širší okruh 



153 
 

respondentov i z radov ústredných orgánov štátnej správy a ich priamo riadených organizácií, ale 
ako nový prvok tiež mestá, ktoré majú GPP odporúčané uznesením vlády SR č. 944/2007  bude-
me vidieť, či dosiaľ uskutočnená osveta a propagácia priniesla výsledky a či sa GPP viac dostáva 
do pozornosti orgánov a organizácií, ktorým je najmä určené. Zatiaľ sa však stále ukazuje – 
a v súčasných podmienkach celosvetovej hospodárskej krízy sa to dá pochopiť – že obstarávatelia 
a verejní obstarávatelia v procese GPP uprednostňujú najmä nízku cenu výrobkov pred dôrazom 
na environmentálne vlastnosti obstarávaných produktov. 

Kontakt 

Ing. Soňa Záhoranová  
hlavný štátny radca  
Odbor environmentálnej politiky  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Nám. Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava 1  
Tel.: +421 2 5956 2365  
E-mail: zahoranova.sona@enviro.gov.sk 
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MATEMATICKO-EKONOMICKÉ MODELY S POČÍTAČOVOU POD-
POROU JAKO OPORA ROZHODOVÁNÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ 

MANAGEMENT 
Zuzana Chvátalová 

 

Úvod 
Současná turbulence ekonomického, sociálního a potažmo životního prostředí při rozhodování 
všech složek integrovaného managementu (IMS) každého podniku vyžaduje respekt potenciální 
změny různé hladiny významnosti. Schopnost správné reakce a odezvy na takovou změnu pak 
určuje úspěšnost podniku, příp. jeho následující vývoj a prosperitu. Pro erudovaná rozhodování 
pro budoucí vývoj je třeba poznat vlastní minulost. A tak se stále častěji do popředí dostávají, byť 
často málo oblíbené a v současnosti u části neodborné, ale i odborné veřejnosti, až téměř nepopu-
lární prostředky a nástroje kvantitativních disciplín, zejména „disciplín matematiky“ v mnoha 
svých podobách. Přitom rychlé modelování reálných situací, výpočtová obratnost, možnost vizua-
lizace, animace, simulace a schopnost jejich racionálních interpretací se stále více stávají nejen 
potřebou, ale i obecným vývojovým trendem pro manažery. Často musejí řešit problémy interdis-
ciplinárního charakteru v podmínkách vymezených časovými mantinely. Musejí svá rozhodnutí 
učinit na bázi doložitelných, nejčastěji kvantifikovatelných, kritérií, statistik, při respektu norem 
apod. Je to jistě i důsledek prudkého vývoje a uživatelského nasazování prostředků informačních 
a komunikačních technologií (ICT), internacionalizace a dalších megatrendů spojujících různé 
vědní obory, cíle, společenství aj., který tyto skutečnosti podporuje.   

Proto kvantifikace, kvantitativní metody, vědecké výpočty a grafické výstupy se stávají stále čas-
těji přítomnými prostředky při rozhodování a zlepšování jak na mikro, tak na makro úrovni spole-
čensko-ekonomického i environmentálního dění. Efektivita a systematičnost vedení jsou důležitou 
oporou pro úspěch podniku v tržním prostředí. Přitom primárními cíli systému managementu 
musejí být nejen uspokojování potřeb všech zainteresovaných stran, ale i další stálé zvyšování 
spokojenosti analýzou, reflexí a akceptací především tzv. vývojových změn1. Soubor norem ISO 
9000, 14000 a 18000 (vytvořený organizací International Organization for Standardization) vy-
mezuje požadavky na řízení podniku při vyloučení konkretizace produkce, velikosti i typu podni-
ku a podporuje zkvalitňování činností podniku, zejména zohledněním užití systému managementu 
jakosti (QMS), environmentálního managementu (EMS) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
– viz Demingův cyklus: Plan-Do-Check-Act (PDCA)“ 2,3,4. 

V současnosti existuje řada počítačových systémů, např. produkt Maple (http://www.maplesoft.com/) 
společnosti Maplesoft Inc., (Kanada), produkt MuPAD (http://www.mupad.de/products/) společnosti 

                                                 
1 Některá uvedená fakta jsou součástí přípravných materiálů pro vydání kapitoly v knize RNDr. Miroslava 
Rusko, Ph.D. z  Materiálovotechnologické fakulty STU v Bratislavě, 2009 – v současnosti v přípravě. 
2 Hřebíček J.:  Přípravné materiály k přednášce Systémy integrovaného managementu. MU, Brno 2009.  
3 Pospíšil M. Řízení dokumentace v malém a středním podniku. Diplomová práce, vedoucí práce prof. 
RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Fakulta informatiky MUv Brně, Brno 2007. 
4 http://www.podnikinfo.eu/podnikinfo/jakost/osobnosti-mng.aspx?sekce=5&menu=1386&id=8a049a38-
57f7-4bb6-96fa-46e23 da6ef48 : (Deming W. E. Out of the Crisis. Cambridge, MA:MIT, Center for 
Advanced Engineering Study, 1988).  Jaká je cesta managementu vpřed? "Odpověď není v tom, že každý 
má pracovat, jak nejlépe umí. Lidé musí nejprve vědět, co mají dělat. Jsou nezbytné drastické změny. Prv-
ním krokem této transformace je naučit se, jak dělat změny. Vyžaduje to dlouhodobé úsilí při učení a novou 
filozofii managementu, který chce změny dosáhnout. Plaší a nesrdnatí lidé, kteří očekávají rychlé výsledky, 
budou zklamáni" (Deming W. E.).   
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SciFace Software GmbH & Co. KG, (Německo), produkt Mathematica (http://www.wolfram.com/) 
společnosti Wolfram Reasearch, Inc. (USA), produkt MathCAD 
(http://www.ptc.com/appserver/mkt/products/home.jsp?k=3901) společnosti PTC Corporate Headquar-
ters, (USA) atd. [2], které podporují matematické disciplíny a jejich aplikace v technických, envi-
ronmentálních i společensko-vědních oborech. Potřeba vědeckých výpočtů v ekonomii životního 
prostředí [9] je dána především nutností řešit reálné problémy (které jsou popsány často množ-
stvím dat) v korespondenci s pravidly a zákony ekonomické teorie. Ekonomické „experimenty“ 
vesměs nelze řídit. Přitom potřebná data je třeba získat dostatečně přesně, časově i prostorově je 
efektivně zpracovat, analyzovat, vytyčenou ekonomickou problematiku tak kvalitně řešit. Kom-
plexnost řešení vyžaduje dostatečný prostor pro flexibilitu úvah, myšlenkovou kreativitu, modifi-
kovatelnost, ale i dosažitelnou komunikaci, informovanost apod. Přitom je nezbytné skutečnosti 
chápat v širších souvislostech jakožto celistvý proces od počátku rodícího se problému až po 
zpětnou vazbu po jeho dořešení5.   

Produkt Maple kanadské počítačové společnosti Maplesoft Inc. v konkurenci kvalitních počíta-
čových systémů zaujímá významné místo. Systém Maple v průběhu svého třicetiletého vývoje 
(původně i na významných evropských vědeckých pracovištích) prošel řadou verzí. Jeho úspěšný 
profil lze sledovat nejen z uživatelské popularity ve světě, obliba jeho užívání roste i v ČR 
[4],[5]6. Současná verze Maple 12 je třetí základní verzí ve své řadě, která vychází z nové filozo-
fie pro ovládání systému (přitom následná verze Maple 13 je v této době bezprostředně před zahá-
jením distribuce v květnu tohoto roku). Významnými vývojovými atributy systému Maple, které 
neoddiskutovatelně přispívají k jeho úspěchu, jsou časté dynamické a kontinuální inovace reagu-
jící na aktuální podněty uživatelů i praxe.  

Příklad užití Maple a metoda pro stanovení budoucí strategie podniku  
Metoda pro řešení tohoto problému vyžaduje mapování vývoje ekonomických ukazovatelů 
v časové posloupnosti, ne však pouze jako absolutního číselného vyjádření, nýbrž zejména 
z pohledu vývoje jejich změn. A to v kontextu kvalitativních a dalších kvantitativních analýz 
vnějších i vnitřních podmínek podniku a také jeho environmentálních dopadů. Zachycuje řešení 
problematiky podniku s dlouholetou existencí, který vyrábí stroje se známou značkou jak pro užití 
v domácnosti, tak pro užití průmyslové. Dlouhodobý vývoj podniku prošel řadou podob z hledis-
ka výrobního, majetkových vztahů, ale i nejrůznějšími přístupy k řešení environmentální proble-
matiky (v souvislosti zejména s výrobou). Na původní „předsocialistickou“ tradici navázal podnik 
po roce 1989. K zásadní změně došlo v roce 2000 z pohledu vnějších i vnitřních zainteresovaných 
stran. Pro správné pochopení stávajícího stavu podniku je formování jeho strategie do budoucnos-
ti. K tomu bylo třeba vhodně identifikovat a vysvětlit minulý vývoj modelu jeho celkové výkon-
nosti, která vychází z jeho ekonomické, environmentální, sociálně a správně řídící výkonnosti [3]. 
Bylo nutné znát provázanost dějů a příčin vedoucích k tomuto vývoji. Informace byly čerpány 
především z výročních zpráv a osobními konzultacemi [8].  

Výkonnost podniku tak byla identifikována na základě zpracování finanční analýzy s využitím 
environmentálního manažerského účetnictví, tj. analýzy absolutních ukazatelů (horizontální  
a vertikální analýza), analýzy poměrových ukazatelů (ukazatele zadluženosti, likvidity, aktivity, 
rentability) a analýzy soustav ukazatelů (bonitní a bankrotní modely) se zohledněním nákladů  
a investic v životním prostředí. Horizontálně modelované finanční ukazatele byly zachyceny 
v časovém rozmezí roků 2002 až 2007. Přitom byly sledovány i jejich mezní hodnoty a identifi-

                                                 
5 Některá uvedená fakta jsou součástí přípravných materiálů pro vydání kapitoly v knize RNDr. Miroslava 
Rusko, Ph.D. z  Materiálovotechnologické fakulty STU v Bratislavě, 2009 - v současnosti v přípravě. 
6 Některé uvedené skutečnosti jsou součástí řešení projektu 2413/2008 FRVŠ MŠMT, jehož řešitelkou je 
RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D.  
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kovány okamžiky s jejich optimální změnou, popřípadě se změnou blízkou optimální změně. Tyto 
okamžiky pak byly podrobeny vertikální analýze vnějšího a vnitřního prostředí podniku, a tím 
podchyceny rozhodné faktory, které pravděpodobně ovlivnily nejvíce tyto „pozitivní“ změny. 
Takto, historickou dedukcí, se pak dostaly na práh současnosti pro stanovení budoucí strategie 
podniku [4],[5].  

Z důvodu rozsahu příspěvku pro pochopení principu metody je v následujícím horizontálně ana-
lyzován pouze jeden z finančních ukazatelů, a to přidaná hodnota (pracovně zde ozn. PH), jejíž 
změny, jak se jevilo v dalších analýzách vertikálního charakteru, výrazně korespondovaly se 
změnami způsobenými v důsledku environmentálního managementu podniku. 

Regresní model přidané hodnoty 
Z finančních výkazů byly získány následující vstupy pro formulaci regresního modelu přidané 
hodnoty:  
Tab. 1 Empiricky zjištěné hodnoty pro model PH 

Roky  2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Časová proměnná (nezávislá proměnná) t 1 2 3 4 5 6 
Přidaná hodnota (závislá proměnná) PH 40611 77671 105148 93587 77689 77814

Regresní model přidané hodnoty v Maple získáme snadno otevřením příslušné knihovny “Statis-
tics“ a jejími statistickými nástroji. 

Poznamenejme: V Maple lze zvolit libovolně vysokou číselnou přesnost, což je jeho velkou 
předností především při vícekrokových výpočtech. Na tomto místě zmiňme i v systému zabudo-
vaný slovník a manuál, který poskytne vysvětlení faktů pro korektní aplikace, např. zde lineární 
regresi (Regression; Linear Fitting aj.). Slovník a manuál lze snadno vyvolat i cestou nápovědy 
(Help), je koncipován formou hypertextových odkazů a příkladů.  

Ukázka: Základní informace o regresi poskytnuté systémem Maple.  

Obr. 1 Statistická regrese   

 

Následné otevření nabídky LinearFit poskytne další možnosti otevření podnabídek (na obrázku 
označenými šipkami orientovanými vpravo) upřesňující Popis, Volby, Poznámky a v závěru na-
bídne i Příklady7.  

                                                 
7 Některá uvedená fakta jsou součástí přípravných materiálů pro vydání kapitoly v knize RNDr. Miroslava 
Rusko, Ph.D. z  Materiálovotechnologické fakulty STU v Bratislavě, 2009 - v současnosti v přípravě. 
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Konstrukce modelu je zvolena tak, že (na základě principu metody nejmenších čtverců předdefi-
novanou procedurou v Maple) vytvoříme model přidané hodnoty PH jako polynom čtvrtého 
stupně časové proměnné t (neboť empiricky získané hodnoty vytvářejí časovou řadu), včetně 
ukázky vybraných elementů jednoduché statistické diagnostiky rovněž přímo nastavenou systé-
mem Maple (například reziduální standardní odchylku, počet stupňů volnosti, intervaly konfiden-
ce, kovarianční matici apod.)8. Polynom čtvrtého stupně nebude přímo procházet všemi empiricky 
zjištěnými hodnotami. Protože stupeň volnosti je tedy 1, dostatečně se jim však blíží, což je pro 
danou metodiku vhodné. Tedy regresní model PH:    

 
V Maple jej lze vyjádřit přesně (i při vyjádření ve tvaru desetinného čísla lze navolit libovolný 
počet platných cifer):  

 
Pro snazší náhled zaokrouhleme: 

 
Ukázka vybraných elementů statistické diagnostiky v Maple:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Uvedené koeficienty nebudeme z důvodu rozsahu příspěvku blíže analyzovat, rovněž podotkněme, že 
statistickou diagnostiku lze provést využitím předdefinovaných procedur v Maple mnohem obšírněji. 
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Funkce přírůstků přidané hodnoty a jejího maxima ve sledovaném časovém rozmezí  
Funkci přírůstků PH určíme jako derivaci PH:  

 
Poté odvodíme i maximální přírůstek již předdefinovanou procedurou v Maple  „maximize“: 

 
Tedy pro t = 1,424609155 (tj. v průběhu prvního období mezi roky 2002 až 2003) dochází 
k nejvyššímu přírůstku přidané hodnoty ve sledovaném období. Situaci podrobněji interpretujme 
ekonomicky i z konfrontace informací získaných vizualizací. 

Vizualizace naměřených hodnot (bodový graf), modelu přidané hodnoty a funkce jejich 
přírůstků  

 
Obr. 2 Bodový graf empiricky naměřených hodnot, model přidané hodnoty a model přírůstků při-
dané hodnoty   
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Závěrečné zhodnocení 
 Růst přidané hodnoty se jeví nejvýznamnějším sledovat kolem poloviny období od roku 

2002 do roku 2003. Následnou podrobnou vertikální analýzou9 vnějšího a vnitřního pro-
středí společnosti bylo zjištěno, že je možné tuto změnu chápat jako odezvu změn majet-
koprávních vztahů ve společnosti (i s ohledem celkových nákladů a tržeb). Tehdy byla vy-
jednána nová cenová politika s efektem zvýšit PH. Druhotně lze nárůst přisuzovat zave-
dení nové organizační struktury a tlakem na snižování výrobních nákladů, především 
v oblasti spotřeby přímého materiálu, režie, pracnosti a opatření environmentálního cha-
rakteru (zavedení metody čistší produkce a minimalizace vzniku odpadů). Operativně tak 
byla vyvozena opatření, v důsledku změn v podsystémech integrovaného managementu 
podniku (zejména environmentálního managementu podniku) bylo možno přehodnotit 
proporcionalitu složek celkových nákladů, navýšit fixní náklady (předtím byla snaha fixní 
náklady minimalizovat vzhledem k jistému výrobnímu riziku) a dostatečně snížit variabil-
ní náklady10.  

 Z vizuálního vyhodnocení celkové situace na Obrázku 2 je však evidentní, že i v posled-
ním sledovaném období má funkce přírůstků přidané hodnoty důrazně rostoucí tendenci, 
a proto opět vertikálně byly analyzovány faktory, které mohly tuto skutečnost ovlivnit.  

 V souvislosti s tím současně konstatujme, že horizontální finanční analýzou dalších uka-
zatelů (kterou opět v důsledku neúčelnosti obsahu tohoto příspěvku neuvádíme) byly iden-
tifikovány také jejich optimální hodnoty:  

 v posledním období byl zjištěn rovněž optimální stav cash flow, přičemž impulzem 
úspěchu bylo původní převedení krátkodobých pohledávek společnosti na dlouho-
dobé na konci roku 2003, kdy společnost využívala financování cashpoolingu kon-
cernu, kdy mohla čerpat „obchodní úvěr“ až do výše několika tisíc eur. Což kore-
sponduje s dalším důležitým podnětem změny, kdy bylo smluvně ujednáno snížení 
doby splatnosti pohledávek, 

 v posledním sledovaném období nastal i maximální pokles nákladů. Stalo se tak 
v důsledku převedení společnosti pod vlastnictví jednoho vlastníka s českým kapitá-
lem. Pozitivní pro vývoj tržeb a nákladů v posledním období bylo i to, že klesající 
trend nákladů byl strmější než klesající trend tržeb, 

 nutno podotknout, že obě tyto skutečnosti byly rovněž i důsledkem zásahů působ-
nosti environmentálního managementu podniku. 

 Pro stanovení budoucí strategie podniku jsou získané informace mapováním změn zásad-
ními jak z kvantitativního pohledu, tak z kvalitativního pohledu. 

 Je vidět, že patřičné využití vhodného systému ICT se jeví účelným, pohodlným a rych-
lým. Při správné aplikaci kvantitativních metod a ekonomické interpretaci pak výstupy pro 
rozhodování jsou sofistikovaně doložitelné, modifikovatelné a cílené. Vrcholná přítom-
nost lidského faktoru je však neodmyslitelná. Počítačový systém Maple nabízí mnoho ná-
strojů pro podporu spojení všech zúčastněných stran, přitom jeho užití respektuje jak lo-
gické, tak intuitivní uživatelské potřeby při řešení odborných problémů.    

 Nakonec podotkněme, že některá fakta v článku nejsou konkretizovaná, jsou pouze obec-
ně uvedená, a to z důvodu dodržení dohod o interních údajích s daným podnikem.  

                                                 
9 Pro neúčelnost potřeb v tomto textu vertikální analýzu neuvádíme.  
10 Některá uvedená fakta jsou součástí přípravných materiálů pro vydání kapitoly v knize RNDr. Miroslava 
Rusko, PhD. z  Materiálovotechnologické fakulty  STU v Bratislavě, 2009 - v současnosti v přípravě 
a výstupů (Popelková 2008). 
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Poděkování: Tento článek vznikl z určité části s účastí projektu MŠMT FRVŠ, č. 2413/2008 
s názvem Inovace v předmětu ekonometrie, řešitelka RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D., pracoviš-
tě FP VUT v Brně.  
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VÝZNAM REVERZNÍ LOGISTIKY A JEJÍ POSTAVENÍ V PRAXI 
Radim Keřt 

 

Úvod 
Logistika měla, má, bude mít velký význam pro vytváření konkurenční výhody v podnikání. Stále 
ještě ovšem najdeme firmy, jejichž vedení (tj. strategická úroveň řízení firmy) nikdy neslyšelo či 
nebere v potaz integrovanou logistiku, respektive „supply chain management“, tj. i reverzní logis-
tiku, kterou v moderním pojetí logistiky chápeme jako součást „supply chain managementu“.  

Podniky ztotožňují samotnou logistiku zpravidla pouze se sklady a s dopravou, její útvar pověřují 
maximálně expedicí či nakládkou. Stejný problém ovšem není jen v České republice, ale také 
kupříkladu v Německu či Rakousku – i tam stojí v těžišti logistické operativy pouze skladování, 
balení s expedicí, ložné operace, doprava a správa skladů. Přičemž na strategické úrovni je na 
prvním místě koordinace se zákazníky a s dodavateli. Což znamená, že nechápou logistiku jako 
strategické rozmísťování zdrojů – kapacit (i výrobních), personálu, zboží a informací, respektive 
logistiku jako stratéga plně integrovaných řetězců, supply chains. A už vůbec nic nenasvědčuje 
tomu, že by firmy řešily zpětné materiálové toky vycházející od zákazníka (toky znehodnocených, 
morálně či fyzicky zastaralých výrobků, obalů a reklamovaného zboží), tj. reverzní logistiku.  

Význam, součásti a vzrůstající vliv reverzní logistiky nejen v odvětví logistiky 
Reverzní logistika se jako pojem „reverse flow logistics“ začala používat v 90. letech dvacátého 
století. V prvopočátku se reverzní logistika zabývala, tím pádem byla také spojována, pouze 
s recyklací výrobků. Ovšem dnes, zhruba po 20 letech, můžeme deklarovat, že dominantní vý-
znam, smysl reverzní logistiky je sběr, třídění, demontáž a zpracování použitých výrobků, součás-
tek, vedlejších produktů, nadbytečných zásob a obalového materiálu, kde hlavním cílem je zajistit 
jejich nové využití, nebo materiálové zhodnocení způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí 
a ekonomicky zajímavý.1 

Nejen v podnikové praxi, ale i v teorii, je zaměňován pojem reverzní (zpětná) logistika a zelená 
logistika, což je dáno tím, že některým problémům se věnují obě logistiky, ale považovat je za 
synonyma, je ve své podstatě nesprávné, jelikož zpětná logistika se zaměřuje na pohyb použitého 
zboží s cílem je dále zhodnotit a zelená logistika se zaměřuje na minimalizaci dopadů logistiky na 
životní prostředí. Zelená logistika kupříkladu měří vliv konkrétních druhů dopravy na životní, 
environmentální, prostředí, má vazbu na certifikaci podle souboru norem ISO 14000, snaží se 
snížit energetickou, materiální náročnost logistických činností atd.2 Obě logistiky, tj. jak reverzní 
tak i zelená logistika, se věnují problematice vratných obalů; recyklaci výrobků, obalů, odpadů.  

Reverzní logistika je součástí logistiky, logistického systému. Činnosti reverzní logistiky se na-
cházejí na všech úrovních logistiky, tj. mikrologistiky, metalogistiky a makrologistiky (Mikrolo-
gistika je logistická činnost jednoho podniku. Metalogistika se vztahuje k logistice spolupracují-
cích, kooperujících podniků v rámci hodnototvorných řetězců. Makrologistika znamená národo-
hospodářský pohled na logistické činnosti).  

Na úrovni mikrologistiky je kladena otázka obalové politiky, vrácené a reklamované výrobky  
a jejich opětovného použití či případná likvidace těchto výrobků či odpadů. Tyto činnosti pocho-
pitelně zvyšují náklady podniku, dokonce můžeme napsat, že velmi výrazně zvyšují náklady pod-
niku, proto efektivní cesta vede přes spolupráci se společnostmi, které se věnují recyklaci, tj. 
                                                 
1 Škapa, R. Reverzní logistika, Brno, Masarykova univerzita, 2005.  
2 Rogers, D.S., Tibben-Lembke, R.S. Gong backwards: Reverse logistics trends and practices. Reno: Uni-
versity of Nevada, 1998.  
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ovlivňuje i úroveň metalogistiky. A na mikroúrovni je reverzní logistika ovlivňována například 
činnosti státu či evropskou unií pomocí legislativy (viz text níže).  

Zvláště poměrně rozsáhlé legislativy, které se snaží ochránit životní prostředí na straně jedné a na 
straně druhé berou v potaz omezenost ekonomický zdrojů, vedou podniky k tomu, aby věnovaly 
spoji pozornost reverzní logistice.  Způsoby vedoucí podniky k ekologičtějšímu chování a k trvale 
udržitelnému rozvoji můžeme rozdělit do dvou základních strategií, které nazýváme strategie tla-
ku (push strategie) a tahu (pull strategie). 

Mezi strategie tlaku (push strategie) řadíme: 
 právní reglementace na ochranu životního prostředí; 
 akce neziskových organizací na ochranu životního prostředí; 
 ekologická uvědomělost zaměstnanců; 
 ekologické chování konkurence; 
 směrnice odvětvových svazů beroucí v potaz ochranu životního prostředí; 
 směrnice pro poskytování úvěrů beroucí v potaz ochranu životního prostředí…. 

Mezi strategie tahu (pull strategie) řadíme: 
 ekologická uvědomělost našich zákazníků; 
 programy subvencí od státu, Evropské unie pro ekologické aktivity; 
 přání a požadavky odběratelů; 
 ocenění za ekologii. 

Vzrůstající vliv reverzní logistiky nejen v odvětví logistiky můžeme pozorovat od začátku jedna-
dvacátého století. Ovšem hlavním impulsem (jak již bylo uvedeno výše) pro reverzní čili zpětnou 
logistiku se staly evropské normy, které mají za cíl alespoň trochu zmenšit obrovské plýtvání, jež 
provází novodobá spotřeba, konzum a na něž je neviditelná ruka trhu krátká. Problém totiž spočí-
vá v tom, že zpětný tok je velmi nákladný, ve srovnání s tokem zboží směrem k zákazníkům až 
několikanásobně (nejčastěji se uvádí devítinásobně či desítinásobně). Další problém se nachází  
v ekonomické i ekologické nereálnosti recyklovat vše nepotřebné, co se z logistických řetězců  
a ze sféry spotřeby uvolňuje (kupříkladu u obalů jsou limitující náklady na přepravu a na spotřebu 
energie). Náklady se samozřejmě nakonec promítnou do maloobchodních cen a mohou ovlivnit 
konkurenceschopnost výrobků i dodavatelů.  

Řešení jednoznačně spočívá ve spotřebitelském chování zákazníků, tj. umírněnosti, a v kon-
strukční minimalizaci spotřeby materiálů, což kupříkladu pro obaly prosazuje směrnice Evropské 
unie. Smyslem tedy je uplatňovat logistické hlediska již ve fázi konstrukce, a to jak výrobků, tak 
obalů a zároveň v prevenci nežádoucího chování zákazníků.  

Závěr 
Cílem tohoto článku nebyla proklamace, že zpětná logistika se stane dominantním, kritickým bo-
dem pro všechna odvětví. Reverzní logistika je oblastí velmi specifickou. Smyslem bylo poukázat 
na to, že by firmy měly samy iniciativně řešit zpětné materiálové toky vycházející od zákazníka  
a také uvědomění si výhod, které lze získat pomocí zpětné logistiky. I když, jak v textu zaznělo, 
hlavním popudem rozvoje reverzní logistiky stále je (a zřejmě v dohledné budoucnosti stále bude) 
legislativa, která se snaží (více či méně úspěšně) přimět podniky k ohleduplnosti vůči životnímu 
prostředí.  
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K NIEKTORÝM OTÁZKAM PREPOJENIA EKOLOGICKEJ  
LOGISTIKY A PODNIKOVEJ STRATÉGIE 

Zuzana Marečková 
 

Tak ako podnik pri svojom strategickom rozhodovaní je výrazne ovplyvňovaný sústavou hospo-
dárskych nástrojov a podnikateľskou klímou materskej ekonomiky, tak aj ekonomiky jednotli-
vých krajín EÚ sú ovplyvňované spoločnou stratégiou hospodárskeho rozvoja. Je logické, že 
všetky ekonomiky členských krajín EÚ sa snažia o udržanie, resp. o zvyšovanie svojej konkuren-
cieschopnosti vrámci členských krajín, ale i na celosvetovej úrovni. Častokrát počúvame názor, že 
zavádzanie ekologických inovácií znižuje konkurenčnú schopnosť podniku, ktorý sa vydal touto 
cestou a v konečnom dôsledku to môže mať výrazne nepriaznivý dopad na hospodársku situáciu 
tohto podniku, najmä na možnosť konkurovať v celosvetovom meradle. Samozrejme, že je si toho 
vedomá aj EÚ, a preto sa snaží napr. o „riešenie zmeny klímy interne a na medzinárodnej úrovni, 
aby podporila environmentálnu trvalú udržateľnosť, znížila závislosť od vonkajších zdrojov a aby 
zabezpečila konkurencieschopnosť európskych hospodárstiev. Zastavenie straty biodiverzity, 
ochrana prírodných zdrojov, ktoré sú pod tlakom a ochrana verejného zdravia si tak isto vyžadujú 
bezodkladné opatrenia.“1 Preto je veľmi potrebné, aby sa k súčasným a budúcim environmentál-
nym výzvam pridali aj ostatné ekonomiky, či už kvalitatívne silné, napr. USA, poprípade Japon-
sko a iné, kvantitatívne silné, napr. Čína, Rusko ale i rozvojové, u ktorých očakávame 
v najbližšom období výrazný rast. Podľa ministrov životného prostredia EÚ sú  „environmentálne 
technológie a ekoinovácie jedným z najsilnejších pilierov európskej ekonomiky. S nárastom po-
pulácie, pokračujúcou globalizáciou a stále väčším počtom technologicky vyspelých krajín kon-
kurujúcich si v raste a zamestnanosti, sa schopnosť pokrývať zelené trhy jasne stáva kľúčovým 
prvkom ekonomického úspechu“.2 Európska rada si popri sústavnej apelácii na ostatný svet na 
svojom zasadnutí v Bruseli 8.–9. marca 2007 vytýčila nasledujúce ciele:  

1. záväzný cieľ,  ktorým je  20%-ný  podiel  energie  z  obnoviteľných  zdrojov  na  celko-
vej spotrebe energie EÚ do roku 2020, 

2. záväzný  minimálny  cieľ  pre  všetky  členské štáty, ktorým je 10 %-ný podiel biopalív 
na celkovej spotrebe benzínu a nafty v doprave v EÚ do roku 2020.3 

Podľa Žitňanského, bude EÚ počas nasledujúcich dvadsiatich rokov potrebovať bilión eur na to, 
aby uspokojila očakávaný dopyt po energii, preto môže starý kontinent získať konkurenčnú výho-
du zameraním sa na zdrojovo efektívne technológie.4 

Prijaté ciele budú rozpracované v ekonomikách členských krajín s priamym dopadom na jednotli-
vé podniky.  

Podnik môže svojim výrobným procesom negatívne ovplyvňovať životné prostredie najmä pri: 
spotrebovávaní surovín, materiálov a energie, ktoré vstupujú do výrobného procesu, počas výroby 
sa čiastočne zhodnotia v novom produkte, a čiastočne ako vedľajšie produkty – emisie sa šíria do 
okolia a zaťažujú životné prostredie, poprípade ako výrobný odpad zaťažujú životné prostredie 
svojim uskladnením. Ďalej využívaním dopravy od zásobovania až po odbyt, vrátane vnútropod-
nikovej dopravy, a  druhotne potom pri používaní a spotrebe jeho výrobkov vrátane likvidácie 
obalov, poprípade nevyužiteľného odpadu. Preto je treba vytvoriť na podnikovej úrovni „účinný 
preventívny systém starostlivosti o životné prostredie. Vyžaduje si to u podnikateľských jednotiek 
nielen zistenie faktorov dôležitých pre ekologické    prostredie,  ale   tiež   vypracovanie   štúdií 
                                                 
1 Zelená kniha o trhovo orientovaných nástrojoch na účely environmentálnej politiky. Brusel, 2007 
2 Zelená budúcnosť pre európsky biznis. Portál o EÚ, 2007 
3 Závery predsedníctva Európskej rady v Bruseli, 2007 
4 Žitňanský, E.: Európa chce rásť a neničiť sa. In: Profit 5/2007, str.22 
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existujúceho prostredia  v  súvislosti  s výrobným systémom, tiež odhad zmien a požiadavky na 
zabezpečenie ekologizácie v budúcom období, ako i zhrnutie účinkov na súčasné a budúce pro-
stredie.“5 V súvislosti s uvedeným by sa malo vyžadovať, aby podniky v svojej podnikovej straté-
gii vypracovali vstupnú analýzu, ktorá by bola zameraná na prístup podniku k ochrane životného 
prostredia. Nemalo by v nej chýbať vyjadrenie, či je vo vedení  podniku zhoda v názore o potrebe 
realizácie environmentálnej politiky, či má podnik vrámci svojich dodávateľských ale 
i odberateľských vzťahov obchodné kontakty s podnikmi, ktoré prikladajú životnému prostrediu 
nielen teoretický, ale i praktický význam, či podnik skúma, resp. hodnotí vlastnosti svojich vý-
robkov a poskytovaných služieb aj z pohľadu environmentálneho a zároveň či výskum a technic-
ké know-how zohľadňujú aspekty ochrany životného prostredia  a v neposlednom rade či má na 
to dostatok finančných zdrojov. Súčasťou vstupnej analýzy by mala byť aj analýza externých 
vplyvov, ktorá berie do úvahy makroekonomický vývoj spoločnosti, ale aj vývoj odvetvia, 
v ktorom firma podniká. To predpokladá vývoj v sociálnej oblasti, napr. verejná mienka, názor na 
priority a pod., vývoj v legislatíve, napr. existujúce, poprípade pripravované právne normy 
v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ručenie za environmentálne škody ale i postihy, 
pokuty a penále, ako aj vývoj v ekonomickej oblasti so zameraním sa na analýzu trhu, skúmanie 
dopytu, sledovanie konkurenčných aktivít s ohľadom na environmentálne vhodné výrobky 
a podobne.  Po vyhodnotení uvedenej analýzy by mal podnik prijať strategické rozhodnutia so 
snahou dosiahnuť ich plnením čiastkových operatívnych rozhodnutí.  

Kvalitu životného prostredia teda nesporne ovplyvňuje aj hospodárska činnosť podniku. Tento 
vplyv však nemusí byť vždy iba negatívny, ale i naopak, môže byť aj pozitívny. Typickým prí-
kladom pozitívneho vplyvu na životné prostredie boli v minulosti napr. poľnohospodárske podni-
ky. V súčasnosti sa však odborná, ale aj laická verejnosť stretáva najmä s negatívnym ovplyvňo-
vaním životného prostredia. Politika tvorby a ochrany životného prostredia praktizovaná podnika-
teľskými subjektmi, môže byť realizovaná v plnení zákonom stanovených požiadaviek, označo-
vaná ako pasívna politika ochrany životného prostredia, alebo môže podnik plniť požiadavky nad 
zákonom stanovený rámec a realizovať tzv. aktívnu politiku ochrany životného prostredia.   

Pasívna politika je charakteristická tým, že podnik realizuje opatrenia na tvorbu a ochranu život-
ného prostredia až potom, ako tieto požiadavky stanovil zákon.  

Aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia predpokladá zosúladiť environmentálne 
požiadavky s požiadavkami na maximalizáciu zisku. Uplatňovanie ekologických noviniek môže 
neraz i priamo zisk zvyšovať, napr. úsporou energií, nákladov na chémiu, poprípade ostatných 
výrobných nákladov recykláciou odpadov a pod. Taktiež v niektorých odvetviach sa ekologicky 
čisté výrobky výrazne zhodnocujú na trhu, t.j. ich predajná schopnosť, resp. mnohokrát i cena je 
výrazne vyššia – evidentné je to napríklad v rezorte agrokomplexu.  

Je treba však pripomenúť, že popri environmentálnej osvete, apelácii na environmentálne cítenie 
od spotrebiteľov, cez výrobnú podnikovú sféru, podnikový manažment až po rezortnú sféru, má 
nezastupiteľné miesto aktívna politika štátu. „Na úrovni EÚ  sú najpoužívanejšími trhovo – orien-
tovanými nástrojmi dane, poplatky a systémy obchodovateľných povolení. V hospodárskej oblasti 
tieto nástroje fungujú podobným spôsobom.“6 

Európska komisia žiada krajiny únie zdaniť plyn, elektrinu, uhlie a koks, teda produkty, ktoré 
zaťažujú životné prostredie a zvyšujú závislosť integračného zoskupenia. Smernica umožňuje, 
aby nové dane neplatili domácnosti a poľnohospodári. Dane sa nemusia dotknúť energií 
z obnoviteľných zdrojov. Kubický meter plynu pre firmy by sa mal dodatočne zdaňovať 

                                                 
5 Dupaľ, A.: Trendy v manažmente výroby na Slovensku a corporate governance. In: Ineco, Seminár-
ny bulletin – Správa a riadenie podnikov, Bratislava, 2003  
6 Zelená kniha o trhovo orientovaných nástrojoch na účely environmentálnej politiky. Brusel, 2007 
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v prepočte zhruba 0,0059 EUR (0,18 Sk), kilowatthodina elektriny takmer 0,0007 EUR (0,02 Sk), 
tona uhlia 3,1534 EUR (95,00 Sk) a z tony koksu by mal odberateľ do štátneho rozpočtu odviesť 
približne 4,9791 EUR (150,00 Sk). Keď sa na Slovenku tieto dane začnú vyberať, pravdepodobne 
budú zo začiatku polovičné.7 V súčasnosti ekologická logistika na úrovni podniku z pohľadu 
priamej podpory vlády rozhodne nedosahuje želateľnú úroveň. Súčasný daňový systém nedáva 
dostatočnú podporu na plný rozvoj ochrany životného prostredia. Len pre ilustráciu, ak sa porov-
náme so susedným Českom, nedávame dokonca ani príspevky na certifikáciu, ani finančnú pod-
poru pri zavádzaní jednotlivých programov.  Ani spoliehať sa na enormné uvedomenie a aktívne 
vnímanie vízie na tvorbu a ochranu životného prostredia cez spotrebiteľov pravdepodobne nie je 
najlepším riešením. Je namieste konštatovanie, že EMAS a EVP sa na Slovensku nerozvíjajú dos-
tatočne rýchlym tempom, že tzv. „zelená logistika“ sa na podnikovej úrovni rozvíja pomaly, pre-
tože podnikom zatiaľ neprináša pridanú hodnotu, akú environmentálna politika proklamuje. Ani 
na základe certifikácie či uplatňovania ochrany životného prostredia v logistike a následne vo 
výrobnom procese podnikov nie je v súčasnosti ešte želateľný rozvoj, pretože tieto podniky nezís-
kavajú na trhu takmer žiadne výhody. Pri uplatňovaní ekologicky vyváženej výroby je 
v podmienkach Slovenska limitujúcim faktorom relatívna nestabilita podnikateľov, tiež iba mier-
na podpora štátu, ako aj prebúdzajúca sa, ale domnievame sa, že ešte nedostatočná, osveta 
a propagácia medzi obyvateľstvom. 
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KVALITA  Z MAKRO A MIKROEKONOMICKÉHO POHĽADU 
Renata Nováková 

 

Manažérstvo kvality je oblasť, ktorá v poslednom období zaznamenala nevídaný rozvoj. Stačí sa 
len pozrieť na štatistiky koľko firiem má vybudovaný systém manažérstva kvality, koľko firiem je 
držiteľmi certifikátov kvality, či už na produkty, systém, alebo personál. Dôvodom je, že byť drži-
teľom niektorého z certifikátov ISO sa považuje za vec určitej prestíže a často je i kritériom výbe-
ru v odberateľsko-dodávateľských vzťahoch v rámci konkurenčného prostredia. Dnes už nestačí 
byť priemerným, dnes už nestačí ponúkať výkony, dnes je potrebné ponúkať špičkové 
a excelentné výkony.  

Každá organizácia, ktorá zavádza systémy manažérstva kvality má na druhej strane i určité oča-
kávania. Tieto očakávania sú zamerané prinajmenšom na zlepšenie postavenia na trhu 
v konkurenčnom prostredí, zlepšenie spotrebiteľského dopytu po jej produktoch, čo je obzvlášť 
dôležité v krízovom období, zlepšenie ekonomických i neekonomických výsledkov , zlepšenie 
organizácie práce, usporiadanie dokumentácie a pod. 

Ako by sme teda definovali systém manažérstva kvality? Definícií existuje asi toľko, koľko je 
autorov zaoberajúcich sa predmetnou problematikou. Za všetkých aspoň jedna: 

Systém manažérstva kvality je štrukturovaná množina prvkov a vzájomných väzieb medzi 
týmito prvkami, vytvorená v organizácii na definovanie politiky a cieľov kvality, na dosiah-
nutie týchto cieľov, na zabezpečenie plánovania kvality, riadenia kvality, zabezpečovania 
a rozvoja kvality. 
Treba však hneď v úvode povedať, že systém manažérstva kvality má vždy špecifický charakter, 
nakoľko závisí od konkrétnych podmienok v organizácii. Faktory, ktoré tento systém ovplyvňujú sú: 

 veľkosť organizácie, 
 charakter výrobného programu 
 úroveň automatizácie 
 kvalifikačná štruktúra pracovníkov apod. 

Systém manažérstva kvality sa historicky vyvíjal a s ním sa vyvíjali i jednotlivé pohľady na ma-
nažérstvo kvality a jeho funkciu v internom a externom prostredí organizácie. Od transcendet-
ných, cez výrobkovo orientované, výrobne orientované a zákaznícky orientované definície kvali-
ty, sa dospelo až k momentálne uznávaným, resp. trendovým definíciám kvality medzi ktoré za-
raďujeme hodnotovo orientované definície kvality, ekologicky orientované definície kvality 
a definície kvality zohľadňujúce spoločenskú zodpovednosť a trvalo udržateľný rozvoj. 

Hodnotovo orientované definície kvality predstavujú teda ďalší vývojový stupeň. Pri týchto defi-
níciách sa za kvalitný produkt považuje taký, ktorý je vyrobený za cenu prijateľnú pre užívateľa 
a pri výrobných nákladoch prijateľných pre výrobcu. Toto chápanie akcentuje rentabilitu produk-
tu, čo znamená, že kvalitný produkt musí nielen uspokojovať požiadavky zákazníka, ale súčasne 
musí byť i rentabilným. Pri takomto ponímaní kvality produktu sa ťažisko zabezpečovania kvality 
posúva do oblasti nákladovo riadených procesov a kontrolingu. 

Ekologicky orientované definície kvality považujú za kvalitný len taký produkt, ktorý pri výrobe, 
používaní a likvidácii neznehodnocuje životné prostredie a nenarúša požiadavky na bezpečnosť 
a zdravie pri práci.(1) 

Definície kvality zohľadňujúce spoločenskú zodpovednosť a trvalo udržateľný rozvoj  sú zame-
rané na kontinuálny záväzok organizácii, aby sa správali eticky, prispievali k ekonomickému rastu 
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a súčasne sa zasadzovali za zlepšovanie kvality života zamestnancov a ich rodín, podobne ako 
spoločnosti ako celku. 

Ak sa na celú problematiku pozrieme v nadväznosti na predchádzajúce definície, môžeme skon-
štatovať, že kvalita má z ekonomického hľadiska veľký význam a to tak na úrovni makroekono-
mického, ale i mikroekonomického prostredia. 

 Makroekonomický význam kvality spočíva v tom, že: 
 jej prostredníctvom sa dokonalejšie naplní základný ekonomický cieľ každého hospodár-

skeho systému – uspokojovanie potrieb jednotlivcov i skupín a zvyšovanie životnej úrov-
ne obyvateľstva, 

 je kľúčom k lepšiemu využívaniu výhod medzinárodnej deľby práce a k úsporám spolo-
čenskej práce, 

 prispieva k rastu produktivity práce, 
 je jedným z najdôležitejších faktorov zvyšovania ekonomickej a sociálnej efektívnosti, 

vrátane rastu národného dôchodku, 
 zvyšovanie kvality spoľahlivosti umožní relatívnu redukciu objemov výroby, čoho vý-

sledkom sú úspory živej práce, surovín, energie atď., 
 je faktorom ovplyvňujúcim pozitívne i stav životného prostredia, 
 zvyšovanie kvality výrobkov v jednom odvetví vyvolá zvýšenie kvality výroby, resp. slu-

žieb v inom odvetví a to s vyšším efektom. 

Mikroekonomický význam kvality sa sústreďuje na nasledovné oblasti: 
 kvalita je zdrojom dôvery zákazníkov k výrobkom a službám organizácie, dalo by sa po-

vedať, že predstavuje akýsi „vývesný štít“ poukazujúci na kvalitné uspokojovanie požia-
daviek zákazníkov, 

 je cestou v nadväzovaní výhodných obchodných kontraktov s novými obchodnými part-
nermi, 

 je dominantným nástrojom konkurencieschopnosti firiem v nasýtenom trhovom prostredí, 
 je významným zdrojom tvorby zisku, zvyšovania cash flow a iných ekonomických  uka-

zovateľov v organizácii, 
 je kľúčom k pracovným a sociálnym istotám zamestnancov, hlavne v turbulentom eko-

nomickom prostredí, 
 kvalita by mala byť zdrojom spokojnosti zamestnancov, dôvodom na dobrý pocit 

z výsledkov vlastnej práce, či už jednotlivcov, alebo skupín pracovníkov.(2) 

Veľký ekonomický význam zaisťovania a zvyšovania kvality výrobkov a služieb je dnes akcepto-
vaný už prakticky všetkými riadiacimi pracovníkmi.  Problémom však je, že táto oblasť sa v praxi 
často zužuje len na sledovanie nákladov vzťahujúcich sa ku kvalite, menej sa už sústreďuje na 
vyhodnocovanie efektov, ktoré zavedenie systému manažérstva kvality má priniesť. 

Dôležitým sa javí, aby sa ekonomika kvality nezužovala len na jednu oblasť, ale aby zahŕňala 
nasledovné tri oblasti a to: 

a) Sledovanie a vyhodnocovanie nákladov na kvalitu (vrátane nákladov na životný cyk-
lus) 

b) Sledovanie a vyhodnocovanie efektov, resp. ukazovateľov efektívnosti kvality 
c) Tvorba cien produktov v závislosti na ich kvalite – nové prístupy v cenotvorbe. 

K a) Výhody zamerania sa na prvú oblasť sú v tom, že: 
- vieme definovať výšku strát spôsobenú nedostatkami v zaisťovaní kvality produktov, 
- vieme odhaliť všetky významné vplyvy na kvalitu určitého podnikového výkonu, 
- sme prinútení k odstraňovaniu zistených nedostatkov, ktoré vyvolávajú zvýšené náklady 

na kvalitu, 
- môžeme redukovať celkové náklady organizácie a pod. 
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Ako som už spomínala, klasifikácia nákladov vzťahujúcich sa ku kvalite, je z dostupnej literatúry 
pomerne známa i keď i v tejto oblasti existuje značná názorová nejednotnosť. Menej známa je 
však metodika sledovania a vyhodnocovania nákladov.  V normách ISO 9000:2000 sa odporúča, 
aby sa náklady vzťahujúce sa ku kvalite členili podľa známeho modelu PAF (Prevention, Apprai-
sal, Failure). Z tohto modelu vychádza i  druhá časť Britskej normy BS 6143, kde sa náklady čle-
nia do  štyroch podskupín a to: 

 náklady na interné chyby 
 náklady na externé chyby 
 náklady na hodnotenie, 
 náklady na prevenciu. 

Okrem tohto modelu sú v praxi známe i modely COPQ (Cost of Poor Quality), Model procesných 
nákladov, Model nákladov na životný cyklus. 

Možno za oveľa zmysluplnejší by sa dal považovať Model procesných nákladov, pretože sa pro-
stredníctvom neho dajú vydefinovať celkové náklady na realizáciu vopred stanoveného procesu  
a tým je možnosť včas odhaliť náklady na nezhodu, ktoré je potrebné eliminovať. To by malo 
dopomôcť k zvýšeniu efektívnosti. Celý model PAF je totiž založený len na vyhodnocovaní ná-
kladov, resp. strát vzťahujúcich sa na výsledky procesov a nie na jednotlivé procesy. 

Ako som už naznačila, problémovou oblasťou je  jednoznačné vysledovanie a následne vyhodno-
tenie nákladov vzťahujúcich sa ku kvalite. V súčasnosti platný účtovný systém totiž nerieši danú 
oblasť a náklady vzťahujúce sa ku kvalite je v niektorých prípadoch zložité jednoznačne oddeliť 
od ostatných nákladov vznikajúcich v organizácii. 

K b)Výhody zamerania sa na druhú oblasť sú v tom, že: 
- môžeme sledovať vplyv kvality na hospodárske výsledky organizácie, 
- dokážeme kvantifikovať prínosy vysokej kvality vo výrobnej i užívateľskej sfére, 
- môžeme odhaľovať tie produkty, ktoré sa, vďaka vysokým kvalitatívnym parametrom, 

stávajú hlavnými nositeľmi ekonomickej prosperity firmy. 

Ukazovatele efektívnosti, ktoré sa spájajú s touto oblasťou sú vo všeobecnosti tvorené ako pomer 
výstupu k vstupom. Takýmto spôsobom sú bežne konštruované ukazovatele rentability. 

V každej organizácii sa vypočítavajú chronicky známe ukazovatele rentability – ROI, ROA, ROE. 
Ak však hovoríme o kvalite, mali by sme poznať konštrukciu ukazovateľa rentabilita kvality. 
Tento ukazovateľ je často spomínaný v americkom prostredí, ale jeho jednoznačná konštrukcia 
nebola doteraz z dostupnej literatúry známa a preto takýto ukazovateľ nebola ani  v hospodárskej 
praxi vypočítavaný a sledovaný. V súčasnosti sa však už môžeme venovať sledovaniu 
a vyhodnocovaniu spomínaného ukazovateľa. Autorom jeho konštrukcie je prof. Linczényi, me-
todiku výpočtu a vyhodnotenia prezentoval na  prestížnej konferencii EOQ v Izraeli. Ďalším uka-
zovateľom, ktorý má v tomto smere svoje opodstatnenie sú ukazovatele:  zákaznícka rentabilita, 
ukazovateľ účinnosť procesu, zisk z výrobkov vyššej kvality  apod. 
Treba však povedať, že tieto ukazovatele zatiaľ nie sú súčasťou ekonomických analýz v našich 
hospodárskych organizáciách. 

K c) Výhody zamerania sa na tretiu oblasť sú v tom, že: 
- môžeme vytvárať predpoklady pre správne určenie ceny produktov tak, aby bola táto cena 

rovnako výhodná pre všetkých účastníkov trhu, 
- môžeme ekonomikou kvality pretransformovať do tzv. „reči peňazí“ inak obtiažne vyjad-

riteľné aktivity v oblasti manažérstva kvality. 
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Snahou každej organizácie je vyrobiť produkt pri čo najnižších nákladoch , za cenu, ktorá je ak-
ceptovaná zákazníkom. Zjednodušene sa predajná cena produktu doteraz tvorila nasledovným 
spôsobom: 

Predajná cena =  Vlastné náklady    +     Zisk 

Postup tvorby ceny je teda taký, že sa ku vlastným nákladom pripočítal primeraný zisk 
a výsledkom bola predajná cena výrobku. Tento spôsob však môže viesť k ťažkostiam 
s realizáciou produktov a to predovšetkým v súčasnom krízovom období. Základným východi-
skom pre stanovenie ceny sa totiž stal trh a tým je potrebné, aby sa zmenil i uvedený spôsob vý-
počtu jednotkovej ceny.  Prvky určenia ceny zostali síce nezmenené, zmenila sa však ich úloha. 
Ak zoberieme do úvahy, že v trhovo orientovanej ekonomike má rozhodujúcu úlohu pri určovaní 
jednotkovej ceny zákazník, musíme mať na zreteli, že ak zvýšime cenu produktu bez primeraného 
zvýšenia úžitkových vlastností produktu, môže to viesť k strate zákazníka. Preto sa odporúča 
uplatniť japonskú filozofiu pri stanovovaní predajnej ceny, kde je základný vzťah vyjadrený na-
sledovne: 

Predajná cena     -      Zisk         =      Cieľové náklady 

Ukazuje sa, že plánovaný zisk je možné dosiahnuť iba za predpokladu  stanovenia a dodržania 
cieľových nákladov. 

Ekonomický význam kvality nie je žiadnou novinkou, zaoberali sa ním poprední predstavitelia 
kvality už v minulosti (napr. Juran, u nás prof. Linczényi v 80 rokoch minulého storočia, prof. 
Nenadál apod.) Oficiálne však bola teória podstaty ekonomiky kvality prezentovaná až na začiat-
ku roku 1991. Podstatou tejto teórie stále bolo, je i bude, že výrobca produkuje svoje finálne vý-
kony na základe vynaloženia určitých nákladov. Z existenčných dôvodov tieto výkony ponúka 
svojim obchodným partnerom za  ceny vyššie ako náklady. Pre výrobcu je cena zdrojom zisku, 
pre užívateľa sa stáva jeho prvotným výdajom, nadobúdacia cena, je však len začiatočnou „obe-
ťou“ užívateľov. Tí musia v priebehu využívania vynakladať ďalšie finančné prostriedky, ktoré 
môžu mať charakter prevádzkových nákladov. V dôsledku nespoľahlivosti môže nastať situácia, 
že produkt prestane užívateľovi slúžiť a plniť jeho potreby a očakávania, užívateľ tak zaznamená-
va finančné straty, ktoré môžu niekoľkonásobne prekročiť hodnotu nadobúdacej ceny produktu. 

V súčasnom ekonomickom prostredí sa majú šancu presadiť len tie firmy, ktoré sú flexibilné 
a dokážu plne uplatniť všetky zásady ekonomických aspektov manažérstva kvality. 
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MAJÍ SE PODNIKY ŘÍDIT OPTIKOU TRVALE UDRŽITELNÉHO 
ROZVOJE? 

VÝSLEDKY VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ Z ČESKÉHO A EVROPSKÉHO 
SBORNÍKU TRVALE ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ 

Jakub Stránský 
 

Změna našeho životního stylu tak, abychom nežili na úkor druhých lidí ani budoucích generací, to 
je v současné době jediný celospolečensky uznávaný úkol, který spojuje svět i občany každého 
státu. Trvale udržitelný rozvoj zahrnuje tři vrstvy našeho snažení – ekonomickou prosperitu, 
respekt k životnímu prostředí a společenskou odpovědnost. Je to jediná cesta, která obstojí při 
podrobnějším zkoumání jejích důsledků – je vrcholem našeho současného poznání a dosud jsme 
nenašli jiný alternativní program, který by uspokojoval lidstvo jako celek. Právě v tomto kontextu 
bychom měli přemýšlet o tématu výkonnosti podniků, které je předmětem konference Koncepce a 
praxe řízení výkonnosti. 

O tom, co znamená či může znamenat udržitelný rozvoj pro podnikatelskou sféru, již bylo 
publikováno bezpočet studií, případného zájemce lze odkázat například na sborník loňské 
konference1. Dnes je zajímavější otázka, jak se toto téma reálně promítá do podnikatelské sféry, 
jak se veřejnost zhostila své role aktéra udržitelného rozvoje (stakeholder) v podnicích či jak se 
manažeři hlásí ke společenské odpovědnosti firem (corporate social responsibility) a jak o ní 
vydávají účty (reporting, accountability). 

Poměrně výstižný vhled do současné situace nabízejí sborníky z nedávných konferencí 
věnovaných trvale udržitelnému rozvoji. Podívejme se tedy společně na obsah sborníku z české 
konference Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické 
úrovni2 (Brno, 28.–30. května 2007) a specializované sekce sborníku Výročního kongresu 
Evropské účetní asociace (Lisabon, 25.–27. dubna 2007). Obě konference jsou stěžejními událostmi 
svého druhu v českém či evropském kontextu a umožňují srovnat místní a regionální dění v oboru. 

Oba sborníky obecně dokazují jednu věc: Udržitelný rozvoj je nové téma jak pro Českou 
republiku, tak pro celý svět. Výzkum i praxe ukazují velkou roztříštěnost, až neuspořádanost 
témat, přístupů a výsledků. Ve světovém měřítku to znamená obrovský prostor pro smysluplnou 
práci velkých vědeckých týmů, veliký potenciál pro zlepšování podnikání ve všech oblastech a 
nové podnikatelské příležitosti. Pro Čechy to znamená, že nejsme pozadu, naopak že máme 
historickou příležitost podílet se pěkně od začátku na světově nejdůležitějším projektu. 

Sborník konference Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje (...) 
Český sborník je ve srovnání se sborníkem Evropské asociace účetních praktičtěji zaměřen (patrně 
i konference, na které vznikl, byla podobně odlišná). Obsahuje pestrou mozaiku 38 příspěvků spíše 

                                                 
1 Konkrétně viz článek STRÁNSKÝ, Jakub. Environmentální účetnictví – měření výkonnosti podniku 

pohledem trvale udržitelného rozvoje. Praha 14. 09. 2006 – 15. 09. 2006. In: KRÁL, Bohumil et al.(ed.). 
Progresivní změny v systémech řízení výkonnosti. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2006, s. 223–
249. ISBN 80-245-1070-7. 

2 Sborník je výstupem projektu podpořeného Grantovou agenturou ČR číslo 402/06/1100 „Systémy 
účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje a jejich aplikace na mikroekonomické úrovni“. Na sborníku 
se podílelo Ministerstvo životního prostředí ČR, Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Pardubice, 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Česká zemědělská univerzita v Praze. 
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kratších (nejčastěji 6 stran, čtvrtina příspěvků má jen 1-3 strany), které problémy vědecky analyzují 
jen zřídka, častěji spíše popisují stav české legislativy nebo nejrůznější projekty. 

1. Délka příspěvků ve sborníku  

Zdroj: Vlastní výpočty na základě [1]. 

To sice snižuje vědeckou úroveň sborníku, ale skýtá poměrně čerstvý a živý pohled do kuchyně 
českého výzkumu. Ministerstvo životního prostředí ČR podle dojmu ze zveřejněných příspěvků 
poměrně často spolupracuje s univerzitami – zastoupeny byly Masarykova univerzita (Brno), 
Univerzita J. E. Purkyně (Ústí nad Labem), Mendelova zemědělská a lesnická univerzita (Brno), 
Vysoká škola ekonomická (Praha), Vysoké učení technické (Brno), Univerzita Pardubice, Vysoká 
škola báňská-Technická univerzita (Ostrava), Akademie věd ČR a Slovenská technická univerzita 
(Bratislava). Mezi univerzitními výzkumnými týmy najdeme i zástupce Svazu průmyslu a 
dopravy a Svazu chemického průmyslu ČR, zástupkyně Českého statistického úřadu a České 
informační agentury životního prostředí, ředitele Českého centra pro energetické řízení 
EMPRESS a Českého ekologického manažerského centra či vedoucí odboru ekologie Mostecké 
uhelné společnosti, a.s. 

Z poměrně nevyváženého obsahu sborníku brněnské konference je vidět, co z širokého okruhu 
udržitelného rozvoje je pro tuzemské vědce a podnikatele nosné téma: 

 Úspora nákladů vlivem čistší výroby 
 Ochrana spotřebitele a ekoznačky jako faktor v odběratelsko-dodavatelských vztazích 
 Nakládání s emisními povolenkami 
 Environmentálně upravený hrubý domácí produkt 

Mýty o čistší výrobě 
Podnikatelé obvykle nejrychleji reagují na environmentální problémy, když se podaří ukázat, že 
by vlivem šetrnějšího provozu či šetrnějších výrobků mohli dlouhodobě zlepšit ekonomické 
výsledky podniku. Ano, při dnešním stavu ekonomie jako discipliny a nastavení manažerských 
bonusů se není čemu divit. Díky několika příspěvkům ve sborníku máme jistotu, že více než 
zajímavých výsledků v této oblasti máme v ČR dost a ještě větší máme potenciál do budoucnosti. 

Ředitel Českého centra pro energetické řízení EMPRESS Vladimír Dobeš předesílá, že se 
tuzemské podniky mylně domnívají, že již mají své procesy a systémy řízení toků optimalizovány 
a že již nemohou k žádným významným úsporám dospět. Realizace projektů EMPRESS na 
základě konkrétních výsledků z České republiky tento omyl vyvrátila. Deset projektů snížilo 
emise CO2 nejméně o 21 500 tun ročně a ročně uspořilo 50 milionů Kč. Projekty podle konceptu 
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„čistší výroby“ ukázaly, že lze v tuzemsku zajistit stejnou výši výroby při úspoře až čtvrtiny 
materiálových a/nebo energetických toků. Podle dřívějších výzkumů například výrobní podniky 
zachycují ve svých informačních systémech jen malý zlomek celkových nákladů na produkci 
odpadu – dvanáctinásobně více jich totiž účtují na vrub hotovým výrobkům. 

Tato impozantní čísla potvrzuje i Klára Najmanová z České informační agentury životního 
prostředí CENIA, která plní funkci Národního centra čistší produkce v rámci programu OSN 
zajišťovaného organizací UNEP. UNEP vymezuje „čistší produkci“ jako stálou preventivní 
strategii, která vede ke zvýšení efektivnosti procesů a omezení rizik vůči člověku a životnímu 
prostředí, tedy jako něco, co by vlastně podnikům mělo být vlastní. I projekty Centra čistší 
produkce Brno naštěstí vyvracejí mýty o tom, že již nemáme co zlepšovat. Vyvracejí mýtus, že 
investiční náročnost ekologických úspor ve výrobě je neúnosná – ve skutečnosti lze velkého 
množství úspor dosáhnout bez vysokých investic, stačí plně využít zlepšení technologických a 
organizačních opatření. V konkrétních projektech tak byla snížena spotřeba chemikálií o 45 %, 
nebo spotřeba vody až o 70 % nebo produkce odpadních kalů až o 85 %. Autorka ilustruje 
konkrétními čísly výrazné ekonomické úspory projektů v zemědělství, průmyslu, vodo-
hospodářství, školství a zdravotnictví. Ve světle mediálních nářků šéfů svazu českého průmyslu je 
to velmi zajímavé čtení. 

Zelené nakupování a ekoznačky 
Zajímavé srovnání česko-slovenských podmínek nabízejí články o „veřejném zeleném 
nakupování“. Evropská unie přijala řadu koncepčních materiálů doporučujících vládám členských 
států nakupovat ekologicky certifikované výrobky („green public purchasing“). Vytvořila tím sice 
tlak na ministerstva, ale také nové příležitosti pro zodpovědné podnikatele. Zatímco na Slovensku 
sice existuje od roku 2006 legislativní rámec pro zelené nakupování, ale dosud nebyla zpracována 
žádná analýza struktury vládních „zelených nákupů“, provedl Daniel Hájek z Ministerstva 
životního prostředí (MŽP) rozbor českého veřejného nákupního košíku, který se od roku 2004 
díky zákonu o veřejných zakázkách řídí i ekologickými hledisky. Přesněji řečeno český veřejný 
sektor může ve veřejných zakázkách specifikovat výběr podle „ekonomické výhodnosti nabídky“, 
který umožňuje jako jedno z kritérií uvést „ekologické vlastnosti předmětu veřejné zakázky“. 
Výběr podle „ekonomické výhodnosti nabídky“ byl v roce 2005 využit u 58 % veřejných 
výběrových řízení v hodnotě 84,5 miliardy Kč, bohužel ale nejsou k dispozici žádné údaje o tom, 
jaký podíl z nich bral v úvahu ekologické parametry nabídek. Vedle toho platí od roku 2000 
doporučení vlády „zohledňovat ekologickou šetrnost nakupovaných výrobků“ a „upřednostňovat 
jejich přímý nákup“. Bohužel ani v této oblasti nejsou známa přesná čísla, a tak autor uvádí pouze 
statistiku MŽP, které v roce 2005 nakoupilo výrobky s ekoznačkou v hodnotě téměř 140 milionů 
Kč. Poměr ekoznačkových výrobků a ostatních se liší v každé kategorii, průměrně to bylo 79 %. 
Nejvyššího poměru dosáhlo MŽP v nákupu papírenských výrobků, a to 89 %, což bylo 53 
milionů Kč; za stejnou sumu byl nakoupen i ekologicky šetrný kancelářský nábytek. 

Nakupování ekologicky šetrných výrobků úzce souvisí s jejich značením. Uvedená legislativa již 
sice zmiňuje zavedený systém značení „Ekologicky šetrný výrobek“, ale obtížná rozšiřitelnost této 
značky na široké spektrum spotřebitelských výrobků a nemožnost uplatňovat jej u průmyslových 
výrobků vůbec daly vzniknout Národnímu programu environmentálního značení (NPEZ) v 
polovině tohoto roku. Koncepčně by mohlo jít o průlom v českém ekologickém značení, protože 
nový Program umožní certifikaci právě faktické většině výrobků na trhu – ať už jde o 
spotřebitelské nebo průmyslové výrobky. Pro ty první to znamená novou možnost na získání 
značky; ve hře bude nově Agentura NPEZ jako výkonná složka programu a tzv. „nezávislí 
ověřovatelé“, kterým bude udělovat licence Český institut pro akreditaci, o.p.s. Pro průmyslové 
výrobky je to vůbec první příležitost pro udělení certifikátu; žádosti o posouzení jejich šetrnosti 
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budou zpracovány tzv. „oborovým provozovatelem“, jejich seznam ovšem teprve vzniká. Jak bude 
celý systém fungovat a zda se v praxi potvrdí naději na skutečně plošné ekoznačení, to ukáže čas. 

Nakládání s emisními povolenkami 
Zkušenost s obchodováním s emisními povolenkami má Česko poměrně krátkou, zato velmi 
prožívanou. To se kupodivu na brněnské konferenci projevilo mizivým počtem příspěvků na toto 
téma. Ten nejzajímavější je rozbor zisku z prodeje uspořených povolenek ČEZ roku 2005. Článek 
z pera Tomáše Chmelíka podrobně a s podporou konkrétních čísel argumentuje ve snaze vyvrátit 
všeobecně přijímanou mediální tezi, že se ČEZ prolobboval k většímu počtu povolenek, než kolik 
jich skutečně potřeboval, a tak se jednoduše dostal k dodatečnému zisku. Rozbor je nesmírně 
zajímavý příspěvek k debatám, které budou v Česku dozajista ještě léta probíhat. Dobrou zprávou 
je, že se pomocí ekologického tržního nástroje skutečně daří snižovat emise. Ke stejnému závěru 
dospívá teoretická studie Pavla Zámyslického z MŽP. Konstatuje, že svou roli úspěšně plní nejen 
Kjótský protokol, ale i evropský trh emisních povolenek. Článek rozebírá krach ceny emisních 
povolenek na trhu EU v minulém období a předpovídá události v období novém v letech 2008-
2013. Autor očekává udržení vyšší ceny 20 EUR/tunu CO2, která zachová motivační faktor ceny 
povolenky k realizaci investic do zvyšování účinnosti výroby elektřiny a snižování emisí. 
Zajímavá je hypotéza o tom, že eventuální růst ceny povolenky nad 30 EUR/tunu CO2 by přinutil 
elektrárny přejít ze spalování pevných paliv na spalování plynu. 

Environmentálně upravený HDP 
Zajímavým přívažkem celé konference bylo zamyšlení nad tím, co by mělo být kritériem 
výkonnosti ekonomiky namísto dosavadního, bez ustání kritizovaného ukazatele hrubého 
domácího produktu (HDP). Iva Ritschelová a Egor Sidorov vykládají, čeho se dobrala světová 
vědecká komunita, a vysvětlují obsah nejnovější koncepce Systému integrovaného environ-
mentálního a ekonomického účetnictví (SEEA). Environmentálně upravené agregáty (EDP) by 
měly brát v úvahu náklady za vyčerpání a znehodnocení domácích surovin takto: 

EDP = Tvorba hrubého kapitálu – Environmentální náklady + Konečná spotřeba + Saldo 
zahraničního obchodu 

Problémem EDP je opět limitující faktor ekonomie, a sice obtížnost až nemožnost vyčíslit veškeré 
environmentální vlivy penězi. 

Sborník 30. výročního kongresu Evropské asociace účetních 

Sborníky výročních kongresů již po léta dokumentují, čím se ten který rok zabývaly výzkumné 
týmy v oboru účetnictví po celé Evropě. Kongres se profiluje jako vědecká konference, což se ve 
sborníku projevuje například výběrem článků (z původně nabídnutých 1389 článků jich bylo letos 
do sborníku přijato 1051). Evropský sborník je s tím českým rozebíraným v předcházející části 
tohoto textu nesrovnatelný co do šíře záběru, proto se zde budeme věnovat pouze sekci zaměřené 
na „sociální a environmentální účetnictví“ (social and environemntal accounting / SEA), které se 
tématicky kryje se sborníkem z brněnské konference. V sekci SEA najdeme 86 příspěvků; v tomto 
článku konkrétně zmíním jen ty podle mého názoru nejzajímavější pro manažery českých podniků. 
Témata udržitelného rozvoje, která lze z evropského sborníku vytáhnout, jsou následující: 

 Vazba mezi finanční a environmentální výkonností 
 Environmentální výkaznictví, které legitimizuje environmentálně škodlivé provozy 
 Environmentální výkazy – dobrovolně nebo povinně 
 Poctivý a věrný obraz environmentálních výkazů 
 Zajímavé pozitivní zkušenosti s výkazy o udržitelném rozvoji podniku 
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Vazba mezi finanční a environmentální výkonností 
Autoři příspěvků na evropském kongresu se poměrně často pouštěli do otázek, které zaměstnávají 
myšlenky mnoha účetních a manažerů, kteří se kdy setkali s výkaznictvím o trvale udržitelném 
rozvoji podniku. Podmiňuje dobrá finanční výkonnost i environmentální stránku, nebo jinými 
slovy musíme si na trvale udržitelný rozvoj nejprve vydělat? A co se stane, když začneme jako 
hlavní měřítko uvažovat environmentální výkonnost, klesne finanční výkonnost? Nutno předeslat, 
že ne na všechny zajímavé otázky ale vědci nabídli uspokojivé odpovědi. 

J. Saghroun a J-Y Eglem (05p) se tázali francouzských investorů, zda a jak finančníci zohledňují 
v hodnocení podniků nepeněžní ukazatele ze sociálních a environmentálních výkazů. Výzkum 
ukazuje „jisté povzbudivé posuny v pohledu finančních investorů na environmentální aspekty“, 
což je asi nejpozitivnější formulace, jakou šlo z výzkumu získat – investoři zdá se uvedeným 
způsobem příliš nepřemýšlejí. Podobný výzkum proběhl i ve Španělsku; J.M.M. Abadia a E.O. 
Fredes (12p) zkoumali na vzorku evropských firem z indexu Dow Jones Sustainability Index, zda 
existuje závislost mezi výkonností z pohledu trvale udržitelného rozvoje a tržní hodnotou firmy. 
Navázali tak na množství dřívějších výzkumů, kterým se nikdy nepodařilo vědecky prokázat, že 
by environmentální výkonnost přinášela podnikům dodatečné zisky. Krom toho, že zdokonalili 
metodiku výzkumu, takže jsou jejich výsledky vědecky hodnotnější, neodhalili nic nového – 
ohled na udržitelný rozvoj podnikům sice může přinést vyšší zisky, ale tato závislost není 
statisticky významná. 

Problémem obou výzkumů mohou být špatně položené otázky nebo příliš povrchní uchopení 
tématu tím, že byly zvoleny nepřesné proměnné. To ostatně naznačují Němci A. Haller a J. 
Ernstberger (11p), kteří analyzovali dosavadní výzkum v oblasti společenské odpovědnosti firem 
a dobrovolného výkaznictví a našli v něm mnoho nedostatků, snad nejchroničtější z nich byl 
právě špatný výběr proměnných. Evropští výzkumníci používají údajně příliš jednoduché modely, 
které neumožňují zkoumat podrobnější otázky, často s nepřesnými proměnnými a ve špatně 
definovaných kontextech. Budoucímu výzkumu doporučují vícerozměrné veličiny, které jediné 
dostatečně postihují komplexnost zkoumaných problémů. E. Guenther a H. Hoppe (06r) z 
drážďanské Technické univerzity nabídli rozsáhlý katalog vhodných proměnných, který vznikl 
analýzou 166 výzkumných zpráv v oblasti environmentálního účetnictví. 

Příkladem správného přístupu může být další z řady španělských výzkumů. M.V.L.Pérez, M.C.P. 
López a L.R. Ariza (34p) prověřili přesnější otázku s jasnějším významem: Je pravda, že se 
ohledem na udržitelný rozvoj vyznačují inovativní podniky? Provedli poměrně široký výzkum na 
vzorku 217 evropských společností, z nichž jen polovina byla v letech 1998 – 2004 byla zahrnuta 
do Dow Jones Sustainability Indexu. Výsledek? Inovativní, tedy podniky přihlašující více patentů, 
byly zároveň častěji na zmíněném indexu. Jinak řečeno, udržitelný rozvoj jde ruku v ruce s 
inovacemi. 

Asi nejzajímavějšího, a v Čechách nepříliš okoukaného konceptu se dotýká M. Marcinkowska z 
Univerzity Lodź v článku „Rámec výkaznictví Triple-Bottom-Line pro banky“ (07r). Tento 
koncept výkaznictví, česky bychom řekli asi „trojí výsledek hospodaření“, reaguje na přímou 
výzvu myšlenek udržitelného rozvoje jasným sdělením: Protože všichni víme, že ekonomický 
prospěch není vždy nejlepším vodítkem pro posouzení jakékoli činnosti, měly by být i podniky 
hodnoceny trojím metrem, který odpovídá pilířům udržitelného rozvoje. Těmi třemi 
perspektivami jsou, jak už bylo v úvodu tohoto textu zmíněno, ekonomická výkonnost, 
společenský rozvoj a vliv na životní prostředí. Autorka nabízí konkrétní podobu výkazu 
postaveného na tomto konceptu aplikovaného na sektor bankovnictví. 
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Environmentální výkaznictví jako image a alibi 
Klíčovou námitkou řady lidí proti environmentálnímu výkaznictví bývá tvrzení, že i podniky, 
které publikují krásné environmentální výkazy, mohou ve skutečnosti páchat škody na životním 
prostředí – česky řečeno, že papír snese všechno, zatímco neekologické firmy si budou klidně 
podnikat dál. S tím máme zkušenosti i u nás: Není snad u nás pravidelně oceňována Zpráva o 
udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal 2005 jako nejlepší zpráva o udržitelném rozvoji v České 
republice?3 Přitom do této skupiny patří mediálně nechvalně známá Mostecká uhelná společnost, 
která s neochvějným úsilím lobbuje za prolomení těžebních limitů a údajně nekalými praktikami 
přesvědčuje obyvatele dotčených vesnic k vystěhování. Série příspěvků v kongresovém sborníku 
se věnovala otázkám, zda environmentální výkazy pouze zastírají nebo skutečně odhalují 
problémy či zda se může veřejnost skutečně považovat za účastníka dialogu o environmentálních 
praktikách podniku skrze tyto výkazy. 

Lexikální analýzou známých amerických reportů 10k testoval a potvrdil Ch. Cho (42p) hypotézu, 
že způsob prezentace informací (slovník, gramatika, syntaxe, barva sloves) často významem 
převáží nad množstvím a obsahem informací v environmentálním výkazu. Ve druhém článku 
(43p) se tentýž autor věnuje dvěma francouzským ekologickým haváriím (potopení tankeru v 
Bretani v roce 1999 a výbuchu továrny AZF v Toulouse v roce 2001) a způsobu, jak o nich 
podávali zprávy v environmentálních výkazech jejich vlastníci. Dochází k závěru, že v obou 
případech podniky využily zástěrky výkazů udržitelného rozvoje k tomu, aby ospravedlnily své 
podnikání, namísto toho, aby se přihlásily k větší otevřenosti a odpovědnosti. K podobnému 
závěru dospívají i F. Dejean a B. Oxibar (03r), kteří analyzovali výkazy francouzské chemičky 
Pechiney (dnes již podniká jako součást kanadské skupiny Alcan) za posledních 50 let. Objevili 
významnou spojitost mezi veřejným míněním a environmentálními výkazy podniku. 

M. Jones (17p) na vzorku stovky největších podniků Velké Británie sledoval, zda mají k 
environmentálnímu výkaznictví vztah spíše jako k inovaci nebo zda jím explicitně vyjadřují svůj 
vliv na environmentální rizika a budoucnost společnosti. Základem výzkumu je šest předpokladů 
environmentálního výkaznictví: Existence vážných environmentálních problémů a s nimi 
spojených rizik pro společnost, neschopnost tradičního účetnictví pojmout do výkazů celistvý 
obraz podniku a potřeba nahradit ho jiným pojetím, odpovědnost a podíl podniku na boji s těmito 
hrozbami, z toho plynoucí povinnost podniků vykazovat společnosti jejich vliv na prostředí, 
nedostatečnost tradičního účetnictví k takovým výkazům a nakonec akutní potřeba začít 
environmentální problémy řešit. Ve světle těchto předpokladů je překvapivé zjištění, že z 55 
shromážděných papírových výkazů jich pouze několik explicitně deklarovalo odpovědnost a podíl 
podniků na řešení environmentálních problémů. 

M. Laine (10p) prostudoval veškeré výkazy finské chemičky za posledních 34 let s cílem zjistit, 
zda se jejich slovník v průběhu času přizpůsoboval společenskému kontextu a pozitivně ověřil, že 
tomu tak bylo. Autor tyto změny zdůvodňuje neustálou potřebou podniku reagovat na 
společenské změny a uspokojovat potřeby různých uživatelů informací obsažených ve výkazech – 
podnik tak neustále legitimizuje své podnikání v očích veřejnosti. Další finská studie ukázala, že 
podniky využívají výkazy k obhajobě nepopulárních kroků. H. Mäkelä a S. Näsi (35p) 
analyzovali strategii k uklidnění rozjitřeného veřejného mínění v situaci ohlášeného uzavření 
konkrétní papírny. Podnik záměrně omezil sociální dialog pouze na ekonomickou stránku 
provozu továrny a snažil se jím obhájit své rozhodnutí, ačkoli by veřejnost uvítala, kdyby se 
podnik přihlásil plně k zodpovědnosti za společenský úpadek v místě továrny. 

                                                 
3 Blíže viz STRÁNSKÝ, Jakub. Environmentální účetnictví – měření výkonnosti podniku pohledem trvale 

udržitelného rozvoje. Praha 14.09.2006 – 15.09.2006. In: KRÁL, Bohumil et al.(ed.). Progresivní změny v 
systémech řízení výkonnosti. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2006, s. 223–249. ISBN 80-245-1070-7. 
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Ch. Ax aj. Marton (33p) zkoumali vzorek velkých švédských společností s cílem ověřit hypotézu, 
která je častým argumentem pro zavedení výkaznictví udržitelného rozvoje, totiž že zveřejňování 
výkazů má reálný dopad na procesy v podniku. Výsledky výzkumu tuto tezi nepotvrdily – zdá se, 
že tato kauzalita v praxi nefunguje. Byla ale ověřena jiná hypotéza. Podniky, které své procesy 
vědomě nastavily s ohledem na trvale udržitelný rozvoj, přikládaly velkou důležitost tomu, aby se 
o tom zmínily ve výkazech – jenže se to v jejich výkazech neprojevilo. Zvláštní rozpor – bohužel 
ho autoři nevysvětlili. 

Environmentální výkazy – dobrovolně nebo povinně 
Debata o environmentálním výkaznictví se leckdy poměrně vyhroceně mezi zastánci 
autoritativního přístupu k environmentálnímu výkaznictví a zastánci dobrovolnosti. Jedni tvrdí, že 
by tyto výkazy měly podniky předkládat bez rozdílu a v souladu se zákonem, ti druzí argumentují, 
že takové opatření nic nezlepší, jen přinese více zbytečné administrativy. A jak by tato debata 
dopadla mezi evropskými vědci? 

A. Brown a I. Pignatel (04p) zkoumali výroční zprávy a samostatné environmentální výkazy 
francouzských blue-chip podniků v indexu CAC40 za rok 2005 s ohledem na jejich motivace ke 
zveřejňování těchto výkazů. Poměrně silnými motivacemi byly zavedený systém ISO 14001 nebo 
významné emise CO2, ale jednoznačně nejsilnější vliv měla zákonná povinnost výkaz zveřejnit. S. 
Giordano-Spring a J-N Chauvey (40p) zkoumali širší vzorek podniků určený burzovním indexem 
SBF120, ve kterém většina podniků nemá povinnost sestavovat environmentální výkazy. Přesto 
to řada z nich dělá, ale jejich kvalita je natolik pochybná, že i tento výzkumný tým dospívá k 
závěru, že by měl být obsah environmentálních výkazů upraven standardy nebo zákonem. 
Francouzi tedy na základě těchto výzkumů doporučují zavést vyšší míru zákonné regulace. 

V. Perez-Chamoro (10r) zkoumal, zda došlo v souladu s platností španělského zákona o 
povinných environmentálních výkazech od roku 2002 ke zlepšení situace ve výkaznictví. Výkazy 
sice začaly pod tlakem zákona vznikat ve výrazně vyšší míře, ale vykazování environmentálních 
závazků prý spíše než opravdové výkazy připomíná cvičení na zaškrtávání dotazníků. Jeho závěry 
podporují spontánní laickou představu, že jednoduché zákonné nařízení, pokud není doprovázeno 
delší osvětou, nezmění ze dne na den fungující praxi. Pro naše zkoumání byl zajímavý ještě jeden 
závěr, a sice že nejzodpovědnějšími tvůrci výkazů byly společnosti podnikající v environmentálně 
citlivých odvětvích a ty, které jsou pod velkým tlakem médií. 

Lživý a pokřivený obraz podniku v environmentálních výkazech 
Environmentální výkazy bývají leckdy považovány za nástroj účetnictví (i když jen v 
nejobecnějším slova smyslu jako přihlášení se k odpovědnosti za svěřené zdroje), a jako takové 
by měly vyhovět základním obecně uznávaným zásadám. Podniky však leckdy vědomě omezují 
rozsah environmentálních výkazů, a tím porušují klasickou účetní zásadu poctivého a věrného 
obraz o podniku. 

M. Fernandez-Chulian (13p) studoval výkazy o udržitelném rozvoji šesti španělských finančních 
institucí publikovaných od roku 2002 do roku 2005 a dospěl ke třem zajímavým závěrům. Zaprvé 
že jazyk zmíněných výkazů se soustředí na ekologickou efektivnost, ale zamlčuje jiná podstatná 
témata jako eko-spravedlnost nebo potřebné změny ve firemních hodnotách. Zadruhé že 
podnikové výkazy se vyhýbají definování udržitelnosti vůbec, a tak mimoděk navozují dojem, že 
udržitelnost se rovná ekonomickému růstu. A zatřetí že podnikový slang zdůrazňuje spíše 
procedurální než substantivní přístup k výkaznictví, když se zaměřuje na otázky splnění 
předepsaných požadavků namísto hledání a vykazování environmentálních problémů. 

V praxi dochází dokonce k zamlčování podstatných skutečností, ve výkazech je prostě nenajdete. 
Takový případ dokumentují E. Ortiz-Martinez a D. Crowther (15p) na období 1998–2003, kdy 
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společnost Shell manipulovala s klasifikací ropných rezerv, aby tím ovlivnila cenu vlastních akcií 
ve prospěch manažerů držících opce. Analýzou výkazů udržitelného rozvoje publikovaných ve 
zmíněných letech se ale čtenář o žádných podobných problémech vůbec nedozví, což podráží 
veřejnou důvěru v takové výkazy – a co se teprve asi děje v podnicích, které podobné výkazy 
vůbec nepublikují? Podobnou zkušenost mají i Rakušané vzhledem s evidencí kontaminovaných 
lokalit. S. Ji a C. Deegan (28p) nejprve sestavili jejich seznam na základě veřejného registru a s 
pomocí zpravodajství nevládních organizací. Tento seznam porovnali se skutečně zveřejněnými 
údaji ve výkazech podniků a zjistili, že ve významném počtu případů společnosti, i přes „zjevnou 
materiálnost těchto informací“, vůbec údaje o kontaminaci lokalit neuvedly. Nejvíce zarážející byl 
fakt, že tyto informace mají uvádět ze zákona a že na rozpor se zákonem neupozornily ani 
přiložené zprávy nezávislých auditorů. 

Zajímavé pozitivní zkušenosti s výkazy o udržitelném rozvoji podniku 
Španělsko se již od sedmdesátých let zabývá korupcí, a tak se rychle chopilo příležitosti, když 
OSN v roce 2004 doporučila využívat ve výkazech desatero protikorupčních principů. I.A. 
Etxeberria, J.A.C. Sanchez a A. Garayar (37p) sledovali, jak se v praxi prosadilo doporučení UN 
Global Compact na využití měřítka SO2 z rámce Global Reporting Initiative. Povzbudivé je, že 
většina výkazů o udržitelném rozvoji tento ukazatel obsahuje, ale bohužel obvykle nenásleduje 
textová část, která by vysvětlila podniková protikorupční pravidla. To by měl napravit inovovaný 
rámec GRI3 a jeho postupné zavedení v praxi. 

V rámci environmentálního účetnictví bývá zmiňován koncept plných nákladů, tedy klasických 
plných nákladů výrobku nově zahrnující i externality. Této koncepci bývá vytýkána přílišná 
složitost, tedy vysoké náklady na získání informace a její relativní zpoždění. I. Criado-Jiménez a 
C. Larrinaga-Gonzáles (21p) se pokusili na tuto kritiku reagovat návrhem takové koncepce FCA, 
kde by byla v praxi uplatnitelná. Zda se tato koncepce osvědčí, ale zatím nebylo ověřeno. 

Poměrně překvapivou zprávou byl výzkum brazilského týmu na téma obchodování s 
atmosférickým uhlíkem. A.J. Rezende, F.Z. Dalmácio, M. de S. Ribeiro, M. P. Rosas a V. 
Slomski (23p) se zabývali aplikacemi vykazování o uhlíkové bilanci podnikání a dospěli k závěru, 
že by obchod se vzdušným uhlíkem (tedy nejen emisními povolenkami, ale na druhé straně i 
jakýmisi uhlíkovými „konzumačkami“) mohl generovat udržitelný příjem pro lesní hospodáře. 
Podle výsledků prognóz by zalesňování v Brazílii jako podnikání mohlo být rentabilní, a to někde 
mezi 5 a 50 procenty ročně. 

Závěr 

Analyzovali jsme dva sborníky jako lakmusové papírky současného vývoje výkaznictví s 
ohledem na trvale udržitelný rozvoj v Česku a v Evropě. Evropský výzkum je kvalitou 
jednoznačně dál než ten český, ale neznamená to, že by dával srozumitelnější odpovědi na 
aktuální otázky, které jsou v souvislosti s trvale udržitelným rozvojem nastolovány. Při čtení obou 
sborníků napadnou leckterého čtenáře daleko důležitější a zajímavější otázky, než si kladou vědci 
– ale odpovědi se v obou případech hledají velmi těžko. Doufejme, že je to výraz naší situace; v 
udržitelném rozvoji jsme teprve na počátku a největší změny nás teprve čekají. 
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ZÁKLADNÍ KONCEPCE METODIKY ÚČETNICTVÍ  
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PODNIKU V ČR 

Jaroslava Hyršlová 

Koncem roku 2008 byla pro Ministerstvo životního prostředí zpracována Metodika účetnictví 
udržitelného rozvoje (dále metodika), která je podnikům k dispozici od 1. 1. 2009. Cílem 
metodiky je předložit podnikům základní informace o účetnictví udržitelného rozvoje, které 
představuje významný nástroj prosazování koncepce udržitelného rozvoje na podnikové úrovni 
[7]. Metodika vymezuje účetnictví udržitelného rozvoje, charakterizuje cíle, které si tento účetní 
systém klade, a přínosy systému pro podnik. Velká pozornost je zaměřena na náklady a přínosy 
udržitelného rozvoje podniku. Metodika navazuje na Metodický pokyn pro zavedení 
environmentálního manažerského účetnictví, který je podnikům k dispozici od 1. 1. 2003 (viz 
http://www.enviweb.cz/download/ea/metodika_metodicky_pokyn_cz.pdf). Cílem tohoto 
příspěvku je charakterizovat základní koncepci metodiky.  

Metodika účetnictví udržitelného rozvoje vychází z následující koncepce:  

1. Úspěšnost podnikání závisí především na ekonomické výkonnosti podniku, ale 
ovlivňuje ji i environmentální profil podniku a přístup podniku k sociálním 
(společenským) problémům.  

Vzájemné souvislosti mezi ekonomickou výkonností, environmentálním profilem a sociální 
výkonností ukazuje obrázek 1.  

Obr. 1 Vliv environmentálního profilu a sociální výkonnosti na úspěšnost podnikání 
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2. Vliv environmentálního profilu a sociální výkonnosti na úspěšnost podnikání se 
v průběhu posledních desetiletí významně změnil. 

Podniky většinou nepřistupují pasivně ani k identifikaci společenského prostředí, ve kterém 
realizují svoje podnikatelské aktivity, ani k úpravám účetních a komunikačních systémů  
a systémů managementu. Podnikový management ovlivňuje svými podnikatelskými aktivitami 
společenské prostředí a hledá nové přístupy k řešení vznikajících problémů. Aby bylo nastoleno 
prostředí vzájemné důvěry, je třeba jednat transparentně, do problematiky zapojit zainteresované 
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strany a komunikovat s nimi. Tomu významně napomáhají odpovídající systémy účetnictví  
a reportingu. Role účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje se tak v jednotlivých etapách 
vývoje podnikatelského prostředí mění (viz tabulka 1).      

Tab. 1 Role účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje v jednotlivých etapách vývoje 
podnikatelského prostředí 

Podnikatelské 
prostředí 

Očekávání 
stakeholderů 

Významnost účetnictví 
udržitelného rozvoje 

Významnost reportingu 
udržitelného rozvoje 

„Důvěřuj mi“ Žádná Zlepšování využívání 
materiálů a zvyšování 
účinnosti podnikových 
procesů 

Interní komunikace pro dosažení 
cílů v oblasti zlepšování využívání 
materiálů a zvyšování účinnosti 
podnikových procesů 

„Řekni mi“ Komunikace Sběr informací souvisejících 
s nejviditelnějšími problémy a 
informací formálně 
požadovaných  

Udržitelný rozvoj se stává 
významným prvkem interní i 
externí komunikace 

„Ukaž mi“ Komunikace a 
vysvětlení (doložení) 

Sběr informací o výkonnosti 
podniku vzhledem 
k udržitelnému rozvoji 

Základní komunikační prvek, 
součást dobrovolných 
komunikačních aktivit 

„Prokaž mi“ Měření, 
odpovědnost, 
komunikace, 
vysvětlení (doložení) 

Základ pro řízení výkonnosti 
podniku směrem 
k udržitelnému rozvoji 
Základní předpoklad pro 
dosažení transparentnosti 
Základ pro ověřování  

Významná součást aktivit pro 
zvyšování důvěryhodnosti podniku 
(např. v rámci dialogu se 
stakeholdery, kteří jsou do procesu 
komunikace aktivně zapojeni)  

Zdroj: [7] 

Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje nejsou „všelékem“ pro řešení všech problémů 
souvisejících s úsilím podpořit akce směřující k udržitelnému rozvoji. Hrají však důležitou roli, 
protože účetní informace slouží na podporu rozhodování a jsou v interním reportingu i při externí 
komunikaci se zainteresovanými stranami nenahraditelné. 

3. Výkonnost podniku směrem k udržitelnému rozvoji je třeba řídit.  
Řízení výkonnosti podniku směrem k udržitelnému rozvoji (Sustainability Performance 
Management, SPM) je nový termín v rámci problematiky podnikání a společenské odpovědnosti 
podniku. Zaměřuje se na ekonomické, environmentální a sociální aspekty podnikového řízení 
obecně a především s ohledem na společenskou odpovědnost podniku. Snaží se o propojení 
environmentálního a sociálního řízení s ekonomickým řízením a konkurenceschopností na straně 
jedné a na straně druhé usiluje o integraci environmentálních a sociálních informací 
s informacemi o ekonomické výkonnosti. SPM velmi úzce souvisí také s externím reportingem  
o udržitelném rozvoji podniku. Celý systém SPM je zřejmý z obrázku 2.  

4. Účetnictví udržitelného rozvoje je systém, který se zabývá sběrem, zaznamenáváním, 
analýzami a předáváním informací o: environmentálně a sociálně vyvolaných 
finančních dopadech; environmentálních a sociálních dopadech ekonomického systému 
(např. podniku, výrobního závodu, pracoviště, atd.); vzájemných vztazích mezi 
environmentálními, sociálními a ekonomickými aspekty podnikání [7].  

V rámci metodiky je věnována pozornost především finančním informacím. Účetnictví udržitel-
ného rozvoje je vymezeno jako systém, který sbírá, zaznamenává, zpracovává, analyzuje a předá-
vá informace (zpravidla finanční informace), které souvisejí s environmentálními a sociálními 
aspekty podnikání, za účelem zlepšení podnikové environmentální, sociální a ekonomické výkon-
nosti [8].    
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Obr. 2 Řízení výkonnosti podniku směrem k udržitelnému rozvoji      
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Zdroj: [5] 

Cílem účetnictví udržitelného rozvoje je poskytovat kvalitní a relevantní informace, které budou 
sloužit jednak managementu na podporu rozhodování tak, aby podnik dosáhl udržitelnosti,  
a jednak ostatním externím uživatelům, kteří mají zájem o tento typ informací a využívají je na 
podporu svých rozhodovacích procesů. Termín účetnictví udržitelného rozvoje zdůrazňuje, že 
tento systém je součást informačního systému podniku, která využívá účetních metod s cílem 
poskytnout vysoce kvalitní informace na podporu rozvoje podniku směrem k udržitelnosti. 
Účetnictví udržitelného rozvoje nelze oddělit od reportingu udržitelného rozvoje. Samotná účetní 
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informace, není-li předána uživatelům, nemůže přispívat k udržitelnému rozvoji podniku. 
Reporting je také nezbytný pro zhodnocení stavu a vývoje podniku vzhledem k udržitelnému 
rozvoji. 

5. Účetnictví udržitelného rozvoje velmi úzce souvisí s environmentálním účetnictvím. 
Environmentální účetnictví se zaměřuje na dva pilíře udržitelného rozvoje - na environmentální  
a ekonomické aspekty podnikání a jejich vzájemné souvislosti [3; 6]. Účetnictví udržitelného 
rozvoje vychází z konceptu environmentálního účetnictví a rozšiřuje okruh jeho zájmu o sociální 
(společenské) aspekty podnikání. Environmentální účetnictví lze tedy jednoznačně považovat za 
součást účetnictví udržitelného rozvoje.  

6. Systém účetnictví udržitelného rozvoje lze strukturovat na finanční účetnictví  
      udržitelného rozvoje a manažerské účetnictví udržitelného rozvoje.  
Finanční účetnictví udržitelného rozvoje je systém, který poskytuje informace (zpravidla finanční 
informace) související s environmentálními a sociálními aspekty podnikání především externím 
uživatelům. Finanční účetnictví udržitelného rozvoje se tak může stát zásadní součástí externího 
reportingu o udržitelném rozvoji podniku. Umožňuje podnikům demonstrovat široké veřejnosti  
a dalším externím zainteresovaným stranám odpovědnost za životní prostředí a sociální otázky 
(tedy environmentální a sociální aspekty podnikání). Zatím se však jedná o novou oblast bez 
„tvrdých“ pravidel či standardů, do které se zapojilo pouze několik předních světových podniků. 
Zájem externích zainteresovaných stran o environmentální a sociální finanční (i nefinanční) 
informace však narůstá. Metodika v této oblasti vychází z doporučení The Sigma Guidelines –
Toolkit, Sustainability Accounting Guide, které bylo publikováno v roce 2003 [8]. Směrnice 
představuje výstup projektu, který byl mimo jiné podporován i Association of Chartered Certified 
Accountants. 

Manažerské účetnictví udržitelného rozvoje představuje velmi významný nástroj na podporu 
rozhodovacích procesů v podniku v podmínkách, kdy se koncepce udržitelného rozvoje stává 
novým podnikatelským přístupem a podnik usiluje o její praktické naplnění. Je prioritně 
orientováno na budoucnost a uspokojuje informační potřeby managementu. V metodice je 
pozornost zaměřena na environmentální a sociální náklady a přínosy, které představují 
významnou součást manažerského účetnictví udržitelného rozvoje a jejichž identifikace, 
zaznamenávání a analýzy mohou přispět k pochopení vzájemných souvislostí mezi ekonomickou 
výkonností, environmentálním profilem a sociální výkonností podniku. Problematice 
environmentálních nákladů a přínosů byla v posledních letech věnována ve světě významná 
pozornost. V této oblasti vychází metodika z následujících doporučení: 
 Dokument Environmental Management Accounting: Procedures and Principles, který byl 

vydán United Nations Division for Sustainable Development v roce 2001 [1]; tento dokument 
se stal základním východiskem pro tvorbu Metodického pokynu pro zavedení 
environmentálního manažerského účetnictví, který byl zpracován pro Ministerstvo životního 
prostředí České republiky v roce 2002 a je podnikům k dispozici od 1. 1. 2003. 

 Metodika, která byla zpracována v roce 2004 organizací International Federation of 
Accountants (IFAC) a je obsažena v dokumentu International Guidance on Environmental 
Management Accounting. 

Klasifikace nákladů a přínosů udržitelného rozvoje, využitá v metodice, vychází z odborného 
článku, který byl publikován v časopise Environmental Research, Engineering and Management 
v roce 2005 [2].  
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Závěr 
Účetnictví udržitelného rozvoje představuje poměrně široký koncept; zahrnuje již existující  
a v praxi průmyslových podniků využívané metody environmentálního účetnictví i sociální 
aspekty podnikání. Jedná se o nástroj ekonomického, environmentálního i sociálního řízení; jeho 
význam do budoucna by měl spočívat především v propojení (integraci) všech tří oblastí 
udržitelného rozvoje. Účetnictví udržitelného rozvoje by mělo přispět k výrazné změně v chování 
podnikatelských subjektů.  

Metodika je určena pro interní použití v rámci podniků. Mohou ji využít podniky všech odvětví, 
malé, střední i velké organizace. Součástí metodiky jsou i krátké případové studie, které 
demonstrují prezentovanou problematiku; ty jsou zařazeny zpravidla do příloh. Celá metodika  
i případové studie vycházejí z odborných světových publikací, které jsou k dané problematice 
k dispozici.   
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ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ PRO TRVALE  
UDRŽITELNÝ ROZVOJ 

Dana Dvořáková 
 
Nové dimenze podniku v rámci trvale udržitelného rozvoje 
V souvislosti s koncepcí trvale udržitelného rozvoje se mění pohled na podnik, který je chápán 
multi-dimenzionálně jako jednota ekonomické, sociální a environmentální dimenze1, teprve re-
produkce těchto dimenzí umožňuje jeho trvalý (trvale udržitelný) rozvoj. Sociální  
i environmentální dimenze podnikání úzce souvisí s dimenzí ekonomickou. Nedá se ovšem říci, 
že by se veškeré důsledky sociálního a environmentálního působení podniku promítly (ať už pří-
mo nebo nepřímo) do vykazované výkonnosti podniku a jeho finanční pozice (tedy do tradičně 
vnímané dimenze ekonomické).  

Externalita představuje vnější účinek nějakého ekonomického rozhodnutí, resp. činnosti, který 
nese někdo jiný než její původce. Jako externality se označují výnosy či náklady jiných subjektů, 
které si jejich původce nemůže přivlastnit (v případě výnosů – tzv. pozitivní externality), nebo 
které od něj nelze vymáhat (v případě nákladů – tzv. negativní externality). Je zřejmé, že v zájmu 
trvale udržitelného rozvoje je internalizace těchto nákladů a výnosů.  

V souladu s multi-dimenzionálním pohledem na podnik se formují tři linie vykazování – tradiční 
ekonomická dimenze, vedle které se otevírá komunikační prostor zahrnující rovněž sociální  
a environmentální aspekty podnikových operací. 

Zveřejňování sociálních a environmentálních informací je prováděno prostřednictvím různých 
dokumentů či výkazů. Tyto zprávy jsou sestavovány s roční periodicitou, stejně jako účetní výka-
zy. Sociální a environmentální faktory mohou být také veřejnosti prezentovány jako součást vý-
stupů finančního účetnictví respektive výkaznictví, obvykle jako součásti výročních zpráv společ-
ností. 

Ať již jsou konkrétní podoby a označení výkazů jakékoliv, lze říci, že podniky mohou zveřejnit 
sociální a environmentální aspekty obecně buď:  

a) v rámci samostatného výkazu (zprávy), nebo  
b) v rámci výroční zprávy (případně použít oba způsoby).  

Empirický výzkum 

V rámci výzkumu, který byl pokladem pro zpracování tohoto příspěvku, byl proveden empirický 
výzkum konkrétních způsobů vykazování environmentálních a sociálních aspektů podnikové čin-
nosti. Cílem výzkumu bylo zjištění způsobů, které jednotlivé podniky užívají pro zveřejnění envi-
ronmentálních a sociálních informací a posouzení, zda jsou tyto informace propojeny 
s vykazovanými finančními informacemi (jestli vykazování přináší komplexní multi-
dimenzionální pohled na podnik), zároveň byla hodnocena spolehlivost a informační potenciál 
těchto informací.  

Empirický výzkum byl proveden u všech výrobních podniků, které mají cenné papíry veřejně 
obchodovatelné na pražské burze cenných papírů (Burza cenných papíru Praha, a.s.). Cílem neby-
lo vybrat náhodný vzorek českých podniků, nebo vzorek průřezový, ale naopak vybrat podniky,  
u kterých lze předpokládat, že bude jejich výkaznictví na velmi dobré úrovni. 
                                                 
1 Viz například Bent, etc.: The Five Capitals Model, Kovanicová, D.: Účetnictví a výkaznictví podniku 
s ohledem na udržitelný rozvoj, příspěvek na konferenci „Účetnictví v procesu světové harmonizace“ Horní 
Bezděkov, 2008, ISBN 9788024513935, či Eklington, J.: Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21 st 
Century Business, New Society Publisher, Gabriela Island, BC. 
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Všechny hodnocené společnosti sestavují účetní závěrku v souladu s Mezinárodními účetními 
standardy (IFRS). Mnohé z těchto podniků užívají environmentální manažerské systémy (EMS)  
a jsou držiteli certifikací ISO 14001.   

Zdroje výzkumu: 
- informace o emitentech cenných papírů z pražské burzy http://www.bcpp.cz/, 
- informace prezentované na oficiálních webových stránkách jednotlivých podniků. 

Zkoumány byly následující otázky: 
1. Jsou v rámci výroční zprávy vykazovány informace o environmentálních dopadech čin-

nosti účetní jednotky? 
2. Pokud je odpověď na otázku 1 kladná – mají jakoukoliv vazbu na hodnoty uváděné 

v účetních výkazech? 
3. Jsou v rámci výroční zprávy vykazovány informace o sociálních dopadech činnosti účetní 

jednotky? 
4. Pokud je odpověď na otázku 3 kladná – mají jakoukoliv vazbu na hodnoty uváděné 

v účetních výkazech?  
5. Je vykazován samostatný environmentální výkaz? 
6. Pokud je odpověď na otázku 5 kladná – má jakoukoliv vazbu na hodnoty uváděné 

v účetních výkazech? 
7. Je vykazován samostatný sociální výkaz o sociálních aspektech činnosti podniku? 
8. Pokud je odpověď na otázku 7 kladná – má jakoukoliv vazbu na hodnoty uváděné 

v účetních výkazech? 
9. Je vykazován samostatný výkaz o environmentálních i sociálních aspektech? 
10. Pokud je odpověď na otázku 9 kladná – má jakoukoliv vazbu na hodnoty uváděné 

v účetních výkazech? 
11. Je zveřejněna celková koncepce politiky společnosti v oblasti životního prostředí? 
12. Je zveřejněna celková koncepce politiky společnosti v oblasti sociální? 

Zároveň bylo zjišťováno, zda podniky užívají Environmentální manažerský systém (EMS) na 
základě certifikátu ISO14001. 

Vyhodnocení výsledků empirického výzkumu: 

a) Samostatné periodické vykazování environmentálních a sociálních informací  
Jedna třetina společností z celkového počtu vykazuje samostatně výkaz s environmentální pro-
blematikou, pouze ve dvou z těchto výkazů byla zaznamenána vazba na finanční údaje z výroční 
zprávy. Všechny tyto společnosti zároveň uvedly informace o environmentálních aspektech i ve 
výroční zprávě, informace byly často duplicitní.  

Ze společností, které ve výroční zprávě uvedly environmentální informace (12) jich polovina zve-
řejnila i environmentální zprávu. 

Samostatné environmentální výkazy zkoumaných společností nemají téměř žádnou vazbu na 
ekonomickou dimenzi podniku, firmy vesměs prezentovaly pouze své úspěchy. Informace byly 
většinou podávány pouze verbální formou. U údajů, které prezentují číselné hodnoty environmen-
tálních ukazatelů (v měrných jednotkách) nejsou vždy uváděny srovnatelné údaje za minulé ob-
dobí, což významným způsobem snižuje jejich vypovídací schopnost. 

Informace sociálního charakteru v oddělené zprávě nevykazuje ani jedna společnost. 
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b) Vykazování environmentálních a sociálních informací v rámci výroční zprávy 
Dvě třetiny podniků vykazují sociální a environmentální informace v rámci výroční zprávy. Zbý-
vající část podniků nevykazuje tyto informace na roční bázi vůbec; zajímavé je, že 2/3 z těchto 
společností aplikují EMS. 

Co se týká vazby mezi sociálními a environmentálními údaji a údaji ekonomickými (finančními), 
mají environmentální údaje vazbu na účetní závěrku u 1/3 podniků, v sociální oblasti pouze  
1/6 podniků. Četnost vazeb je však vyšší než u samostatně uváděných environmentálních zpráv. 

Vykazované vazby na ekonomické ukazatele v účetní závěrce jsou spíše ojedinělé a nejsou sys-
tematicky zpracovány.  

Žádná ze společností neuvádí environmentální a sociální souvislosti v rámci komentáře k účetní 
závěrce, tyto informace jsou uváděny pouze v ostatních částech výroční zprávy. 

Podniky mají tendenci zveřejňovat spíše pouze pozitivní informace (podobné spíše reklamě) a lze 
se důvodně obávat, že tyto informace nejsou kompletní. Podniky ke komplexnosti vykazování 
nejsou motivovány, protože usilují o vytvoření pozitivního image. Výjimkou není ani to, že krás-
nou a pozitivní zprávu o trvale udržitelném rozvoji předkládá podnik, který je veřejnosti ze sdělo-
vacích prostředků znám pro své problematické postoje k životnímu prostředí. Domnívám se, že 
užší vazba těchto informací na konkrétní údaje z účetní závěrky (například třeba jen na oddělené 
zveřejnění částek pokut, které podnik platí za znečišťování životního prostředí) by vnesla do 
předkládaných informací více objektivnosti a spolehlivosti. 

Empirická studie jednoznačně potvrdila neprovázanost vykazování informací o ekonomické, en-
vironmentální a sociální dimenzi podnikání, což oslabuje vypovídací schopnost informací, které 
jsou sdělovány separátně (a na jejichž získání věnují podniky nemalé prostředky). 

Nejen v praxi, ale ani v odborné literatuře není problém praktické realizace komplexního, multi-
dimenzionálního pohledu na podnik často řešen. Dá se říci, že většina prostoru je v publikovaných 
výstupech výzkumů věnována spíše manažerskému přístupu k dané problematice. Vazba na fi-
nanční účetnictví a výkaznictví je velmi často přecházena s tím, že finanční účetnictví je svázáno 
národními, či mezinárodními předpisy (standardy), které pro samostatné zachycení a vykázání 
této problematiky nedávají dostatečný prostor. Tato myšlenka je pravdivá jen z části. Finanční 
účetnictví je třeba chápat zejména jako nástroj, který se v mnohých ohledech vyvíjí a s využitím 
výpočetní techniky je schopen velmi pružného přizpůsobení informačním potřebám uživatelů 
účetních informací. Navíc finanční účetnictví jako jediné je schopno dosáhnout skutečně kom-
plexního zobrazení podnikové reality (tradičně však zatím finanční účetnictví vychází pouze 
z ekonomického pohledu). V další části příspěvku se pokusíme o posouzení možnosti komplexní-
ho zobrazení podniku, jehož jádrem bude právě finanční účetnictví a výkaznictví. Zaměříme se na 
posouzení „využitelnosti“ systému účetního výkaznictví podle Mezinárodních standardů účetního 
výkaznictví (IFRS) pro tyto účely. 

Výhody zveřejnění environmentálních a sociálních aspektů podnikové činnosti v rámci vý-
roční zprávy a jejich propojení s ekonomickými informacemi 

(a) Komplexnost zobrazení podniku  

Základní výhodou zobrazení environmentální, sociální a ekonomické dimenze podnikání 
v jednom dokumentu je získání komplexního pohledu na podnik. Prezentace těchto informací ve 
výroční zprávě umožňuje specifikovat dopad environmentálních a sociálních okolností činnosti 
podniku na výkonnost (hospodářský výsledek) a finanční pozici  podniku i zhodnotit budoucí 
možná rizika, která jsou s těmito oblastmi spojena. 
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A naopak oddělené vykázání výsledků environmentálních a sociálních aktivit v rámci samostat-
ného výkazu (výkazů) odděluje od sebe v podstatě vzájemně úzce spjaté a propojené oblasti.  

Kritickou otázkou, kterou se pokusíme zodpovědět v následujícím textu je, zda je na tuto roli fi-
nanční účetnictví a výkaznictví v rámci tradičních, standardizovaných přístupů dostatečně připra-
veno. 

(b) Vyšší spolehlivost údajů poskytovaných v rámci účetní závěrky 

Výhodou zobrazení sociálních a environmentálních faktorů v návaznosti na finanční účetnictví  
a výkaznictví je rovněž vyšší spolehlivost těchto údajů, které podléhají nezávislému posouzení – 
auditu (který může být buď povinný, nebo může být podnikem iniciován na dobrovolné bázi).  

Kritickou otázkou je, zda je na ověřování pravdivosti environmentálních a sociálních dopadů čin-
nosti podniku připraven auditor.   

Reformulace cíle finančního účetnictví a výkaznictví, rozšíření předmětu účetnictví 
Cílem finančního výkaznictví, tak jak je formulován v rámci národních i mezinárodních standardů 
účetnictví a účetního výkaznictví, je podat věrný a poctivý obraz účetní jednotky. Za věrný a po-
ctivý obraz účetní jednotky je dosud tradičně považováno zejména pravdivé informování o fi-
nanční pozici účetní jednotky a o její výkonnosti, což umožňuje odhad vývoje těchto dvou aspek-
tů úspěšnosti podnikatelské činnosti v budoucnosti. Finanční účetnictví je tedy v současnosti sou-
středěno na ekonomickou stránku činnosti podniku, v souladu s cílem podnikání účetní jednotky, 
kterým je maximalizace zisku a maximalizace tržní hodnoty účetní jednotky (v dalším textu bu-
deme tento současný systém finančního účetnictví označovat jako „konzervativní finanční účet-
nictví“). Konzervativní finanční účetnictví reprezentované národními i nadnárodními standardy 
stále pohlíží na účetní jednotku jako na „stroj na výrobu zisku“ a nebere v úvahu celkové dopady 
její činnosti na společnost a životní prostředí. Tento přístup snad vyhovuje úzce formulovaným 
cílům investorů (a ani toto tvrzení již rozhodně neplatí obecně), ale stále častěji se dostává do roz-
poru se zájmy a informačními požadavky dalších skupin uživatelů účetních informací.  

Klasifikace důsledků environmentálních a sociálních aktivit  
Důsledky environmentálních a sociálních aktivit účetní jednotky lze rozdělit do dvou skupin: 

1. Důsledky, které se promítají do konzervativního finančního účetnictví (transakce, které 
ovlivní aktiva, závazky, vlastní kapitál, výnosy a náklady, které jsou rozpoznány na zá-
kladě konzervativních definic současně platných standardů). 

2. Důsledky, které se do tradičního finančního účetnictví nepromítnou, tedy neovlivní pod-
nikem vykázaná aktiva, závazky, ani hospodářský výsledek. Tyto důsledky jsou označo-
vány jako externality (definováno výše) a budou v rozhodující míře příčinou nekomplex-
nosti údajů vykazovaných ve finančním účetnictví.    

Ad 1 Informace, které je možno odděleně sledovat i v rámci konzervativního účetnictví 
První skupinu důsledků lze v celku jednoduše oddělit a samostatně vykázat při použití vhodných 
analytických účtů, ať již přímo v účetních výkazech, či v komentáři k jednotlivých položkám 
účetních výkazů. Tyto údaje budou standardně ověřitelné auditem a budou tedy mít vysokou míru 
spolehlivosti a srovnatelnosti (ať již se jedná o srovnatelnost údajů vykazovaných podnikem 
v čase, nebo o možnost mezipodnikového srovnání). 

V rámci konzervativního finančního účetnictví (východiskem pro „konzervativní účetnictví“ bu-
diž pro nás koncept Mezinárodních standardů účetního výkaznictví dále IFRS) lze a v zájmu sle-
dování environmentálních a sociálních aspektů je potřebné odděleně sledovat a kvantifikovat ná-
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sledující skutečnosti: sociální a environmentální náklady, environmentální investice, závazky  
a pohledávky spojené s environmentálními a sociálními aspekty. 

a) Sociální a environmentální náklady běžného období 
Prvotní náklady lze zjistit vhodným uspořádáním analytických účtů. Jedná se zejména o náklady 
na likvidaci odpadů, zplodin, recyklování odpadů, o náklady na preventivní opatření, jejichž cílem 
je zamezení vzniku škody na životním prostředí, náklady na likvidaci již vzniklých škod, náklady 
sociálního charakteru (například náklady, které umožní získání nových pracovních příležitostí pro 
propouštěné zaměstnance – náklady na rekvalifikační kurzy), sankční platby vyměřené 
v souvislosti se znečišťováním životního prostředí atd. Pokuty a penále, které nepřinášejí na rozdíl 
od ostatních nákladů vynaložených v souvislosti se životním prostředím žádný přínos, je vhodné 
vykazovat zvlášť. 

Sledování druhotných (komplexních) nákladů bude vhodnější zabezpečit v rámci účetnictví ma-
nažerského.  

Ucelené zjištění těchto nákladů je prvním předpokladem k jejich následnému snižování, což pozi-
tivně ovlivní jak celkovou efektivnost podniku, tak stav životního prostředí.  

Konkrétní vymezení nákladů, které souvisí se životním prostředím a nákladů sociálních je vždy 
do určité míry sporné a bude záviset na každém jednotlivém podniku, aby rozhodl, co a za jakých 
podmínek bude do této skupiny nákladů patřit. Základní východiska klasifikace nákladů souvise-
jících s životním prostředím a sociální oblastí by měla být standardizována, aby se zvýšila mezi-
podniková srovnatelnost těchto informací. 

Náklady související se životním prostředím a sociální náklady by se měly v souladu s akruálním 
principem uznávat v tom období, ve kterém vznikly.  

Významný je především správný odhad budoucích výdajů souvisejících s událostmi v současném 
období. Podle charakteru těchto výdajů by se mělo přistoupit k tvorbě rezerv na budoucí envi-
ronmentální a sociální výdaje. 

b) Environmentální investice 
Od nákladů na životní prostředí je nutno odlišit výdaje související s pořízením dlouhodobého ma-
jetku hmotného i nehmotného s ekologickým určením, nebo výdaje spojené s technickým zhod-
nocením tohoto majetku (zvyšujícím kapacitu, životnost, účinnost, či bezpečnost těchto zařízení). 
Tyto výdaje jsou v konzervativním účetnictví rozpoznány buďto jako aktiva, nebo jako náklady 
v těch obdobích, kdy byly vynaloženy, jestliže  požadavky konzervativního finančního účetnictví 
zamezují vykázání environmentálních investic jako aktiv.V obou  případech by tyto výdaje měly 
být zveřejněny odděleně v komentáři k účetním výkazům. 

Konkretizujme problém: 

Aktivum je v rámci IFRS definováno jako budoucí pravděpodobný užitek, který je ocenitelný a je 
výsledkem minulých událostí. Užitek je však vnímán z úzce ekonomického hlediska.2  

Důležitým příkladem praktické aplikace obecné definice aktiva je předepisovaný přístup IAS 16 
k ekologickým zařízením. Zařízení, která byla pořízena z důvodu vyšší bezpečnosti nebo ochra-
ny životního prostředí a která bezprostředně nezvyšují budoucí ekonomické efekty jiných položek 
dlouhodobých hmotných aktiv, ale například díky legislativním požadavkům umožňují jejich 
provoz, budou oceněna pouze do výše zpětně získatelné částky (definované v IAS 36). Náklady 
převyšující tuto částku by neměly být aktivovány, ale zúčtovány k tíži hospodářského výsledku 
(jedná se o uplatnění zásady opatrnosti). Zde se nabízí otázka – pokud podnik pořídí ekologické 

                                                 
2 Viz Koncepční rámec IFRS 
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zařízení, aniž by bylo nutnou podmínkou pro jeho činnost (instalace zařízení není např. vyžado-
vaná zákonem), bude zřejmě těžko prokazovat hodnotu z užití a rovněž fair value již namontova-
ného zařízení pravděpodobně nebude oproti pořizovacím nákladům příliš vysoká (bude-li vůbec 
zjistitelná, neboť se může jednat o velice specifické zařízení). Zákaz aktivace nákladů na pořízení 
aktiva či aplikace IAS 36 může negativně ovlivnit přijetí rozhodnutí o pořízení takového zařízení. 
Odkrývá se tu jedna z oblastí, kde se úzká ekonomická kritéria střetávají se zájmy společenskými, 
respektive ekologickými.3 

Ještě přísnější než pravidla rozpoznání nehmotných aktiv jsou pravidla rozpoznání interně vytvo-
řených nehmotných aktiv uvedená v IAS 38 (zde se může jednat především o výsledky výzkumu, 
ale i o investice sociálního charakteru – například do vzdělání zaměstnanců).  

c) Uznávání a oceňování závazků a pohledávek spojených s životním prostředím a so-
ciálními aspekty 

IFRS vyžadují včasné zveřejnění dluhů vzniklých v souvislosti se životním prostředím či se soci-
álními aspekty podnikové činnosti, což  je významné pro ocenění věřitelského rizika (viz Kon-
cepční rámec IFSR a IAS 37 – Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky). IFRS zároveň 
zakazují kompenzaci části závazku od třetí osoby. Důležité je i to, že IAS 37 požaduje rovněž 
zveřejnění tzv. mimosmluvních závazků. Pokud míra nejistoty neumožňuje vykázání význam-
ných závazků souvisejících se životním prostředím v rozvaze, měly být podle požadavku IAS 37 
tyto závazky zveřejněny v komentáři k účetním výkazům.  

Je zřejmé, že definice závazků (viz Koncepční rámec IFRS), požadavek na vykazování rezerv 
v souladu s akruálním principem a zásadou opatrnosti, včetně požadavku na zveřejnění podmíně-
ných závazků, je dobrým podkladem pro zjištění a vykázání závazků souvisejících 
s environmentální a sociální problematikou. Oddělené vykázání těchto položek by nemělo být 
významným problémem. 

d) Dotace a daňové úlevy na sociální a ekologické programy 
Sledování efektivního a účelového použití dotací na sociální a ekologické programy je většinou 
jednou z nejdůležitějších podmínek při poskytnutí dotace. Průkaznost účelového využití dotací je 
nezbytnou podmínkou jejich poskytnutí a je třeba jí v rámci účetnictví zajistit. Je vhodné zveřejnit 
tituly a výši přijatých dotací, či eventuelních daňových úlev.  V případě, že jsou dotace poskytnu-
ty na kompenzaci nákladů účetní jednotky, které jí v souvislosti s titulem dotace vznikají, je důle-
žité sledovat a odděleně vykazovat náklady, které dotace plně nebo z části kompenzuje, což nebý-
vá v podmínkách řádně vedeného účetnictví problémem. Pokud je však dotace poskytnuta podni-
ku jako náhrada za ušlý zisk (je-li například podmínkou dotace nevykonávání určité aktivity, která 
je v rozporu se sociálními či environmentálními zájmy společnosti, či jedná-li se o dotaci na vy-
tvoření pracovního místa), bylo by s hlediska multi-dimenziálního přístupu vhodné vyčíslit i ušlý 
výnos například z aktivit, které podnik nevykonával.  Tento ušlý výnos by v podstatě představoval 
náklad ušlé příležitosti, ale v rámci finančního účetnictví na konzervativní bázi jej nelze vykázat 
(manažerské účetnictví však s těmito kategoriemi pracovat může).  

Ad 2 Sociální a environmentální důsledky podnikových aktivit, které v rámci konzervativ-
ního účetnictví nelze sledovat 
Sociální a environmentální důsledky podnikových aktivit, které v rámci konzervativního účetnic-
tví sledovat nelze, jsou označovány jako tzv. externality (viz výše). K těmto jevům je velmi obtíž-
né zaujmout obecné stanovisko, protože mohou výt velmi různorodé. Pragmaticky by tyto jevy 
z hlediska jejich možného vykázání bylo vhodné rozdělit na kladné a záporné, jak je uvedeno dále. 

                                                 
3 Viz Dvořáková, D.: Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS, druhé vydání, 
Computer Press Brno, 2008, strana 102., ISBN 9788025119501. 
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a) Externality kladné 
Kladné externality představují například protiváhy (přínosy) z environmentálních investic, zmíně-
ných výše (které jsou často vykázány jako náklady běžného období, pokud IAS 16 či IAS 38 ne-
dovolují jejich rozpoznání v aktivech účetní jednotky), či ze sociálních investic (například pro-
středky vynaložené v souvislosti se zaměstnáváním lidí se změněnou pracovní schopností, ale i 
investice do vzdělání zaměstnanců apod.). Některé efekty z těchto externalit lze vyčíslit (ocenit) a 
v tomto případě představují z pohledu multi-dimenzionálního účetnictví „chybějící“ část výnosů. 

V prostředí, kde vynakládání sociálních a environmentálních investic snižuje jednostranně hospo-
dářský výsledek účetních jednotek zjištěný v konzervativním účetnictví, bude vyčíslení efektů 
z těchto investic jistě mít motivační efekt. Pokud externality vyčíslit nelze, měl by být uveden 
alespoň jejich verbální popis. 

b) Externality záporné 
Výnosy (revenues) dosahované podnikem, zvyšující hospodářský výsledek na bázi konzervativ-
ního účetnictví, jsou „vykoupeny“ znečištěním ovzduší, zhoršením stavu ozonu v atmosféře, ná-
kladnou likvidací odpadů a podobně. Tyto negativní efekty činnosti účetní jednotky však jsou 
z působnosti na hospodářský výsledek vyjmuty, protože je nenese podnik, ale společnost. 

Pozn,: Společnost (státy) se v posledních desetiletích sice snaží tyto externality internalizovat, 
tedy přenést jejich „úhradu“ plně či zčásti na podnik ať už pomocí přímých plateb, resp.  odvodů  
(například daně na likvidaci budoucích odpadů, odvodů za znečištění ovzduší apod.) či pomocí 
ekonomických nástrojů (například povolenky na emise). Ne vždy je tato snaha uskutečnitelná a 
pokud ano,  nedochází k plnému pokrytí devastace, kterou podnik způsobuje. Bohužel je také 
třeba poznamenat, že některé škody jsou naprosto nevyčíslitelné, protože je již nelze napravit 
(jsou nevratné).  

Tyto externality bude velmi pravděpodobně obtížné ocenit – tedy kvantifikovat „náklad“ souvise-
jící s dosaženým výnosem. (pokud by tomu tak nebylo, je velmi pravděpodobné, že by je již spo-
lečnost podniku internalizovala - viz předchozí poznámka).  

Zde lze doporučit „účetnictví“ na bázi měrných jednotek – například vyjadřujících množství zplo-
din vypouštěných podnikem do ovzduší. V každém případě by tento údaj měl být doplněn o srov-
natelné hodnoty z minulého období. Došlo-li ke zvýšení těchto negativních hodnot, je to jasným 
signálem k tomu, že je ohrožen trvale udržitelný rozvoj. Tento přístup je v literatuře označován 
jako“The Environmental Sustainable Cost Aproach“4. I zde se nabízí možnost propojit tyto údaje 
s údaji ekonomickými, například porovnat je s objemem produkce, či porovnat dosahované výno-
sy s hodnotou zátěžové externality; poměrový ukazatel umožní abstrahovat od vlivu změny obje-
mu výroby. Další přístupy – například: The Inventory Approach, The Resource Flow/Input-
Output Approach,  již nebudeme podrobněji zmiňovat (z důvodů rozsahu a zaměření příspěvku)5. 

Zveřejnění budoucí koncepce účetní jednotky a užitých metod zahrnující všechny tři di-
menze 
V předchozích dvou částech této kapitoly jsme se zamýšleli nad působením účetní jednotky 
v rámci ekonomické, sociální a environmentální oblasti a hledali jsme cesty, jak tato hlediska vy-
kázat a postihnout jejich vzájemné vazby.  

                                                 
4 Gray, R., Bebbington, J.: Accounting for the Environment, druhé vydání, SAGE, dotisk r. 2003, 
ISBN 0761971368.  
5 Podrobněji viz například: Gray, R., Bebbington, J.: Accounting for the Environment, druhé vydání, 
SAGE, dotisk r. 2003, ISBN 0761971368. 
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Informace zveřejněné uživatelům účetních výkazů by byly ovšem neúplné, kdyby neobsahovaly 
v komentáři k účetní závěrce zveřejnění politik firmy v různých oblastech, zveřejnění přístupů 
k rozpoznávání a vykazování jednotlivých vykazovaných prvků a k jejich oceňování, zveřejnění 
analýzy jejich změn v průběhu účetního období a v neposlední řadě i východiska strategie a takti-
ky firmy týkající se její budoucnosti. Uvedené informace jsou obvyklou a v rámci IFRS požado-
vanou součástí účetní závěrky, která koncentruje pohled na podnik z ekonomického hlediska. 
V okamžiku, kdy začne účetní závěrka zahrnovat i environmentální a ekologickou dimenzi pod-
niku, je třeba, aby se zveřejnění – v podstatě ve stejné struktuře jako je tomu pro oblast ekono-
mickou - provedlo i v těchto dalších dvou oblastech. Jen tak si uživatel účetních informací (které 
tentokrát již lze označit jako produkty účetnictví pro trvale udržitelný rozvoj – sustainability ac-
counting) může vytvořit představu o stavu současném, ale i o očekávaném stavu budoucím a o 
rizicích i nadějích souvisejících s budoucím rozvojem podniku. 
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PŘÍSTUPY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ ÚČETNÍCH INFORMACÍ  
PRO MĚŘENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PODNIKU 

Jana Fibírová  
 

Úvod 
Environmentální účetnictví, které je ve své podstatě spojeno s požadavkem rozšíření odpovědnos-
ti podniků za řízení výsledků své činnosti, a to nejen v oblasti úzce ekonomické (finanční), ale  
i ekologické a sociální, vyžaduje řešit základní otázky měření výkonnosti podniku. Cílem by mělo 
být zajištění udržitelného rozvoje podniku, tzn. dosažení jeho ekonomického rozvoje při respek-
tování požadavků ochrany životního prostředí, uvážlivého využívání přírodních zdrojů a uznáva-
jícího potřeby lidí. Významným prostředkem, jak se stakeholders (investoři, zákazníci, ekologové, 
zaměstnanci, municipality,...) dozvědí, zda podnik orientuje své politiky, plány, produkty a proce-
sy směrem, který podporuje přechod k udržitelnému rozvoji, jsou dostupné informace o jeho čin-
nosti. Existuje celá řada dokumentů, které zaměřují svoji pozornost vždy v konkrétním průřezu 
komplexní problematiky udržitelného rozvoje (Social, Environmental, Sustainability,Eco-,... Re-
ports). Je zřejmé, že pro vypovídací schopnost těchto výkazů je důležitý způsob zjišťování vyka-
zovaných informací. Environmentální účetnictví1 by mělo být základem integrace informací o 
vlivu podniku na okolní prostředí do účetnictví.  

V souvislosti s environmentálním účetnictvím je nejčastěji předmětem zájmu otázka -  jaké in-
formace poskytovat uživatelům environmentálních výkazů, jaký je jejich vztah k finančnímu 
účetnictví a finančním výkazům, jakými ukazateli měřit udržitelnou výkonnost? Většina návrhů 
řešení v této souvislosti věnuje pozornost doplnění informací z finančního účetnictví o environ-
mentální náklady a nákladové úspory, o nefinanční měřítka charakterizující vlivy a změny život-
ního prostředí.  

Omezení vypovídací schopnosti takovéhoto přístupu je zřejmá. Doplnění účetních výkazů o vy-
brané měřitelné vlivy vývoje životního prostředí a sociálního rozvoje sice umožňuje rozšířit mě-
ření finanční výkonnosti a pozice podniku v souladu s požadavky finančního účetnictví, ale neu-
možňuje komplexně měřit udržitelný rozvoj podniku. Kvantifikace environmentálních nákladů  
a přínosů běžně nezobrazovaných v účetnictví a souvisejících s externalitami je relativně složitá, 
předpokládá věcné vymezení vlivů na životní prostředí a člověka, ocenění těchto vlivů, alokaci 
společných nákladů, a to mezi nezávislé účetní jednotky.  

Zaměřme svoji pozornost nikoliv na to, „co“ by mělo být vykazováno při měření udržitelného 
rozvoje podniku, jak vhodně doplnit účetní informace dalšími kritérii, ale zda a „jak“ je možno 
využít účetní informace pro měření udržitelného rozvoje podniku. Jak při tom splnit požadavky 
účetního zobrazení činnosti podniku v  jeho komplexnosti měření výkonnosti a finanční pozice, 
kriteriálnosti tohoto měření, jeho srovnatelnosti a kontinuity (nepřetržitosti) v čase?  

                                                 
1 V příspěvku není věnována samostatná pozornost diskusi vymezení pojmového aparátu, jehož používání 
není zcela sjednoceno. Pojem „environmentální“ v příspěvku zahrnuje nejen životní prostředí, ale i sociální 
vlivy, potřeby lidí, tzn. je použit ve smyslu pojetí udržitelného rozvoje podniku ve vztahu ke svému okolí. 
Pojem „environmentální účetnictví“ je použit v tzv. užším pojetí, se zaměřením pozornosti na možnosti 
aplikace předpokladů a principů účetnictví na environmentální otázky, na zobrazení a vykazování envi-
ronmentálních naturálních a hodnotových veličin v účetním systému podniku, a to zejména podle potřeb 
jeho řízení a v porovnání s platnou účetní legislativou. Naopak pojem environmentální účetnictví není 
v příspěvku použit v tzv. širším pojetí, tzn. ve smyslu odpovědnosti (accountibility) manažerů vůči všem 
zainteresovaným stranám bez ohledu na míru přímého působení podniku na tyto strany a bez ohledu na 
schopnost zainteresovaných stran si tuto zodpovědnost na manažerech vynutit. 
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Vyjděme z otázky, jaké jsou základní předpoklady a kvalitativní charakteristiky environmentální-
ho účetnictví? Do jaké míry jsou shodné či naopak v čem se liší od finančního účetnictví? 
V návaznosti na toto porovnání navrhněme přístup řešení informačního zajištění environmentál-
ního účetnictví. Zejména zaměřme svoji pozornost na otázku jak překonat omezení vypovídací 
schopnosti finančního účetnictví. 

1 Předpoklady a kvalitativní charakteristiky environmentálního účetnictví 
Historické zkušenosti s vypovídací schopností finančního účetnictví potvrdily, že pro důvěryhod-
nost vykazovaných informací je důležité vymezení (a poté i dodržování) výchozích předpokladů  
a kvalitativních charakteristik účetních informací. Zejména je nutné věnovat pozornost tomu, že 
environmentální vlivy se velmi často neuskutečňují ve stejném časovém období jako činnost, kte-
rá je vyvolává (způsobuje), a že nepůsobí v „hranicích“ podniku. Pouze pro úplnost připomeňme, 
že mezinárodní účetní standardy IFRS, ať již explicitně v Koncepčním rámci či implicitně 
v obsahu standardů, uznávají jako základní předpoklady a kvalitativní charakteristiky vykazova-
ných účetních informací2:  

 
Základní předpoklady Kvalitativní charakteristiky 

Předpoklad účetní jednotky  
The entity assumption 

Důležitost (relevance) 

Akruální báze účetnictví 
The accruals basis of accounting 

Spolehlivost (reliability)                                   

Předpoklad trvání podniku 
The going-concern assumption 

Srozumitelnost (comprehensibility)                   

Zásada prevence 
The precautionary principle 

Nestrannost (neutrality)                                 

Pojetí významnosti 
The concept of materiality or significance 

Úplnost (completeness)                                      

 Opatrnost (prudence)                                         
 Srovnatelnost (comparability)                            
 Vymezení časového období (timeliness)        
 Prokazatelnost (verifiability)                           

Předpoklad účetní jednotky (The entity assumption) 

Ve finančním účetnictví je stanovení statutu a hranic účetní jednotky nezbytné pro vymezení od-
povědnosti a zabránění tomu, aby významné závazky zůstaly mimo hodnocení finanční pozice 
podniku (rozvahy). V případě environmentálního účetnictví je důležité zabránit tomu, aby původ-
ce či spolupůsobitel environmentálních vlivů zůstal skryt ve formálně právních hranicích, jako je 
tomu například v případě nákupu „citlivých“ materiálů (například tvrdého dřeva z dešťových le-
sů,....). 

Pokud podnik tvoří část dodavatelského řetězce, měly by být v environmentálním účetnictví zahr-
nuty vlivy celého životního cyklu produktu, od těžby zdrojů až po likvidaci technologického pro-
cesu. Pokud by to bylo kontroverzní, či dokonce klamavé, měly by být požadovány konsolidova-
né environmentální výkazy, zahrnující oddělené právní jednotky v rámci celistvého dodavatelské-
ho řetězce. Tradiční koncept účetní „jednotky“ finančního účetnictví, který splňuje požadavky 
právní ochrany vlastníků, vyžaduje v environmentálním účetnictví modifikaci.  

                                                 
2 U jednotlivých pojmů jsou uvedeny i anglické výrazy vzhledem k jejich vypovídací schopnosti a rozšíře-
nému využití.  
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Minimální požadavek na environmentální reporting je, aby výkaz sám o sobě, popřípadě dopro-
vázející ověřovací výkazy jasně identifikovaly rozsah, v jakém je jednotka (definovaná pro potře-
by finančního výkaznictví) plně vykazující jednotkou, a to s ohledem na význam a vliv jejích en-
vironmentálních aktivit. Pravidla environmentálního reportingu by měly specifikovat vykazující 
jednotku ve vztahu k právnímu vymezení a komplexnosti vykázání s ohledem na environmentální 
aspekty.   

Akruální báze účetnictví (The Accruals Basis of Accounting)  

Praktická aplikace akruální báze účetnictví vyžaduje, aby výsledky a vlivy činností byly zveřejně-
ny v období, kdy se uskutečnily. Potřeba včasného vykázání a rozpoznání rozhodujících environ-
mentálních vlivů vyžaduje akruální přístup vztahující se k okamžiku rozhodování o zahájení vý-
roby v budoucnosti, nikoliv k okamžiku realizace, jako je tomu ve finančním účetnictví. 
V některých případech je nutno zahrnout vzdálené vlivy emisí plynů (kyselý déšť), znečištění 
půdy (s vlivem na zdroje vody), vyčerpání hmotných zdrojů (porušení ekologické rovnováhy). 
Environmentální účetnictví by mělo zahrnout akruální koncept v takové podobě, aby bylo zajiště-
no, že výrobní činnosti, emise a plýtvání budou přiměřeně spojeny s perspektivou činnosti podni-
ku v budoucnosti. Samostatné diskuse jsou věnované načasování a měření rezerv na environmen-
tální závazky a náklady likvidace, zejména náklady spojené s vyřazením dlouhodobých aktiv (na-
příklad ropných zařízení nebo atomových reaktorů).  

Je zřejmé, že i v environmentálním účetnictví by měl být dodržován akruální princip, přitom však 
nemusí existovat zřetelné spojení mezi událostí a environmentálním vlivem. Za určitých okolností 
není u události (například emise) zřetelný environmentální dopad (důsledek) až do doby, kdy na-
stane. V jiných případech environmentální vliv nebo důsledek může být identifikován (například 
kontaminovaná půda), i když nikdy nebude identifikovaná událost, která ho zapříčinila. 

Předpoklad „Going-concern“ 
U podniku, který je „going concern“ se obecně předpokládá, že bude pokračovat v činnosti 
v předvídatelné budoucnosti3. Tento princip má ve finančním účetnictví bezprostřední vazbu na 
ocenění aktiv, která jsou zobrazena v aktuálním či historickém ocenění, nikoliv v likvidační hod-
notě. 

Závazky plynoucí z environmentálních nákladů (například rekultivace půdy) by měly být ve fi-
nančním účetnictví rozpoznány s going concern konceptem do té doby, kdy existuje právní zod-
povědnost. V environmentálním účetnictví by měl být zahrnut požadavek, že pokud jsou vý-
znamné environmentální závazky, měly by být uvedeny i jasné údaje o tom, jak je podnik scho-
pen nalézt vhodné postupy pro jejich odstranění a úhradu. Zejména u podniků, které působí 
v environmentálně citlivých oborech by měla být požadována tvorba adekvátních rezerv finanč-
ních zdrojů.  

Připomeňme v této souvislosti4, že dle mezinárodních účetních standardů (IFRS 37 Rezervy, pod-
míněná aktiva a podmíněné závazky) se ve finančním účetnictví nevykazují rezervy na náklady, 
které budou muset být vynaloženy v souvislosti s činností účetní jednotky v budoucnosti. V rozvaze 
jsou vykázány pouze takové závazky, které existují k rozvahovému dni, pocházejí z minulých udá-
lostí, existujících nezávisle na budoucích krocích účetní jednotky (tj. budoucím vykonávání její 
činnosti). Pokud účetní jednotka zamýšlí, nebo je na základě obchodních tlaků a požadavků práv-
ních předpisů donucena k vynaložení výdajů v budoucnosti, nevykazuje se na tyto výdaje rezerva. 
Účetní jednotka může svými kroky takovým budoucím výdajům zabránit, například změnou metod 
                                                 
3 „předvídatelná budoucnost“ je pojem auditingu, vyjadřuje předpoklad dostupných informací o exis-
tenci podniku v dohledné budoucnosti, nejméně 18 měsíců po rozvahovém dni 
4 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRSTM) 2005 včetně Mezinárodních účetních standar-
dů (IASTM) a interpretací k 1. lednu 2005. Český překlad. London: IASB 2005.  
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činnosti. Vznik ekologické škody se stane událostí zakládající závazek ve finančním účetnictví, 
pokud nový právní předpis požaduje odstranění existujících škod (smluvní závazek) nebo pokud 
účetní jednotka veřejně přijme odpovědnost za nápravu způsobem, který vytváří mimosmluvní 
závazek. 

Zásada prevence (The Precautionary Principle) 

Z pohledu většiny stakeholders je prevence proti znečištění vždy preferovanou alternativou 
s dodatečným návratem a čištěním kontaminovaného prostředí. V pravidlech zveřejňování infor-
mací environmentálního účetnictví by měl být zahrnut požadavek informovat uživatele o tom, jak 
je či naopak není požadavek prevence uplatňován, jak je zahrnut v environmentálních politikách, 
programech a rozhodovacích procesech 

Zásada významnosti (The Materiality Principle)  

Ve finančním účetnictví je základním předpokladem principu významnosti důležitost informace 
pro uživatele ve smyslu finančním, tzn. existence či naopak absence vlivu na budoucí prospěch 
(přírůstek) či úbytek peněžních zdrojů. Pro naplnění finančních cílů je významnost (z finančního 
pohledu) obvykle posuzována zpracovatelem účetních informací či auditorem, včetně určení 
obecně požadované hraniční míry vlivu, vyjádřené nejčastěji v procentech vybraných účetních 
veličin – výnosy z prodeje, operativní zisk, čistá aktiva,... 

Aplikace principu významnosti v environmentálním účetnictví by měla být komplexnější než ve 
finančním účetnictví. Velmi záleží na přírodě a okolnostech každého konkrétního případu a jeho 
rozsahu. Výchozí pro posouzení je kapacita přírodní obnovy (například uložení odpadu, stupeň 
znečištění vzduchu,...). V environmentálním účetnictví je nezbytné posuzovat princip významnos-
ti ve vztahu k empiricky prozkoumanému a vědecky udržitelnému přírodnímu prostoru.  

Obdobně jako základní předpoklady, jsou i kvalitativní charakteristiky informací environmen-
tálního účetnictví z hlediska jejich využitelnosti pro rozhodování.  

Důležitost (relevance) 

V porovnání s posuzovanými finančním účetnictvím je pro relevantnost informace v environmen-
tálním účetnictví důležitá zejména míra ovlivnitelnosti pozornosti, formování názorů, shromaž-
ďování poznatků než otázka navržení kritéria pro jednoznačné rozhodování. 

Spolehlivost (reliability) 

Informace je spolehlivá, pokud není zaujatá (ovlivnitelná) a neobsahuje chyby. Uživatelé by měli 
být schopni posoudit spolehlivost informace. K tomu přispívá řada vzájemně souvisejících cha-
rakteristik: 

Dostatečný popis (valid description) 

Pro porozumění uživatelů je důležitý způsob jakým jsou environmentální aspekty popsány. 
V environmentálním účetnictví to je zvlášť důležité, protože řada informací je technického cha-
rakteru. Pozornost by měla být proto věnována využití běžně používaných měřítek, s vhodnou 
mírou detailnosti. 

Srovnatelná základna (substance) 

Pro vypovídací schopnost environmentálního účetnictví je mnohem důležitější porovnatelnost, 
souvislost měření, než přesnost dat (například u výrobce nábytku je důležitou informací nikoliv 
spotřeba dřeva, ale vybraných kvalitativních druhů, stromů  z konkrétních „ohrožených“ lokalit). 
Bez souvislostí a porovnání jsou v environmentálním účetnictví i přesná data jen málo využitelná.  
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Nestrannost (neutrality)  

Informace jsou nestranné, pokud nejsou některé opomenuty či jejich výběr není závislý na rozho-
dování či jejich posuzování. Splnění nestrannosti informací environmentálního účetnictví je velmi 
problematické, jsou snadno napadnutelné ze záměrného výběru.   

Úplnost (completeness) 

Kompletnost informací napomáhá jejich neutralitě a zabraňuje zkreslení. Všechny podstatné pro-
blémy, které jsou považovány za významné, by měly být zobrazeny, zachyceny. Obdobně jako 
naplnění požadavku nestrannosti informací environmentálního účetnictví je velmi obtížné i napl-
nění požadavku úplnosti.  

Opatrnost (prudence) 

Opatrnost souvisí s principem prevence. Nejistota je hlavním faktorem environmentálního účet-
nictví, zejména s ohledem na nekontrolovatelnost environmentálních vlivů. Měla by být zajištěna 
zejména tím, že nejsou bagatelizovány nepříznivé vlivy a že jsou včas, tzn. předem (prematuraly) 
vykazovány nejisté vlivy a environmentální poškození. 

Srozumitelnost (comprehensibility) 

Předpokladem srozumitelnosti finančního účetnictví (výkazů) je standardní úroveň odborných 
znalostí účetnictví. Naproti tomu je obtížné předpokládat u uživatelů environmentálního účetnic-
tví určitý stupeň environmentálního vzdělání a zkušeností. V této souvislosti je předmětem zájmu 
otázka, jaká úroveň technických informací může být zveřejňována, aby bylo zaručeno, že tyto 
informace jsou srozumitelné. 

Srovnatelnost (comparability) 

U environmentálního účetnictví je pro uživatele důležitá především porovnatelnost informací roz-
dílných podniků ve stejné oblasti (sektoru) podnikání. Obdobně jako v účetních výkazech by mě-
ly být i informace environmentálního účetnictví srovnatelné a konzistentní s vykazovanými in-
formacemi minulých období. V této oblasti existuje celá řada iniciativ, která se tímto problémem 
zabývá, jejich hlavním výsledkem je stanovení obecně použitelných měřítek (ISO14031 měřítka 
hodnocení environmentální výkonnosti), popřípadě specifických měřítek (v oblasti vodního hos-
podářství a telekomunikací). Je možno předpokládat, že v budoucnu používaná měřítka budou 
muset splňovat „obecně uznávaný“ test. 

Vymezení časového období (časové období) 

Základním problémem, odlišným v porovnání s finančním účetnictvím je to, že environmentální 
změny a vlivy není snadné identifikovat v krátkém časovém období. Přitom základní otázkou by 
nemělo být to, zda a jak se liší časové období environmentálního účetnictví v porovnání se zpra-
vidla ročním účetním obdobím finančního účetnictví, ale aby bylo toto období vždy jasně určeno, 
včetně uvedení důvodů, které k výběru období vedly. Přitom je možno porovnávat informace za 
stanovené období či „období změn“, vyhodnocovat změny v porovnání s cíli.  

Prokazatelnost (verifiability) 

I když jsou informace environmentálního účetnictví často obtížně objektivně určitelné a fyzicky 
měřitelné, měly by být při jejich vykazování posuzovány nezávislými auditory, kteří posoudí 
zejména šíři zkoumané oblasti. 
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2 Informační zajištění předpokladů a kvalitativních charakteristik environmentálního 
účetnictví 

Informační zajištění předpokladů a kvalitativních charakteristik environmentálního účetnictví 
představuje na straně jedné vrcholný cíl pro postupné budování relativně samostatného subsysté-
mu účetních informací (vedle daňového, finančního a manažerského účetnictví). Na straně druhé 
jsou tyto základní předpoklady a kvalitativní vlastnosti environmentálního účetnictví koncepčním 
východiskem pro posouzení kompatibility a návaznosti jednotlivých subsystémů účetních infor-
mací, popřípadě jejich vnitřní rozporuplnosti.  

Z hlediska časové orientace a míry spolehlivosti jsou informace finančního účetnictví zcela odliš-
ně koncipovány než informace environmentálního účetnictví. Na informace finančního účetnictví 
bezprostředně navazují reálné peněžní toky ekonomických subjektů, včetně vyplacených dividend 
a rozdělení zisku. Mezinárodní účetní standardy problematice environmentálního účetnictví po-
zornost nevěnují, nepřímo se od ní distancují.  

Například IAS 1 (Sestavování a zveřejňování účetní závěrky)  ve svém textu zdůrazňuje, že před-
mětem IFRS je pouze účetní závěrka – tedy výkaz o finanční pozici, výkaz o úplném výsledku hos-
podaření, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu, výkaz o peněžních tocích a komentář, a nikoliv 
další informace a výkazy zveřejňované účetní jednotkou.5  

Jedním z hlavních problémů environmentálního účetnictví je srovnatelnost některých kategorií a 
jejich členění, například z hlediska obtížnosti ocenění:6 

 konvenční náklady (nejlépe ocenitelné, alokovatelné procesům a výkonům); 

 potenciálně skryté náklady (náklady a výnosy, které běžně nejsou přiřazeny relevantním 
výkonům a procesům – mzdy environmentálního dozoru, školení bezpečnosti práce) ; 

 závislé náklady (potenciální závazky nebo pohledávky podmíněné budoucími událostmi 
– potenciální náklady na léčení nebo sanaci vzniklé únikem nebezpečných látek) ; 

 náklady na vztahy a image (potenciální závazky nebo pohledávky spojené se subjektiv-
ním vnímáním zájmových skupin – stakeholders, například odpor místního obyvatelstva 
proti rozšíření továrny); 

 společenské náklady – náklady a výnosy pro okolí firmy, které firma vyvolala, ale které 
nejsou součástí jejího podnikání (plynulejší doprava ve městě díky ustavení hromadné 
dopravy zaměstnanců firmy). 

Zkušenosti se zařazováním environmentálních aspektů do finančního účetnictví potvrzují, že 
v některých případech to je možné  a bez problémů (kvantifikace a rozšíření podrobnějšího analy-
tického členění nákladových druhů o „konvenční“ environmentální náklady, rozšíření členění 
aktiv,...). V řadě případů však pravidla finančního účetnictví zobrazení environmentálních vlivů 
neumožňují, či jsou s nimi dokonce v rozporu (tvorba rezerv). K tomuto závěru došla i pracovní 
skupina spojených národů ISAR (Internationals Standards of Accounting and Reporting, meziná-
rodní pracovní skupina expertů pro mezinárodní standardizaci účetnictví a výkaznictví OSN), 
která formulovala doporučení ohledně možností zahrnutí environmentálních aspektů do finanční-
ho výkaznictví.7  

                                                 
5 viz tamtéž 
6 Stránský, J.: Environmentální účetnictví – měření výkonnosti podniku pohledem udržitelného rozvoje, sbor-
ník z vědecké konference Progresivní změny v systémech řízení výkonnosti, VŠE Praha 2006, str. 223-251. 
7 Hyršlová, J., Prajslerová, M.: Aktivity expertů pro mezinárodní standardizaci účetnictví a výkaznictví 
v oblasti environmentálních nákladů a závazků, příspěvek na jednání pracovní skupiny MŽP Praha, citová-
no z http://www.env.cz//  
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Požadavky na měření finanční výkonnosti podniku jsou ve finančním účetnictví koncepčně odliš-
né od požadavků měření udržitelného rozvoje podniku. Vypovídací schopnost informací finanč-
ního účetnictví splňuje požadavky taktického řízení podniku, které vyplývá z pojetí jednoho roku 
jako základního hodnoceného období, posuzovaného na základě skutečně dosažených a trhem 
ověřených výsledků.  

Finanční kritéria kladou hlavní důraz na příčiny a odpovědnost za dosažené výsledky, nikoli na 
faktory ovlivňující dlouhodobý rozvoj. Pro posouzení míry naplňování strategických cílů podniku 
je nezbytné brát v úvahu vedle finančních kritérií i další, obtížně kvantifikovatelné faktory, zpra-
vidla vyjadřované v naturálních jednotkách.   

Finanční kritéria charakterizují skutečně dosaženou finanční výkonnost podniku, nevyhodnocují 
pozici podniku v jeho působení na vnější okolí – sociální a ekologické. Objektivizujícím kritériem 
této pozice je porovnání s konkurencí, propojení zjišťovaných kvalitativních charakteristik s in-
formačním systémem podniku. Cílem je podporovat jednání podniku, které zásadním způsobem 
ovlivňuje strategický rozvoj společnosti v budoucnosti.  

3 Informace pro měření a řízení udržitelného rozvoje podniku 
Klíčovou otázkou řízení podniku je stanovení očekávaných záměrů a cílů jeho budoucího vývoje, 
včetně stanovení kritérií, pomocí kterých je možno posoudit míru naplnění těchto cílů. Předností 
finančních (hodnotových) kritérií je jejich objektivnost (jsou ověřena trhem) a syntetické vyjádře-
ní (umožňují měřit výsledek v různých průřezech činnosti, za podnik jako celek). Paradoxně jsou 
tyto základní vlastnosti, přednosti hodnotových kritérií, zároveň i omezením jejich vypovídací 
schopnosti z hlediska strategického rozvoje podniku. 

Zisk a z něj odvozená kritéria, pomocí kterých se ve sledovaném období měří míra zhodnocení 
vložených vstupů (kapitálu, aktiv), jsou tzv. výstupními měřítky (zpožděnými indikátory)8. Po-
mocí zisku se ve sledovaném období měří výsledky minulých úspěchů a rozhodnutí (zisk z  pro-
deje „existujících“ výkonů, „existujícím“ zákazníkům, zhodnocení v minulosti vybudované pozi-
ce na trhu, zhodnocení „existujících“ aktiv, atd.). Je proto nutno doplnit hodnotová kritéria o další 
měřítka, která umožní posoudit a vyjádřit sledované parametry budoucího vývoje podniku (včetně 
sociálních a ekologických). 

Cílem informací a kritérií environmentálního účetnictví není nahradit tradiční finanční kritéria, ale 
doplnit je o další měřítka, která umožní posoudit a vyjádřit budoucí vývoj podniku. Úlohou těchto 
doplňujících kritérií, a to nejen hodnotového, ale zejména i naturálního charakteru, je posouzení 
příčinných souvislostí mezi vývojem hodnotových ukazatelů a  vývojem v ostatních oblastech 
činnosti podniku. Tímto způsobem je možno měřit charakteristiky, které umožňují posoudit rych-
lost, spolehlivost a inovaci interních procesů, pracovní podmínky zaměstnanců, jejich loajalitu, a 
tím snižovat míru nejistoty budoucího vývoje podniku. Důležitou myšlenkou při vytváření systé-
mu kritérií environmentálního účetnictví je poznání charakteristik, které podnik svojí činností 
v budoucnosti může ovlivnit, stanovení určitého počtu kritérií a ukazatelů, založených na poznání 
příčinných souvislostí jejich vlivu na ekologické a sociální okolí podniku. Vhodnou kombinací 
hodnotových a naturálních kritérií, standardizací jejich měření, zakomponováním do informač-
ních systémů podniku, je možno vybudovat systémy informací splňující základní požadavky na 
srovnatelnost, časovou kontinuitu a průkaznost informací.   

                                                 
8 U odborné veřejnosti je používání pojmů „zpožděné indikátory“ a „hybné síly růstu“ rozšířené. Poprvé 
tyto pojmy použili a obsahově vymezili autoři koncepce řízení Balanced Scorecard, R. S. Kaplan a D. P. 
Norton. Z jejich publikací uveďme alespoň český překlad Kaplan Robert S., Norton David P. Balanced 
Scorecard, Strategický systém měření výkonnosti podniku, Management Press Praha 2000.  
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Při hodnocení vypovídací schopnosti systému informací environmentálního účetnictví je důležité 
jejich využití při stanovení dlouhodobých cílů a jejich naplnění (popřípadě nesplnění), při posu-
zování optimální alokace zdrojů, při koordinaci činností podniku, při určení standardů výkonnosti 
jako pevných bodů orientace v neurčitosti budoucího vývoje. Využitelnými kritérii environmen-
tálního účetnictví jsou nástroje strategického manažerského účetnictví -  kalkulace životního cyk-
lu výkonů, kalkulace cílových nákladů. 
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OCHRANA INVESTORŮ A HODNOTOVÁ RELEVANCE ÚČETNÍCH 
INFORMACÍ: NASTAVENÍ DLE EU 

Patpanichchot Suntaree 

 
Harmonizace vedení účetnictví je důležitou záležitostí, jak dosvědčuje povinné přijetí IFRS mno-
hými zeměmi včetně zemí EU. Zatímco na jedné straně platí, že harmonizace účetnictví předsta-
vuje značný přínos pro zajištění srovnatelnosti číselných položek účetnictví napříč různými ze-
měmi a zvyšuje užitečnost samotných finančních zpráv (účetních výkazů), na druhé straně jsou 
vznášeny jisté obavy, zda opravdu dochází k faktické konvergenci účetní praxe za situace, kdy 
ochrana investorů je v různých zemích zcela odlišná. 

Z tohoto důvodu se tento dokument zabývá zkoumáním vlivu investorské ochrany na hodnotovou 
relevanci výnosů a účetní hodnoty vlastního kapitálu. Výsledky ukazují, že ochrana investorů má 
významný dopad na hodnotovou relevanci výnosů a účetní hodnotu vlastního kapitálu.  Při analy-
zování trhů a právních faktorů souvisejících s ochranou investorů se dospělo ke zjištěním, z nichž 
vyplývá, že vliv ochrany investorů je přičítán zejména tržním faktorům, tj. důležitosti kapitálové-
ho trhu a struktuře podnikového vlastnictví.  Výsledky vzbudily pozornost uživatelů finančních 
zpráv a normotvůrců v tom smyslu, že „změna účetního předpisu na papíře“ sama o sobě ještě 
nemusí vést ke zlepšení kvality finančních zpráv. Důležité je posílení právních a tržních mecha-
nismů ke zdokonalení řádné správy a zajištění ochrany investorů.   

1.  Úvod 
S nárůstem mezinárodního investování a při zápisu nadnárodních společností v obchodním 
rejstříku jedné země při současném registrování na burze v jiné zemi (cross-listing) se harmoniza-
ce účetnictví stává důležitou záležitostí. Koncem roku 2005 se po kótovaných společnostech 
(s povolením prodeje akcí na burzách) v minimálně 65 zemích požadovalo, aby vyhotovovaly své 
finanční zprávy dle IFRS.  Povinné přijetí IFRS ze strany EU je důležitým příkladem takové har-
monizace účetnictví.  V roce 2002 Evropský parlament rozhodl, že všechny kótované společnosti  
EU musí ve svých sdružených účetních výkazech nejpozději za rok 2005 dodržovat normu vyda-
nou úřadem IASB (International Accounting Standard Board – Úřad pro mezinárodní účetní stan-
dardy) a schválenou Evropskou komisí1.    

Zatímco harmonizace účetnictví je podporována na podkladě toho, že vede k větší srovnatelnosti 
účetních výkazů napříč zeměmi a k užitečnějším účetním informacím, oponenti harmonizace 
účetnictví na druhé straně mají obavy ohledně faktických přínosů účetní harmonizace. Ball (2006) 
se dotázal, zdali nastane (by měla nastat) konvergence vlastní účetní praxe, když politická a tržní 
síla – ovlivňující chování zpracovatelů finančních zpráv – zůstává na místní úrovni.  Problém lze 
názorně ukázat na příkladu povinného přijetí IFRS, jelikož přijetí IFRS vyžaduje zvýšený objem 
posuzování, zejména pak při aplikaci účtování v tržních hodnotách.  Díky tomu se předmětem 
obav stala jednotnost užití účetních standardů. Zatímco zákonné a tržní mechanismy mohou vést 
ke zdokonalení stupně shody s IFRS u firem v jednotlivých zemích, tyto faktory nejsou shodné 
napříč zeměmi. Panují tudíž jisté pochyby o tom, zda dochází k jednotné aplikaci účtování v trž-
ních hodnotách a zda se takto účetní údaje stávají srovnatelnějšími a přesnějšími do té míry, jakou 
očekáváme od harmonizace účetnictví.  

                                                 
1 IFRS vydaný úřadem IASB (International Accounting Standard Board – Úřad pro mezinárodní účetní 
standardy) musí schválit Evropská komise dříve než dojde k jeho implementaci v zemích EU. Evropská 
komise má moc zamítnout jakýkoliv standard či jeho část, o kterém (které) je přesvědčena, že nesplňuje 
schvalovací předpis. 
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Důležitost institucionálních faktorů, jak právních tak tržních, je uváděna na základě konceptu 
„ochrany investorů“, tj. jak dobře jsou investoři – drobní především – chráněni proti vyvlastnění 
ze strany ředitelů a vedoucích pracovníků společností využívajících důvěrné informace o své spo-
lečnosti, k nimž se ostatní investoři nedostanou. Ochrana investorů je důležitá, jelikož ovlivňuje 
náklady (cenu) a prospěch ředitelů a vedoucích pracovníků společnosti při vyvlastňování a tím i 
kvalitu účetních informací. Tam, kde se právo zaměřuje na ochranu drobných investorů a je řádně 
vynucováno, a kde funguje různorodý kapitálový trh s financováním založeným na investičním 
kapitálu, budou investoři lépe chráněni s tím, že „insideři“ budou mít ztížené možnosti vyvlastně-
ní drobných investorů. V takovém případě by museli „insideři“ uplatnit složitější způsoby vy-
vlastnění. Následkem toho bude cena vyvlastnění vysoká, čistý výnos z vyvlastnění snížen, takže 
tito „insideři“ budou mít menší motivaci k vyvlastnění.  Vzhledem k tomu, že míra ochrany inves-
torů ovlivňuje motivaci zhotovitelů finančních zpráv, předpokládá se, že kvalita účetních infor-
mací bude vyšší v zemích s větší ochranou investorů. 

Za účelem vyhodnocení vlivu ochrany investorů na kvalitu účetních informací se tato studie za-
měřila na „relevanci“, která je považována za jeden z atributů dosažení kvality. Relevance hodno-
ty je definována jako vyjádření toho, jak věrně daná informace představuje to, co údajně má ne-
stranně vyjadřovat.  Z přesnějšího a více informativního účetního výkazu vyplývá, že účetnictví je 
více hodnotově relevantní. Vzhledem k její důležitosti na kapitálovém trhu je relevance význam-
nou vlastností, neboť hodnotově relevantní informace jsou důležité pro investory při jejich hodno-
cení minulosti, současnosti i budoucnosti firem a při rozhodování se o přímých investicích.    

Tento dokument se tudíž soustředí na zkoumání toho, zda ochrana investorů má vliv na hodnoto-
vou relevanci příjmů a účetní hodnoty vlastního kapitálu. Byl použit vzorek firem kótovaných 
v EU během let 2005 až 2007 a výsledky ukazují, že ochrana investorů má značný dopad na hod-
notovou relevanci výnosů a účetní hodnotu vlastního jmění. Rovněž regrese tržních a právních 
faktorů vztahujících se k ochraně investorů ukazuje, že na ochranu investorů působí hlavně tržní 
faktory, tj. důležitost trhu vlastního kapitálu v dané zemi a struktura vlastnictví společností.  Rov-
něž vynutitelnost práva má nezastupitelnou úlohu u hodnotové relevance výnosů. Nicméně tento 
vliv je patrný pouze v případě vynutitelnosti práva v oblasti cenných papíru, spíše než u výkonu 
obecného práva.  

Tato analýza přináší významné důsledky pro oblast harmonizace účetnictví. Daná zjištění upozor-
ňují uživatele účetních výkazů, že konvergence v účetních praktikách nemusí být zcela dosaženo 
kvůli existenci odchylek napříč zeměmi týkajících se právních a tržních faktorů, což následně 
ovlivňuje míru ochrany investorů. Daná zjištění působí jako podnět pro normotvůrce , aby věno-
vali zvýšenou pozornost právním a tržním faktorům ovlivňující motivaci zpracovatelů účetních 
výkazů a míru ochrany investorů.  

Dále tato analýza rozšiřuje počet publikací na téma ochrany investorů. V souladu s  postupem 
doporučeným v práci Sellhorn a Gornik-Tomaszewski (2006) tato studie používá vzorek firem ze 
zemí EU během povinného přijetí IFRS.  Takovýto soubor umožňuje testovat vliv ochrany inves-
torů napříč zeměmi na hodnotovou relevanci účetních informací při zachování stálých účetních 
standardů napříč danými zeměmi.  Je tudíž zřejmé, že tento dokument může vyloučit potenciální 
vliv rozdílů v účetních předpisech v jednotlivých zemích.  

Zbývající část tohoto dokumentu je strukturována následovně. Kapitola 2 obsahuje diskuzi 
k ochraně investorů včetně právních a tržních faktorů používaných jako nástroje na ochranu in-
vestorů. Kapitola 3 představuje postup zpracování hypotéz.  Kapitola 4 popisuje metodiku vý-
zkumu.  Kapitola 5 obsahuje empirické výsledky a kapitola 6 uzavírá tento dokument. 
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2. Ochrana investorů 

2.1  Význam ochrany investorů 
Účetní zásady a postupy jsou ovlivněny několika činiteli, počínaje faktory životního prostředí, 
přes kulturu až po ekonomický vývoj a politický a právní systém příslušné země (Jaggi and Low, 
2000).  Otázka zní, jak lze na základě konceptu ochrany investorů vysvětlit vliv právních a tržních 
faktorů na účetní postupy.   

Ochrana investorů je definována jako „ochrana externích investorů prostřednictvím vynucování 
právních a správních předpisů“ (Shleifer & Wolfenzon, 2002 citováno z Boonlert-U-Thai et al., 
2006), popř. jako klíčový institucionální faktor ovlivňující volby firemních zásad jako jsou hlaso-
vací práva akcionářů a zásady finančního systému (La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer, & 
Vishny, 2000: 3-27; Shleifer & Vishny, 1997, vše citováno z Boonlert-U-Thai et al., 2006)”. 

Ochrana investorů je důležitá jako prevence proti vyvlastnění akcionářů. Dle konceptu „náklady 
versus výhody vyvlastnění”, má ovládající akcionář osobní výhodu kontroly nad vyvlastněním 
oproti menšinovému akcionáři. Tato výhoda se rovná vyvedené částce zisku po odečtení „nákladů 
vyvlastnění“ nebo-li „ceny za odcizení“. Tyto náklady závisí na kvalitě ochrany akcionářů. Jinými 
slovy, stupeň ochrany investorů určuje hodnotu osobní výhody kontroly ze strany ředitelů  
a vedoucích pracovníků společnosti (tzv. insiderů), kteří využívají důvěrných informací o své 
společnosti, k nimž se ostatní investoři nedostanou. Bez ochrany investorů mohou tito „insideři“ 
účinně vyvlastňovat zisk sami pro sebe. Dojde-li ke zdokonalení ochrany investorů, pak se sou-
kromá výhoda kontroly ze strany „insidera“ sníží. Ředitelé a vyšší úředníci musejí uplatnit kom-
plikovanější a nákladnější způsob vyvlastnění, např. založením zprostředkující společnosti, do 
které se převádí zisk.  V extrémním případě, kdy ochrana investorů je velice silná, soukromá vý-
hoda kontroly bude tak malá, že bude lépe nevyvlastňovat, ale pouze vyplácet dividendy. 
V takovém případě ten, kdo zpracovává finanční zprávu, má jen malou motivaci ke zmanipulová-
ní účetních čísel. Z toho, že ochrana investorů může ovlivnit motivaci zpracovatele finanční zprá-
vy, vyplývá, že silná ochrana investorů může přinést vysokou kvalitu účetních informací.     

2.2  Právní a tržní faktory jako nástroje ochrany investorů 

Právní faktory 

Klíčovým determinantem ochrany investorů jsou právní normy a vymahatelnost práva. La Porta 
et al. (1998) uvádí, že zatímco práva v oblasti ochrany investorů jsou rozhodující, nejsou tato prá-
va zakotvena v samotných cenných papírech, ale závisí na právních normách a vynutitelnosti prá-
va v zemi, kde byly cenné papíry vydány.     

Silnou ochranu investorů lze nalézt v zemích, které přičítající důležitost právním normám souvi-
sejícím s ochranou menšinových investorů, a přísný systém vynucování práva. La Porta et al. 
(1998) zjistili, že země se zavedeným obyčejovým/zvykovým právem (angloamerické common 
law) jsou častěji vybaveny různými opatřeními v oblasti ochrany práv menšinových investorů  
a nabízejí větší vymahatelnost práva než země, kde platí kontinentální civilní právo. Ball et al. 
(2000 a 2003) charakterizuje systém obyčejového práva jako „akcionářský“ model, podle kterého 
se normy stanovují a vynucují prostřednictvím funkcí soukromého sektorů, aby v první řadě slou-
žily společenské poptávce po informacích ze strany investorů. Monitorovací roli zde hrají převáž-
ně akcionáři a analytikové namísto členů dozorčích rad. Z hlediska vynutitelnosti jsou četnost  
a předpokládané náklady soudních sporů v zemích uplatňujících common law vysoké.  Na druhé 
straně systém kontinentálního civilního práva je charakterizován jako „depozitářský“ model („de-
pozitář peněz“). Depozitáři peněz zahrnují poskytovatele kapitálu (jako jsou banky), pracovní síly, 
hlavní dodavatele a zákazníky, a vládu.  Normy se stanovují a jsou vynutitelné přes funkce veřej-
ného sektoru, a vypracovávají se k uspokojení potřeb depozitářů peněz, jako je  dodržování daňo-
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vých zákonů, zásady vyplácení odměn či dividend bankám, které jsou hlavními akcionáři, a nikoli 
v reakci na společenskou poptávku po informacích ze strany investorů. V zemích 
s kontinentálním civilním právem jsou náklady a četnost soudních sporů nižší.    

Vzhledem k tomu, že právní normy a vynucování práva určují míru ochrany investorů, což dále 
ovlivňuje cenu a prospěch z vyvlastnění pro insidery i motivaci zpracovatelů finančních zpráv, 
promítají se tyto právní faktory do kvality účetních informací. Habib (2007) prostudoval literaturu 
zabývající se právním prostředím a dospěl k závěru, že země se silnou právní ochranou se vyzna-
čují větší transparentností, vyšší mírou přiznávání majetku, nižší mírou upravování hospodář-
ských výsledků, větší aktuálností v uznávání ztrát a častějším využíváním renomovaných auditorů 
v porovnání se zeměmi se slabou právní ochranou.  

Tržní faktory 

Z hlediska tržních faktorů má ochrana investorů vliv na vlastnickou strukturu společností a na 
vývoj finančních trhů.  Tyto faktory určují míru společenské poptávky po kvalitních účetních in-
formacích, motivaci osob zpracovávajících finanční zprávy a kvalitu účetních čísel. La Porta et al. 
(1998, 1999, a 2000 vysvětluje, že při vysoké ochraně investorů jsou tito ochotni zaplatit více za 
cenné papíry, což usnadňuje získávání peněz prostřednictvím ekvitního financování. To s sebou 
přináší vysoce rozvinutý finanční trh a různorodou strukturu držby akcií společnosti. Ekvitní fi-
nancování prostřednictvím rozsáhlé základny malých akcionářů představuje hlavní zdroj kapitálu. 
V tomto případě se informační asymetrie řeší zveřejňováním informací, což má za následek vyso-
kou společenskou poptávku po kvalitních účetních informacích. Naproti tomu při nízké ochraně 
investorů, kdy lze jen obtížně získávat peníze formou vydávání kmenových akcií, bude jako hlav-
ní zdroj peněz fungovat dluhové financování. To má za následek méně rozvinutý trh s malým 
podílem vlastního kapitálu a s vysoce koncentrovanou strukturou podnikového vlastnictví. 
V takovém případě se účetní výkaznictví soustředí na ochranu věřitelů s konzervativními pravidly 
měření, a s tím, že informační asymetrii lze řešit interní komunikací. Důsledkem toho je nízká 
společenská potřeba kvalitních účetních informací. 

Rozdílná úroveň společenské poptávky po účetních informací hraje roli při motivaci zpracovatelů 
finančních zpráv a ovlivňuje vlastnosti účetních informací, jak dokazují zjištění Francis et al. 
(2001) z nichž vyplývá, že země s kontinentálním civilním právem mají méně vyvinuté finanční 
trhy a též méně aktuální a méně transparentní účetnictví v porovnání se zeměmi s anglo-
americkým obyčejovým právem.  

Celkově lze konstatovat, že právní faktory jsou důležité při určování míry ochrany investorů, což 
naopak ovlivňuje cenu a prospěch z vyvlastnění ze strany insiderů i motivaci zpracovatelů finanč-
ních zpráv. Z hlediska tržních faktorů může ochrana investorů napomoci rozvoji finančních trhů  
a naopak zvýšit společenskou poptávku po účetních informacích vysoké kvality. Z těchto důvodů 
mohou právní i tržní faktory ovlivňovat chování zpracovatelů finančních zpráv a tím kvalitu účet-
ních informací.  

3.  Vývoj hypotéz 
Zatímco harmonizace účetnictví je podporována s cílem zvýšit srovnatelnost účetních údajů 
v různých zemích, existují obavy, že povinné přijetí jednoho účetního standardu (v tomto případě 
IFRS) nemusí ještě vést k úplné harmonizaci účetnictví. Toto je v souladu s názory Bradshawa a 
Millera (2008: 233-270), kteří zjistili, že vlastnosti účetních výstupů neamerických firem, které 
přijaly postupy USA - GAAP,  se zlepšily a přibližují se postupům amerických firem, avšak kon-
vergence není úplná.  Možné vysvětlení pro takovouto neúplnou konvergenci je, že ačkoliv došlo 
k harmonizaci účetního standardu, tato harmonizace pouze snižuje, ale nevylučuje možnost volby 
libovolných účetních postupů. Jelikož pro firmy stále ještě existuje určitá míra vlastního uvážení 
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při výběru ze souboru přípustných účetních pravidel, zůstává uplatňování účetních standardů ne-
jednotné.   

Ball (2006) naznačil, že nestejné uplatňování IFRS v různých zemích má své kořeny 
v institucionálních faktorech, které zůstávají stále ještě místní, nikoli globální záležitostí. Tyto 
institucionální faktory zahrnují právní i tržní faktory, což ovlivňuje stupeň ochrany investorů  
a chování zpracovatelů finančních zpráv.  

Z hlediska zákonných faktorů jsou pro metody vyvlastnění uplatňované insidery rozhodující 
právní předpisy a vymahatelnost práva. Pokud jsou právní předpisy přísné a vymahatelnost práva 
na vysoké úrovni, pak musí insideři používat složité způsoby vyvlastnění. To pak snižuje osobní 
prospěch z vyvlastnění a motivaci zpracovatelů finančních zpráv k manipulaci s účetními čísly. 
Ali a Hwang (2000) zjistili, že hodnotová relevance účetních informací je nižší v zemích, kde do 
normotvorného procesu nejsou zapojeny instituce soukromého sektoru. Hodnotová relevance je 
rovněž nižší v zemích s kontinentálním modelem práva než v zemích s anglo-americkým mode-
lem práva. Defond et al. (2006) objevili, že vykazování ročních příjmů má vyšší informační hod-
notu v zemích s lépe vymahatelnými právními normami týkajícími se nedovoleného obchodování 
s akciemi ze strany insiderů. Vzhledem k tomu, že právní faktory mohou ovlivňovat stupeň 
ochrany investorů a motivaci zpracovatelů finančních zpráv, lze vyslovit hypotézu, že  

H1: pokud se napříč zeměmi EU uplatňuje IFRS, pak hodnotová relevance výnosů a účet-
ních hodnot bude vyšší v zemích s přísnými právními předpisy a vysokou vymahatelností 
práva.   
Z hlediska tržních faktorů La Porta et al. (2000) poukázal, že ochrana investorů ovlivňuje struktu-
ru podnikového vlastnictví a rozvoj finančních trhů. Země se silnou ochranou investorů mají 
v porovnání s těmi, které vykazují slabou ochranu investorů, větší schopnost přístupu k fi-
nancování na základě vlastního (kmenového) kapitálu (ekvity), vykazují nižší koncentraci vlast-
nictví a mají rozvinutější finanční trhy. La Porta et al. (2002) zjistil, že ocenění firem (měřeno 
pomocí Tobin’q) je vyšší v zemích s lepší ochranou menšinových akcionářů.    

Následně pak tyto tržní faktory (tzn. důležitost ekvitního trhu a koncentrace podnikového vlast-
nictví) ovlivňují míru společenské potřeby účetních informací vysoké kvality a tak současně pů-
sobí na vlastnosti účetních informací. Např. Ali a Hwang (2000) objevili, že hodnotová relevance 
je nižší v zemích s finančními systémy orientovanými na banky než v zemích s tržně orientova-
ným finančním systémem. Fan a Wong (2002) zjistili, že informační hodnota (vypovídací schop-
nost) výnosů (příjmů) je negativně spojována s mírou kontroly ze strany konečného vlastníka. 
Tudíž u vlivu tržních faktorů na hodnotovou relevanci výnosů a účetní hodnotu vlastního jmění 
lze vyslovit následující hypotézu: 

H2: jestliže se napříč zeměmi EU uplatňuje IFRS, pak hodnotová relevance výnosů a účetní 
hodnoty bude vyšší v zemích s velkou důležitostí ekvitního trhu a nízkou mírou koncentrace 
vlastnictví. 
Souhrnem lze konstatovat, že institucionální rysy – právní a tržní síly – ovlivňují ochranu investo-
rů a společenskou potřebu informací, a tím pádem vlastnosti účetních informací. Dřívější prů-
zkumy (Ball et al., 2000; Jaggi a Low, 2000; Hope, 2003; Wulandari a Rahman, 2004 i Francis et 
al., 2001) skýtají důkazy, že země s obyčejovým právem charakterizované akcionářským mode-
lem mají hodnotově relevantnější, aktuálnější a konzervativnější účetní informace a také vyšší 
míru poskytování/zveřejňování informací než země s kodifikovanými právními předpisy, které 
jsou charakterizovány jako depozitářský model. To lze vysvětlit tak, že zeměs obyčejovým/ zvy-
kovým právem mají silnější ochranu investorů než země s kontinentálním právem, a míra ochrany 
investorů pak ovlivňuje cenu a výhody vyvlastnění ze strany „insiderů“. Silná ochrana investorů 
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zvyšuje náklady (cenu) vyvlastnění a tím pádem snižuje motivaci „insiderů“ vyvlastňovat a mani-
pulovat s účetními čísly. To pak vede k vyslovení následující hypotézy: 

H3: při plošném uplatnění IFRS napříč zeměmi EU bude hodnotová relevance výnosů a 
účetních hodnot vyšší v zemích se silnou ochranou investorů než v zemích se slabou ochra-
nou investorů. 

4.  Výzkumný projekt 

4.1  Vzorek 
Vzorek se skládá z firem kótovaných v zemích EU2 za období 2005 až 2007.  Sběr údajů o cenách 
a účetních informací probíhal na úrovni firem z databáze Compustat.  Jelikož se tento dokument 
zaměřuje na vliv ochrany investorů napříč zeměmi, daný vzorek zahrnuje pouze firmy, u kterých 
země jejich registrace je shodná se zemí burzy, na které jsou tyto firmy kótovány. Toto kritérium 
nám umožňuje vyloučit z analýzy firmy, jež jsou registrovány a kótovány v různých státech 
(cross-listing).  Z analýzy jsou dále vyloučeny firmy podnikající ve finančním průmyslu, firmy, 
jejichž hospodářský rok jindy než k 31.prosinci, firmy se zápornou účetní hodnotou a firmy 
s neúplnými údaji o ceně, EPS, popř. účetní hodnotě. K zajištění užití jednoho účetního standardu 
se musely vzorové firmy v letech 2005-2007 řídit IFRS (tj. firmy jejichž kód  pro „účetní stan-
dard“  Compustatu je roven “DI”).  Navíc k zamezení problému „outliers“ byly vyloučeny firmy 
s Cookovou vzdáleností vyšší než 1.  

Výsledkem jsou panelové údaje 1.449 firem ze 14 zemí, neboli celkem 4.347 firem-roků  (1.449 
firem * 3 roky). 

4.2  Určení proměnných veličin a specifikace modelu 
Hodnotová relevance výnosů a účetní hodnoty vlastního kapitálu se měří asociací výnosů a účetní 
hodnoty vlastního jmění na cenu.  

Pit = β0 + β1 BVit + β2 EPSit + εit (1) 
kde Pit je tržní cena firmy i ke dni sestavení rozvahy t plus dva měsíce.   

 BVit – účetní hodnota vlastního kapitálu na jednu akcii firmy i  ke závěru roku t 
 EPSit  - výnos z jedné akcie firmy i k závěru roku t.   
 εit - zbytek  

Ke zmírnění problému ohledně vlivu velikosti měřítka se jednotlivé proměnné v modelu (1) redu-
kují opožděnou cenou (Pt-1), která zastupuje nepozorovatelné měřítko.    

Pit /  Pit-1  = β0 + β1 (EPSit / Pit-1)+ β2 (BVit/ Pit-1) + εit (2) 

K přezkoumání vlivu ochrany investorů na hodnotovou relevanci příjmů a účetní hodnoty vlastní-
ho kapitálu jsou použity právní a tržní faktory vystupující v roli ochrany investorů. Zástupná role 
pro ochranu investorů se zavede do modelu tak, že se použije bodové hodnocení jak jednotlivých 
institucionálních faktorů, tak celkových faktorů.    

Pit /  Pit-1 = β0  +   β1 (EPSit / Pit-1)  +  β2 (BVit/ Pit-1) + β3 InvProtection Factorit + β4 InvPro-
tection Factorit * (EPSit / Pit-1) + β5 InvProtection Factorit * (BVit/ Pit-1)  + εit (3) 

                                                 
2  Z 27 členů Evropské unie a 3 zemí Evropské hospodářské zóny (EEA) bylo do této analýzy zahrnuto 
pouze 14 zemí. Bulharsko a Rumunsko jsou vyloučeny, jelikož tyto země přistoupily k EU až později,  
v roce 2007.  Byly vyloučeny i další země z důvodů nedostupnosti účetních, resp. institučních údajů.  
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kde   InvProtection Proxy (Ochrana investorů v zastoupení) pro jednotlivé regrese představuje 
buď index „Anti-director Rights“, Právní vynucení, Význam vlastního jmění, Koncentrace 
vlastnictví, popř. Bodové hodnocení faktorů (Factor Score).   

Jednotlivé složky reprezentace ochrany investorů lze popsat následovně: 

(1) Index práv vůči ředitelům -(Anti-director Rights Index (ANTI_DIRECT)):  tento index vypra-
coval La Porta et al. (1998). Jedná se o 6ti bodový index zahrnující šest oblastí, tj. (1) hlasování 
prostřednictvím pošty, (2) požadavek, aby akcionáři složili své akcie před konáním valné hroma-
dy akcionářů, (3) umožnit kumulativní hlasovací systém, popř. úměrné zastoupení menšinových 
akcionářů ve správní radě (představenstvu), (4) mechanismy utlačovaných menšinových akcioná-
řů k  odčinění křivd v případě vyvlastnění, (5) minimální procento akciového kapitálu opravňující 
jednotlivého akcionáře ke svolání mimořádné valné hromady akcionářů činí méně než nebo je 
rovno 10 procentům, a (6) akcionáři mají přednostní právo upsat cenné papíry v nové emisi dané 
společnosti, kterých se mohou vzdát pouze hlasováním akcionářů.  Tento dokument pracuje 
s novější verzí indexu „anti-director right“ revidovaný Djankovem et al. (2006) na základě práv-
ních norem a nařízení aplikovatelných na veřejně obchodované firmy v květnu 2003.   

(2) Právní vynucení (LEGAL):  Tato hodnota se počítá jako střední hodnota „Zákonnosti“ (Rule of 
Law) a „Omezení korupce“ (Control of Corruption).  Obě měření jsou součástí ukazatele Světové 
banky zvaný „Worldwide Governance Indicator (WGI)“.  Pro Databázi Světové banky je hodno-
cení „Zákonnosti“  definováno jako „míra, v níž mají zástupci společností důvěru ve společen-
ská pravidla a řídí se jimi a zejména pak vymahatelnost smluv, kvalita policejních orgánů a soudů a 
rovněž pravděpodobnost trestné činnosti a násilí”, zatímco „Omezení korupce“ měří míru, v níž je 
veřejná moc uplatňována k osobnímu prospěchu (Kaufmann, Kraay, a Mastruzzi, 2007: 4).      

(3) Důležitost ekvitního trhu (EQUITYMKT):  k zachycení šířky a hloubky ekvitního trhu a 
důležitosti ekvitního financování jako zdroje peněz pro firmu se tato měřená hodnota počítá jako 
střední hodnota 1) Souhrnné kapitalizace trhu (Aggregate Market Capitalization) v držení 
menšinových akcionářů3 /HDP (GDP), 2) Počtu kótovaných domácích firem /počet obyvatel 
v mil., a 3) Vnitrostátních úvěrů poskytnutých bankovním sektorem /Kapitalizace akciového trhu    

 (4) Koncentrace vlastnictví (OWNER):  s použitím dat “Free Float”4 v databázi Datastream se 
tato měřená hodnota vypočítá jako „1 - průměr Free Float v 10 největších nefinančních domácích 
firem v soukromém vlastnictví“. 

(5) Bodové hodnocení faktorů (Factor Score):  analýza faktorových složek kombinuje výše uve-
dené čtyři proměnné a výsledkem je 1-bodové hodnocení faktorů. 

5.  Empirický výsledek 

5.1  Popisná statistika 
Tabulka 1 uvádí rozdělení vzorku a popisné míry pro cenu, výnosy a účetní hodnotu vlastního 
jmění, všechny redukované o opožděnou cenu. Francie má nejvyšší podíl firmo-roků, následová-
na Německem a VB. Tabulka 2 představující Pearsonovu korelaci mezi účetními veličinami uka-
zuje, že výnosy a účetní hodnota vlastního kapitálu jsou významně korelovány podle ceny.   

 

                                                 
3 Souhrnná kapitalizace trhu (Aggregate Market Capitalization) zastávaná menšinovými akcionáři se 
vypočítá jako průměr veličiny Free Float v 10 největších nefinačních domácích firem v soukromém 
vlastnictví vynásobeno souhrnou kapitalizací trh s akciemi. 
4 “Free Float počet akcí” (počet volně plovoucích akcíí)  je definován jako procento celkových vydaných 
akcií  dostupných pro běžné investory.  Jinými slovy, celkový počet akcií bez stragegických podílů. 
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Tab. 1 Rozdělení vzorku a popisná statistika  
 No. of 

Firm 
Firm-
Years 

Percent Price t 
/Price t-1 

EPS t / 
Price t-1 

BV t / Price t-1 

Austria 22 66 1.52%   1.25     0.05     0.78   
      (0.44)   (0.11)   (0.67) 
Belgium 50 150 3.45%   1.17     0.09     0.73   
      (0.35)   (0.17)   (0.43) 
Finland 89 267 6.14% 1.15   0.04     0.52   
      (0.43)   (0.10)   (0.28) 
France 278 834 19.19%   1.13     0.05     0.64   
      (0.54)   (0.10)   (0.58) 
Germany 251 753 17.32%   1.22     0.05     0.71   
      (0.57)   (0.18)   (0.55) 
Greece 75 225 5.18%   1.30     0.06     0.84   
      (0.64)   (0.11)   (0.61) 
Ireland 17 51 1.17%   1.15     0.03     0.48   
      (0.43)   (0.11)   (0.30) 
Italy 143 429 9.87%   1.09     0.02     0.64   
      (0.42)   (0.12)   (0.43) 
Netherlands 74 222 5.11%   1.19     0.06     0.49   
      (0.36)   (0.07)   (0.26) 
Poland 25 75 1.73%   1.46     0.07     0.48   
      (0.80)   (0.08)   (0.29) 
Portugal 30 90 2.07%   1.15     0.04     0.75   
      (0.39)   (0.16)   (0.69) 
Spain 42 126 2.90%   1.20     0.05     0.43   
      (0.40)   (0.05)   (0.19) 
Sweden 162 486 11.18%   1.18     0.04     0.51   
      (0.49)   (0.13)   (0.31) 
United Kingdom 191 573 13.18%   1.09     0.04     0.44   
      (0.39)   (0.09)   (0.27) 
Total 1,449 4,347 100.00%   1.17     0.05     0.60   
      (0.50)   (0.12)   (0.47) 
Veličiny:  Pt je tržní cena ke dni vyhotovení rozvahy t plus dva měsíce.  EPSt představuje výnos z jedné 
akcie k závěru roku t.  BVt je účetní hodnota vlastního jmění na jednu akcii v roce t.   

Počet kulatých závorek představuje směrodatnou odchylku proměnné veličiny.  

Tab. 2 Pearsonova korelace účetních veličin 
 Price t /Price t-1 Eps t / Price t-1 BV t / Price t-1 
Price t /Price t-1             1.00               0.28**         0.14**  
Eps t / Price t-1             0.28**               1.00         0.13** 
BV t / Price t-1             0.14**              0.13**         1.00  
Veličiny: ohledně podrobností viz Tabulku 1 

** Korelace je významná při výši 0,01 (2-stranná)  

 



 
 

Tab. 3 Zastoupení ochrany investorů podle zemí a roku 

 

Year 2005 Year 2006 Year 2007 
ANTI_ 
DIRECTOR LEGAL  

EQUITY 
MKT OWNER

ANTI_ 
DIRECTOR LEGAL 

EQUITY 
MKT OWNER 

ANTI_ 
DIRECTOR LEGAL 

EQUITY 
MKT OWNER 

Austria 2.5 1.90 4.00 42.50 2.5 1.93 4.67 44.50 2.5 1.96 5.00 46.50 
Belgium 3 1.45 8.67 31.00 3 1.42 9.00 29.00 3 1.49 8.00 41.50 
Finland 3.5 2.15 12.00 9.00 3.5 2.26 12.00 11.50 3.5 2.23 12.33 13.50 
France 3.5 1.37 9.67 20.00 3.5 1.41 9.33 8.00 3.5 1.32 9.00 22.50 
Germany 3.5 1.83 4.67 10.00 3.5 1.81 4.33 20.00 3.5 1.79 5.00 23.50 
Greece 2 0.53 8.00 34.50 2 0.54 9.00 0.00 2 0.47 10.00 12.50 
Ireland 5 1.64 5.67 31.00 5 1.69 5.67 24.00 5 1.76 5.00 27.00 
Italy 2 0.46 3.33 51.50 2 0.39 3.33 51.00 2 0.44 2.67 51.50 
Netherlands 2.5 1.86 7.33 13.00 2.5 1.90 7.33 15.00 2.5 2.01 6.67 16.00 
Poland 2 0.26 5.33 51.50 2 0.22 5.67 47.50 2 0.21 6.33 58.00 
Portugal 2.5 1.12 1.00 61.50 2.5 1.02 1.00 60.00 2.5 1.04 1.67 60.00 
Spain 5 1.22 9.67 43.00 5 1.12 9.00 44.00 5 1.14 9.67 52.50 
Sweden 3.5 1.95 12.67 9.00 3.5 2.05 12.67 13.50 3.5 2.14 12.00 15.50 
UK 5 1.78 13.00 4.50 5 1.83 12.00 5.50 5 1.82 11.67 5.00 
Veličiny: ANTI_DIRECT je La Portův ukazatel pro práva vůči ředitelům (revidovaná verze od Djankov et al., 2006), vypočítaný přičtením 1, když (1) akcionáři smí 

zasílat poštou svůj zastupující hlas, (2) akcionáři nejsou povinni složit své akcie ještě před valnou hromadou akcionářů, (3) je povoleno kumulativní hlasování či 
úměrné zastoupení menšinových akcionářů ve správní radě, (4) jsou zavedeny mechanismy pro utlačované menšinové akcionáře, (5) minimální procento 
akciového kapitálu opravňující jednotlivého akcionáře ke svolání mimořádné valné hromady akcionářů činí méně nebo je rovno 10 procentům, a (6) akcionáři 
mají předkupní právo, kterého se mohou zříci pouze hlasováním akcionářů. Revidované bodové hodnocení vychází z  právních norem a předpisů vztahujících 
se na danou firmu v květnu 2003, a přiděluje se za všechny 3 vzorové roky. 

Právní vymahatelnost (LEGAL - Legal Enforcement) představuje střední hodnocení „Zákonnosti“ (Rule of Law) a „Omezení korupce“ (Control of Corruption).   

EQUITYMKT zastupuje důležitost ekvitního trhu a vypočítá se jako střední hodnota 1) Souhrnné kapitalizace trhu (Aggregate Market Capitalization) v držení 
menšinovými akcionáři/HDP (GDP), 2) počtu registrovaných domácích firem/počet obyvatel v mil. a 3) Vnitrostátních úvěrů poskytnutých bankovním 
sektorem  / Kapitalizace trhu s akciemi. 

 OWNER (Vlastník) zastupuje koncentraci vlastnictví a je roven “1 – průměr Free Float v  10 největších nefinančních domácích firem v soukromém vlastnictví“. 
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Tabulka 3 uvádí zástupné veličiny pro ochranu investorů během let 2005 -2007.  U ukazatele „an-
tidirector“ vykazují VB a Irsko nejvyšší bodová hodnocení odpovídající jejich původu v anglo-
americkém common law. Finsko má nejvyšší body za právní vymahatelnost (LEGAL) následová-
no Švédskem. Z hlediska tržních faktorů Finsko, Švédsko a VB sdílejí tři nejvyšší bodová hodno-
cení v ekvitním trhu (EQUITYMKT), což ukazuje na značnou důležitost ekvitního trhu v těchto 
zemích. Ze 4 zastoupení investorů ukazuje Vlastník (OWNER) nejvyšší odchylku za všechny tři 
vzorové roky.   

Tabulka 4 uvádí koeficient Pearsonovy korelace pro zástupné veličiny ochrany investorů. Každá 
jednotlivá zástupná veličina ochrany investorů má sklon zachytit jedinečný rozměr ochrany inves-
tora, neboť tito zástupci spolu navzájem příliš nekorelují. Toto podporuje naši analýzu vycházející 
z jednotlivých zástupných veličin s cílem ověřit informace o těchto jedinečných rozměrech. 
Z hlediska bodového hodnocení faktorů (factor score) výsledky poukazují na silnou korelaci mezi 
jednotlivými zástupnými veličinami pro ochranu investorů (Anti_Director, Legal, EquityMkt,  
a Owner) na jedné straně a  bodovým hodnocením faktorů na straně druhé, z čehož vyplývá, že 
bodové hodnocení faktorů může dokonale reprezentovat jednotlivé složky zástupných veličin na 
ochranu investorů.    

Tab. 4 Pearsonova korelace zástupných veličin pro ochranu investorů 
 

ANTI_DIRECT LEGAL EQUITYMKT OWNER 
FACTOR  
SCORE 

ANTI_DIRECT 1.000 0.489 ** 0.450 ** (0.344) ** 0.700 ** 
LEGAL 0.489 ** 1.000 0.401 ** (0.565) ** 0.774 ** 
EQUITYMKT 0.450 ** 0.401 ** 1.000 (0.709) ** 0.825 ** 
OWNER (0.344)* (0.565) ** (0.709) ** 1.00 (0.848)** 
FACTOR  
SCORE 0.700 ** 0.774 ** 0.825 ** (0.848) ** 1.000 

Veličiny:  ohledně podrobností viz Tabulka 3 
Bodové hodnocení faktorů se získá z analýzy faktorů u ANTI_DIRECT, LEGAL, EQUITYMKT, OWNER. 
*, ** Korelace je významná při výši 0,05 a 0,01 (2-stranná) 

5.2  Výsledky regrese 
Table 5 uvádí výsledky regrese pro modely 1, 2, 3 a 4 nezávisle zkoumající jednotlivé zástupné 
veličiny ochrany investorů a též pro model 5 zkoumající celkové bodové hodnocení faktorů  
u ochrany investorů. V souladu s korelační analýzou výsledek u všech modelů ukazuje, že jak 
výnosy, tak účetní hodnota vlastního kapitálu jsou hodnotově relevantní.     

V modelu 1 je zjištěn problém multikolinearity tím, jak VIF všech nezávislých proměnných veli-
čin (s výjimkou fiktivní veličiny ANTI_DIRECT) převyšuje 10.  Vysoký stupeň multikolinearity 
může vyústit v nesprávný odhad koeficientu regrese či dokonce v jeho nesprávné znaménko.   
Takže závěr, že ANTI_DIRECTOR má jen bezvýznamný dopad na hodnotovou relevanci výnosů 
a účetní hodnoty vlastního kapitálu, je neprůkazný.  

Model 2 zkoumal veličinu právní vymahatelnosti (LEGAL) a zjistil, že výkon práva nemá vliv na 
hodnotovou relevanci výnosů a účetní hodnoty vlastního kapitálu. Podobné výsledky (neuváděné  
v Tabulce) se získají při odděleném zkoumání jednotlivých složek veličiny zvané „právního vyma-
hatelnost“ (LEGAL), tj. zkoumání zvlášť zákonnosti (právních norem) a zvlášť omezení korupce.   
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Tab. 5 Regresní analýza ochrany investorů a hodnotové relevance výnosů a účetní hodnoty  

Pit /  Pit-1 = β0  +   β1 (EPSit / Pit-1)  +  β2 (BVit/ Pit-1) + β3 InvProtection Factorit + β4 InvPro-
tection Factorit * (EPSit / Pit-1) + β5 InvProtection Factorit * (BVit/ Pit-1)  + εit 

 Investor Protection Proxy in  Each Model 
 ANTI_ 

DIRECT LEGAL 
Private 
Enforce 

Public 
Enforce 

EQUI-
TYMKT OWNER 

FACTOR  
SCORE 

 (1) (2) (2a) (2b) (3) (4) (5) 
Intercept 1.0804 1.0811 1.0944 1.0504 1.0633 1.0609 1.0569 
 (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 
EPSit / Pit-1 0.9454 1.0511 0.4332 0.5679 0.4593 1.2818 1.0524 
 (0.0019) (0.0000) (0.1702) (0.0485) (0.0678) (0.0000) (0.0000) 
BVit/ Pit-1 0.1974 0.0902 0.1995 0.2417 0.1565 0.1072 0.1046 
 (0.0034) (0.0746) (0.0074) (0.0000) (0.0063) (0.0027) (0.0000) 
InvProtection it (0.0061) (0.0173) (0.0897) (0.0175) (0.0013) (0.0004) (0.0064) 
 (0.6512) (0.4946) (0.3703) (0.8008) (0.7708) (0.6408) (0.6111) 
InvProtection it 
* (EPSit / Pit-1) 

0.0428 
(0.6446) 

0.0193 
(0.9069) 

1.5609 
0.0127 

1.1727 
(0.0641) 

0.0874 
(0.0016) 

(0.0088) 
(0.0794) 

0.1898 
(0.0084) 

InvProtection it 
* (BVit/ Pit-1) 

(0.0306) 
(0.1513) 

0.0102 
(0.7822) 

(0.2295) 
(0.1243) 

(0.2733) 
(0.0011) 

(0.0071) 
(0.2760) 

0.0000 
(0.9810) 

(0.0106) 
(0.5746) 

F- Value 87.3210 85.4069 93.5714 95.5266 91.5458 87.0256 87.1755 
 (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 
Adj. R2 0.0903 0.0885 0.0978 0.0996 0.0943 0.0901 0.0912 
N 4347 4347 4272 4272 4347 4347 4347 
Veličina: Ohledně podrobností viz Tabulka 1 a 3.  Za proměnnou InvProtection se v jednotlivých regresích 
dosadí jedna z následujících zástupných veličin – ANTI_DIRECT, LEGAL, PrivateEnforce, PublicEnfor-
ce, EQUITYMKT, OWNER a FACTOR SCORE.  PrivateEnforce je Bushmanův a Piotroského (2006) 
index soukromé vymahatelnosti práva cenných papírů, což je vypočítáno jako střední hodnota ukazatelů La 
Porty (2003): Disclosure Index (index zveřejnění) a Burden of Proof Index (index důkazného břemene).  
PublicEnforce bude Bushmanův a Piotroského (2006) index veřejné vymahatelnosti práva cenných papírů, 
což se vypočítá jako střední hodnota 4 ukazatelů La Porty (2003): Supervisor Characteristics Index (index 
charakteristik dozorčího orgánu), Investigative Powers Index (index vyšetřovacích pravomocí), Orders 
Index (index příkazů) a Criminal Index (index trestných činů).   
Číslo v kulaté závorce vyjadřuje p-hodnotu 

Zatímco výsledek modelu (2) nepodporuje hypotézu 1, je známo, že zástupná veličina  LEGAL 
měří obecně právní vymahatelnost. Je provedena doplňující analýza se zvláštním zaměřením na 
vymahatelnost práva cenných papírů. Právo cenných papírů je důležité pro investory, jelikož tvoří 
doplněk obecného práva, jehož cílem je podpořit správné řízení společností, jakož i souvisejících 
subjektů, jako jsou auditoři. V těchto analýzách jsou použity proměnné veličiny Bushmana a Piot-
roského (2006) (tj. soukromá a veřejná vymahatelnost práva cenných papírů) namísto zástupné 
veličiny LEGAL. Veřejná vymahatelnost měří účinnost veřejných orgánů (jako je SEC) 
z hlediska osvobození od politických vlivů, vyšetřovacích pravomocí a pravomoci ukládat sankce. 
Na druhé straně soukromá vymahatelnost měří, do jaké míry může účinné povinné přiznávání 
majetku a důkazní břemeno podporovat správnou praxi v oblasti výkaznictví. Výsledky ukazují, 
že jak veličina – soukromá vymahatelnost práva cenných papírů, tak veličina – veřejná vymaha-
telnost práva cenných papírů (Private Enforcement, Public Enforcement) mají významný kladný 
vliv na vztah mezi výnosy a cenami akcií.  Nicméně, oproti předpovědi veřejná vymahatelnost 
vykazuje negativní vliv na hodnotovou relevanci účetní hodnoty vlastního kapitálu.   
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Z hlediska tržních faktorů mají zástupné veličiny EQUITYMKT (model 3) a OWNER (model 4) 
významný vliv na hodnotovou relevanci výnosů. Čím důležitější je ekvitní trh, tím vyšší je asoci-
ace výnosů a ceny akcií. Na druhé straně, koncentrace vlastnictví souvisí záporně s hodnotovou 
relevancí výnosů, z čehož plyne, že čím rozmanitější bude struktura podnikového vlastnictví, tím 
vyšší bude hodnotová relevance výnosů. Výsledky podporují hypotézu 2. 

Hypotéza 3 je podporována v modelu 5, celková ochrana investorů (zastoupená bodovým hodno-
cením faktorů - factor score) má významný kladný vliv na vztah výnosů a ceny akcií.  

Úhrnem bylo zjištěno, že ochrana investorů má významný vliv na relevanci hodnoty výnosů. Vliv 
je přičítán zejména tržnímu faktoru, tj. důležitosti ekvitního trhu a koncentraci vlastnictví. Daný 
výsledek je doplněn o značný vliv vymahatelnosti práva cenných papírů na vztah mezi cenou 
akcií a výnosy. Celková zjištění kladou důraz na důležitost finančního trhu.   

Možným vysvětlením je, že ochrana investorů posiluje vývoj finančního trhu. V zemích s dobrou 
ochranou investorů dokáže firma snadno získávat peníze prostřednictvím ekvitního trhu, což vede 
ke vzniku širokého a pestrého ekvitnímu trhu s nízkou koncentrací vlastnictví. Taková struktura 
trhu žádá vyšší společenskou poptávku po informacích než trh dluhového financování s vysokou 
koncentrací vlastnictví, spoléhající především na vnitropodnikovou komunikaci. To pak vede 
k vyšší poptávce po veřejných informacích vysoké kvality. Takováto potřeba, doprovázená vyso-
kou vymahatelností práva cenných papírů zvyšuje cenu (a snižuje prospěch) z vyvlastnění ze stra-
ny „insiderů“ a dále pak zvyšuje kvalitu účetních informací. Tím lze vysvětlit, proč v případě vy-
soké ochrany investorů lze nalézt vyšší relevanci hodnoty výnosů. 

6.  Závěr 
Tento dokument se zabývá vlivem ochrany investorů na relevanci hodnoty výnosů a účetní hod-
noty vlastního kapitálu a bylo zjištěno, že ochrana investorů má značný dopad na relevanci hod-
noty výnosů. Analýza jednotlivých právních a tržních faktorů souvisejících s ochranou investorů 
ukazuje, že vliv ochrany investorů vyplývá zejména z tržních faktorů, které jsou reprezentovány 
důležitostí ekvitního trhu a struktury vlastnictví. I když poznatky nevykazují podstatná zjištění, 
pokud jde o právní faktory, význam právní ochrany nelze ignorovat. Na druhé straně, ze zjištění, 
že vymahatelnost práva cenných papírů má značný dopad na relevanci hodnoty výnosů, vyplývá, 
že vláda musí věnovat pozornost konkrétní oblasti práva, tj. právu cenných papírů, které je důleži-
té pro ochranu investorů. 

Tato studie přispívá k otázce harmonizace účetnictví. Zjištění, že institucionální faktory tvořící 
základ ochrany investorů mají značný vliv na relevanci hodnot účetních informací, má několik 
důsledků.  Zaprvé, daná zjištění zdůrazňují normotvůrcům význam právních a tržních faktorů, 
které působí na ochranu investorů a motivaci zhotovitelů finančních zpráv. Normotvůrci nesmí 
využívat IFRS jako zkratku ke zdokonalení kvality účetnictví, jelikož optimálních výsledků nelze 
dosáhnout bez současné změny ekonomické a politické infrastruktury. Na druhé straně je důležité 
posilovat ochranu investorů, tj. jak právní, tak tržní mechanismy, za účelem podpory plnění všech 
právních norem. 

Z hlediska investorů daná zjištění představovala cenné poučení tom smyslu, že by investoři kla-
máni slovním spojením „harmonizace účetních standardů”. I když IFRS povinně přijalo již něko-
lik zemí, je při zavádění norem třeba uplatnit též vlastní úsudek, což na druhou stranu umožňuje 
manažerům manipulovat s účetními čísly.  Jelikož institucionální faktory tvořící základ ochrany 
investorů, počínaje šířkou a hloubkou ekvitního trhu, přes zdroje financování firem, až po účin-
nost vymahatelnosti práva cenných papírů, se pořád ještě liší v jednotlivých zemích liší, nelze 
docílit dokonalé srovnatelnosti předpokládané u jediného užití účetních standardů.    
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Budoucí výzkum může tuto studii dále rozšířit o další atribut kvality účetnictví, jako je např. kon-
zervatismus či management výnosů.  I když dřívější výzkumy (jako např.  Bushman a Piotroski, 
2006, a Luez et al., 2003) tyto záležitosti zkoumaly, lze zopakovat analýzy, kde budou použity 
země EU, resp. jiné země, které povinně přijaly IFRS; tyto analýzy jsou možné, jelikož tato nasta-
vení umožňují výzkumným pracovníkům zachovat stálé účetní standardy a vyloučit tak případný 
vliv účetních standardů na kvalitu účetních informací. Rovněž vzhledem k omezením, pokud jde o 
údaje o vlastnictví, je v této analýze použita zástupná veličina založená na „freefloat“.  Budoucí 
výzkum lze rozšířit uplatněním jiné zástupné veličiny pro vlastnictví (např. Fan a Wong, 2002). 
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APLIKACE INFORMACÍ PODLE SEGMENTŮ TÝKAJÍCÍ SE PODNI-
KATELSKÝCH SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE  

Bohuslava Knapová 

 
Úvod 
Často je v naší praxi diskutována otázka, zda informace o podnikatelské činnosti v členění podle 
územních nebo oborových segmentů jsou či nejsou mnohem více nebo dokonce výhradně pouze 
interními informacemi pro řízení a rozhodování společnosti, a to jak v dlouhodobém horizontu, co 
se týká strategie účetní jednotky, tak z krátkodobějšího hlediska, pokud se hodnotí například vyu-
žívání stávajících kapacit apod.  

Účetní informace jako zdroje segmentových informací 
Segmentové informace mohou existovat v praxi jako přímý výstup z účetního programu nebo 
mohou být zpracovány na základě účetních informací pomocí jiných programů, například tabulo-
vého programu Excel apod. 

Ve výkazu se segmentovými informacemi se předpokládá, že podnikatelská společnost zhotovuje 
dvě skupiny podobných výkonů (výrobků): elektrické přístroje pro domácnosti (DOM) a elektric-
ké přístroje pro „výrobní“ využití, například pro hotely a restaurace (VYU). Tvorba výkonů se 
uskutečňuje v České republice (výroba finálních výrobků) a ve Slovenské republice (výroba polo-
tovarů vlastní výroby). Výrobky jsou prodávány (umístění zákazníků) v České republice (CR), 
v zemích Evropské unie (EU), v USA a Kanadě (USAK) a ostatních zemích Evropy a světa. 

Následují souhrnné informace o nákladech, výnosech, kriteriálním výsledku, aktivech a závazcích 
v členění podle segmentů s vyjádřením položek, které jsou společné více segmentům (SPOL)  
a položek, které nejsou zahrnované do segmentů, tj. nejsou na segmentech závislé (NEZ).  

Informace o segmentech (v tis. Kč) 
 
Položky 

Výrobky Místo výroby  
Celkem DOM PRU SPOL NEZ ČR SR SPOL NEZ 

Externí náklady 10 8 2 10 11 9 0 10 30
Interní náklady  12   12
Náklady celkem 10 8 2 10 23 9 0 10 42
Externí výnosy 22 18 0   0 40  0 0 0 40
Interní výnosy  12   12
Výnosy celkem 22 18 0 10 40 12 0 0 52
Výsledky 12 10    -2  -10 17 3 0  -10 10
Aktiva 45 40 5 10 60 30 0 10 100
Závazky 14 16 0 20 17 13 0 20 50
 
 
Položky 

Umístění odběratele  
Celkem CR EU USAK OST SPOL NEZ 

Externí náklady 5 6 7 1 1 10 30
Interní náklady    0
Náklady celkem 5 6 7 1 1 10 30
Externí výnosy 11 12 13 4 0 0 40
Interní výnosy    0
Výnosy celkem 11 12 13 4 0 0 40
Výsledky 6 6 6 3 -1   -10 10
Aktiva 20 28 34 8 0 10 100
Závazky 8 10 11 1 0 20 50
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Výkaz s informacemi o oborových segmentech 

 
Položky 

Oborové segmenty  
Vyloučení 

 
Celkem DOM PRU 

Externí výnosy z prodeje segmentů 22 18  40
Mezisegmentové výnosy z prodeje 0 0 0 0
Celkové výnosy z prodeje segmentů  40
Externí náklady segmentů 10 8  18
Mezisegmentové náklady 0 0 0 0
Celkové náklady segmentů  18
Výsledek segmentu 12 10  22
Společné (nerozdělené) náklady  -2
Provozní zisk  20
Ostatní nezahrnované náklady        -10
Čistý zisk  10
Další informace  
Aktiva segmentů 45 40  85
Společná (nerozdělená) aktiva  5
Ostatní nezahrnovaná aktiva  10
Aktiva celkem  100
Závazky segmentů 14 16  30
Společné (nezahrnované) závazky  0
Ostatní nezahrnované závazky  20
Závazky celkem  50

 

Výkaz s informacemi o územních segmentech výroby 

 
Položky 

Územní segmenty  
Vyloučení 

 
Celkem CR SR 

Externí výnosy z prodeje segmentů 40 0  40
Mezisegmentové výnosy z prodeje 0 12 12 -12
Celkové výnosy z prodeje segmentů  28
Externí náklady segmentů 11 9  20
Mezisegmentové náklady 12 0 12 -12
Celkové náklady segmentů  8
Výsledek segmentu 17 3  20
Společné (nerozdělené) náklady  0
Provozní zisk  20
Ostatní nezahrnované náklady   -10
Čistý zisk  10
Další informace  
Aktiva segmentů 60 30  90
Společná (nerozdělená) aktiva  0
Ostatní nezahrnovaná aktiva  10
Aktiva celkem  100
Závazky segmentů 17 13  30
Společné (nezahrnované) závazky  0
Ostatní nezahrnované závazky  20
Závazky celkem  50
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Výkaz s informacemi o územních segmentech prodeje 

 
Položky 

Územní segmenty  
Vyloučení 

 
Celkem CR EU USAK OST 

Externí výnosy z prodeje segmentů 11 12 13 4  40
Mezisegmentové výnosy z prodeje 0 0 0 0 0 0
Celkové výnosy z prodeje segmentů  40
Externí náklady segmentů 5 6 7 1  19
Mezisegmentové náklady 0 0 0 0 0 0
Celkové náklady segmentů  19
Výsledek segmentu 6 6 6 3  21
Společné (nerozdělené) náklady  -1
Provozní zisk  20
Ostatní nezahrnované náklady   -10
Čistý zisk  10
Další informace  
Aktiva segmentů 20 28 34 8  90
Společná (nerozdělená) aktiva  0
Ostatní nezahrnovaná aktiva  10
Aktiva celkem  100
Závazky segmentů 8 10 11 1  30
Společné (nezahrnované) závazky  0
Ostatní nezahrnované závazky  20
Závazky celkem  50

Nákladové a výnosové položky přiřazené segmentům musí splňovat charakteristiky konzistence, 
jejich přímého přiřazení segmentům příslušných úrovní, rozvržení společných nákladových a vý-
nosových položek segmentům na ekonomicky zdůvodnitelném podkladě. 

Zkušenosti v České republice potvrdily nutnost racionálního vymezení segmentů uvnitř společ-
nosti a důsledné předávání informací mezi těmito segmenty. Zároveň poukázaly na nezbytnost 
mezisegmentové alokace nákladů a výnosů a jejího účetního zachycení, na potřebu reálného sta-
novení základen pro přiřazování společných nákladů (především nepřímých režijních nákladů) a 
společných výnosů. Největším problémem v oblasti segmentů zůstává oceňování mezisegmento-
vých transakcí.   

Závěr    
Poskytování a využívání informací podle významných segmentů je obvykle účelné nejen ve vel-
kých českých společnostech s diverzifikovaným podnikatelským procesem, územním rozložením 
aktiv i zákazníků, ale je prospěšné i pro střední společnosti s menším počtem provozních segmen-
tů. Umožňuje strategicky na základě informací podle segmentů posuzovat mimo jiné rozložení 
rizik a výnosnosti v zájmu progresivního vývoje dané společnosti. 

 

Článek byl zpracován v rámci výzkumného záměru Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace 
v praxi z interdisciplinárního hlediska (registrační číslo MSM 6138439903).   

 

 



219 
 

Literatura 
1. Knapová, B.:  Vykazování o segmentech v podmínkách českých podnikatelských společ-

ností. Pardubice, Univerzita Pardubice 2008, s. 114-117.  

2. Kovanicová D.:  Jak porozumět světovým, evropským a českým účetním výkazům. Praha, 
Bova Polygon 2004, s. 304. 

3. Krupová, L. – Vašek, L. – Černý, V.: Mezinárodní standardy finančního výkaznictví. Pra-
ha, VOX 2006, s. 1050. 

4. www.iasplus.com - International Financial Reporting Standards (IFRS) / International Ac-
counting Standards and interpretations (IAS). Prague 2005. 

 

Kontakt 

Ing. Bohuslava Knapová, CSc. 
Vysoká škola ekonomická v Praze 
Fakulta financí a účetnictví 
Katedra manažerského účetnictví 
Náměstí W. Churchilla 4, 130 67  Praha 3 
Tel.: +420606564301 
E-mail: knapova@vse.cz 
 
 

 

 

 

 
                     

 
 



220 
 

VYUŽITIE SIMULÁCIE PRI HODNOTENÍ TRVALEJ  
UDRŽATEĽNOSTI PROJEKTOV 

Viliam Cibulka 
 

1 Simulácia a overenie uskutočniteľnosti projektu 
Na overenie uskutočniteľnosti projektu vedenie spoločnosti určuje projektový tím, ktorého úlohou 
je vypracovať spravidla predbežnú štúdiu uskutočniteľnosti alebo štúdiu uskutočniteľnosti projek-
tového návrhu. Predbežná štúdia uskutočniteľnosti je u jednoduchých projektov dostačujúcim 
podkladom pre rozhodovanie, či pokračovať v investičnej fáze. U komplexných a špeciálnych 
projektov je nevyhnutné pre rozhodovanie vykonať predbežnú štúdiu uskutočniteľnosti projektu 
alebo štúdiu uskutočniteľnosti projektu. 

Pri projektovaní rôznych  druhov projektov napr. investičných, výrobných, logistických, vzniká 
množstvo problémov a rizík. Veľký počet variantov a zložitosť ich vyhodnocovania neposkytujú 
pri využívaní klasických nástrojov projektantovi ani riadiacim pracovníkom priestor na výber 
optimálneho variantu riešenia. Väčšinou sa projekty  realizujú na základe zúžených pohľadov 
a kritérií. Ak je projekt veľmi nákladný uskutočňujú sa jeho úpravy, aby ich bolo možné vôbec 
realizovať. Pri neurčitosti budúcich požiadaviek, pri časovom tlaku, ohraničených finančných 
prostriedkoch a nedostupnosti moderných projekčných nástrojov je možné obťažne hovoriť 
o celkovej optimalizácii parametrov projektu. Často sa stáva, že už v projekte sa vyskytujú nedos-
tatky, ktoré potom nedovoľujú plné  využívanie všetkých jeho možností. V priebehu prevádzky sa 
potom riešia problémy dodatočných úprav projektu, čo znamená obvykle ďalší nárast nákladov. 

Využívanie simulácie pri  projektovaní  vytvára riadiacemu pracovníkovi určitú istotu, že pláno-
vané úlohy bude možné v určitom časovom horizonte skutočne realizovať, pričom animácia prie-
behu projektu môže názorne objasniť, predvídať chovanie a pomôcť dôkladnejšie overiť výsledky 
daných procesov projektu. Zároveň sa takýmto spôsobom odhaľujú riziká v procesoch projektu 
ešte pred jeho uskutočnením. Simulačné modely projektov predstavujú vlastne „skúšobný pod-
nik“ v počítači, kde sa overujú rôzne a početné varianty navrhovaných riešení projektov. 

Každá zmena akéhokoľvek projektu je spojená s uskutočnením určitých opatrení. Tieto opatrenia 
menia existujúci stav projektu a sú vždy v určitej miere spojené s rizikom, aký bude výsledok ich 
realizácie. Simulácia umožňuje v podstatnej miere znižovať takéto riziko a to tým, že  poskytuje 
možnosť si vopred odsimulovať priebeh budúceho uskutočnenia projektu. A takto sa pozrieť 
v predstihu do budúcnosti a takto vychytať prípadné problémy. 

Každú simuláciu je možné chápať ako samostatný projekt a aplikovať na ňu zásady riadenia pro-
jektov, to znamená definovať úlohy, navrhnúť logickú a časovú nadväznosť, určiť potrebné ľud-
ské, materiálne a výpočtové  zdroje, finančné nároky a dobu úhrady  vložených prostriedkov. Ne-
dostatočná práca s predbežnou štúdiou uskutočniteľnosti alebo štúdiou uskutočniteľnosti  vedú 
potom k veľmi rýchlej voľbe výslednej varianty projektu.  Na skutočný optimálny variant projek-
tu sa pritom v  úvahách nedostane. Ak stojíme pred zahájením podnikateľského projektu, máme 
pre svoje rozhodnutia určitý priestor. Pri rozhodovaní musíme vziať do úvahy to, aby boli splnené  
hlavné požiadavky kladené na projekt,  t. j.  aby vyhovel všetkým hlavným obmedzeniam, ako  sú 
cieľ, čas a  zdroje. Ako pri projektovaní zohľadníme budúce činnosti ? Väčšina si myslí, že  len  
naplánovaním projektu. Plán je však len premietnutím našich predstáv, správnych ale tiež 
i mylných. Ako rozlíšime naše predstavy  či sú správne alebo mylné ? Najviac na základe vlast-
ných skúseností z riešenia predchádzajúcich projektov, na základe informácií  zo seminárov 
a konzultácií a tiež z  literatúry. Skúsenosti získané z riešenia projektov  sú vlastne výsledkom 
simulácie vykonanej na reálnych projektoch. 
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Skúsenosti zo zahraničia, ale i autora potvrdzujú, že použitie simulačného projektového optimali-
zátora Project Management Forecast (PMF) pri simulácií projektov, či už predbežnej štúdie usku-
točniteľnosti alebo štúdie uskutočniteľnosti projektu, vo fáze pred zahájením projektu alebo 
v priebehu riešenia projektu, umožňuje komplexnú optimalizáciu variantov projektov 
s poukázaním na riziká (hrozby a príležitosti) a tiež hodnotiť trvalú udržateľnosť projektu.   

2 Modelovanie trvalej udržateľnosti projektu 
Investorov a hodnotiteľov projektu zaujíma hlavne ako sa uskutočnením projektu umožní do bu-
dúcna zabezpečiť dosiahnutie plánovaných cieľov projektu, t. zn. splnenie plánovaných výkonov, 
finančných ukazovateľov vrátane návratnosti, aké  bude cash flow, čistá súčasná hodnota  projek-
tu,  aké môžu nastať rizika projektu s časovým horizontom napr. do 5 a viac rokov po ukončení 
projektu, prípadne ďalšie hodnotiace ukazovatele. Čo znamená overiť dosahovanie plánovaných 
výsledkov projektu do budúcnosti v prevádzkových podmienkach  za  zohľadnenia cash flow 
projektu, čo je dôležité z hľadiska jeho prevádzkyschopnosti. Pretože ak uskutočnením projektu 
sa nedokážu  generovať dostatočné zdroje pre splnenie záväzkov, vstupuje investor do rizika lik-
vidity. Je to riziko, keď sa nemôžu splniť splatné platby. Môže to v konečnom dôsledku spôsobiť  
nové pôžičky, napr. pri nadmernej úrokovej miere. Riziko likvidity je nesmierne dôležité, pretože 
väčšina pôžičiek, úverov zhoršuje postavenie spoločnosti. 

Úspešné riadenie rizika likvidity závisí na úspešnom riadení hotovosti projektu. Oneskorenie 
uskutočnenia projektu a problémy s jeho uvedením do prevádzky a problémy vstupu dodávok 
a prevzatia výroby môžu viesť k nesplneným prírastkom a úbytku hotovosti a potom k riziku lik-
vidity. Preto je potrebné modelovať cash  flow pre diskontované a nediskontované prílivy a odlivy  
finančných prostriedkov.  

Všetky uvedené faktory je možne s dostatočnou presnosťou zohľadniť simulačným modelom 
a tak získať dôležité informácie pre rozhodovanie o úspešnosti projektu po jeho skončení. 

2.1 Stavebnicový prístup k modelovaniu projektu 
Programový systém umožňuje stavebnicový prístup k modelovaniu procesov projektu. Projektant 
si postupne stavebnicovo pripravuje jednotlivé procesy projektu a navzájom ich prepája do ko-
nečného modelu projektu. Pritom si môže podrobiť analýze a optimalizácii najprv jednotlivé 
čiastkové procesy konečného projektu a potom celkový projekt. 

Simulačný model umožňuje modelovať[4]: 

 variabilitu parametrov procesov, 
 cykly v procesoch projektu, 
 vetvenia procesov, 
 optimalizáciu variantov projektu, 
 analýzu rizík simulovaného projektu, 
 ekonomické výstupy projektu, 
 empirickú analýzu citlivosti premenných projektu, 
 nezávisle opakované simulácie projektu. 

2.2 Optimalizácia variantov projektu.  

Optimalizácia je proces, ktorého cieľom je nájsť také počiatočné hodnoty  premenných simu-
lačného modelu, tzv. parametrov optimalizácie, aby sa s dostatočnou pravdepodobnosťou 
dosiahli čo najvyššie resp. čo najnižšie výsledné hodnoty premenných, tzv. zložiek kritéria 
optimalizácie [6]. Parametre optimalizácie  sa spravidla volia premenné, ktorých počiatočné 
hodnoty je možné ovplyvniť. V modely sa zadávajú v okne zadanie parametrov optimalizácie 
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a tam sa tiež určia hranice ich počiatočných hodnôt a ich presnosť. Zložky kritéria optimalizá-
cie sa zadávajú v okne kritéria optimalizácie.  

Varianty, ktoré sa v okamihu ukončenia optimalizácie ukazujú ako optimálne, sa zobrazia  
v okne výsledkov optimalizácie. 

V prípade, keď ako kritérium optimalizácie nebola zvolená ani jediná premenná,  sa obvykle 
nájde viac optimálnych variantov. Záleží potom na užívateľovi, aby si z takto získaných va-
riantov vybral ten, ktorý mu najlepšie vyhovuje podľa druhotných, pri optimalizácii nešpeci-
fikovaných, kritérií. 

2.3 Analýza rizík simulovaného projektu  
Analýza rizík je ďalšou funkciou simulačného optimalizátora. Pri analýze rizika sa opakovane 
spúšťajú simulačné behy s tým, že jednotlivé behy sa navzájom líšia len násadou generátora pseu-
donáhodných čísiel . Počiatočná násada sa zadáva v dialógu spúšťania analýzy rizika  a postupne 
sa pri každom ďalšom simulačnom behu mení. Výsledkom analýzy rizika je obecne protokol ana-
lýzy rizika, na  základe ktorého sa generujú histogramy. A tiež je možné behom analýzy rizika 
generovať údaje pre zobrazenie priebehov. 

Obr. 1 Okno zobrazenia výsledkov analýzy rizika 

 
 

Na obr. 2 sú  znázornené celkové  časy chodu vodnej elektrárne pri početných nezávislých simu-
lačných chodoch modelovania. Celkové  časy  chodu  elektrárne sú zobrazené na ose y a na ose x 
sú zobrazené empirické výskyty – pravdepodobnosti. Okrajové plochy tohto obrázku zároveň 
vyjadrujú pravdepodobnosť výskytu rizík. V prípade celkových časov, horný okraj vyjadruje  
príležitosť pravdepodobnosti dosiahnutia minimálnych časov chodu elektrárne pri ktorej sa vrátia 
investované finančné prostriedky. Dolný okraj, pravdepodobnosť dosiahnutia maximálnych časov 
chodu elektrárne (hrozba) pri ktorej sa vrátia investované finančné prostriedky. Pri takomto spô-
sobe  simulovania  projektu sa okrem optimalizácie  variantov projektu  overí  tiež pravdepodob-
nosť rizika – príležitosti  a  hrozby riešeného projektu. Dosiahnutie pri simulovaní  veľmi ne-
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priaznivého stavu (hrozby) projektu, je tiež dôvodom si znovu  zopakovať  napr. 100 ďalších ne-
závislých simulačných pokusov s práve platným  modelom  a tak si buď potvrdiť alebo korigovať 
dosiahnutý stav hrozby projektu  simulovaním. To sú vymoženosti, ktoré poskytuje jedine simu-
lačný model.  

Obr. 2 Výsledky modelovania celkového trvania chodu vodnej elektrárne 

 

2.4 Modelovanie ekonomických  výstupov projektu  
PMF vykonáva mnoho vecí za užívateľa [4]. To sa týka výpočtov hodnotiacich ekonomických 
(finančných) ukazovateľov. Ak sa v niektorom bloku simulačného programu realizuje výdaj aktu-
alizuje sa za scénou tiež  a znamená to zmenu: 

 hodnoty kumulatívnych nákladov |COST$,   
 hodnoty kumulatívneho cash – flow,  
 diskontovanej hodnoty kumulatívnych diskontovaných nákladov |DOST$, 
 diskontovanej hodnoty  kumulatívne diskontovaného cash – flow |NPV$. 

Analogický, ak sa v niektorom bloku programu realizuje príjem (tržba) aktualizuje sa za scénou 
tiež a znamená to zmenu : 

 hodnoty kumulatívnych tržieb |GAIN$,  
 hodnoty kumulatívneho cash – flow, 
 diskontovanej hodnoty  kumulatívnych diskontovaných tržieb |DAIN$,  
 diskontovanej hodnoty kumulatívne diskontovaného cash –  flow, t. j. k hodnote |NPV$. 

Toto sú automatický získavané ekonomické ukazovatele zo simulačného modelu projektu, ktoré 
sú veľmi dôležité pre rozhodovanie. Je to súbor ekonomických ukazovateľov, ktoré sú spravidla 
postačujúce pre základné rozhodovanie o efektívnosti projektu. Užívateľ  PMF ich nemusí prog-
ramovať, vytvárajú sa automatický po aplikovaní príkazov out (výdaj) a into (príjem) 
v simulačnom modely. 

Pokiaľ užívateľ potrebuje pre rozhodovanie ľubovoľné ďalšie ekonomické ukazovatele je možné 
ich doplniť do modelu a to naprogramovaním ľubovoľného vzťahu alebo postupu. 

Dôležité je upozorniť, že pre automaticky vytvárané ekonomické ukazovatele modelu a tiež dopl-
nené, naprogramované ukazovatele sa automatický vytvárajú na výstupe z programu grafy 
a histogramy. Tieto poskytujú dôležité výpovedné informácie pre rozhodovanie. 
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2.5 Modelovanie empirickej analýzy citlivosti premenných projektu  
Je to jeden z modulov programového systému PMF, ktorý užívateľovi umožňuje grafický sledo-
vať závislosť jednej premennej na inej. Význam  slova „empirický“ v tomto kontexte je v tom, že 
PMF nijako v rámci uvedeného modulu závislosť jednej premennej na inej premennej nevyhod-
nocuje, ale len zobrazuje ich grafický a posúdenie zostáva na užívateľovi. 

Obr. 3 Empirická analýza závislosti 

 
 

Tento modul umožňuje pre jednu hlavnú premennú grafický zobraziť  až šesť závislých premen-
ných [6]. Hodnoty hlavnej premennej sú vynesené na osu x, hodnoty závislej premennej  na osu y.     

V prípade, že hodnoty hlavnej premennej obsahujú duplicity, nie je možné  pre závislú premennú 
vykresliť jednoznačný graf. V takom  prípade sa vyberá len jedna závislá premenná, ktorá sa zob-
razí vždy vo všetkých šiestych grafoch. V každom z nich sú duplicitné  hodnoty hlavných pre-
menných  náhodne zpermutované. Šesť variantov týchto permutácií  už poskytuje celkom dobrý 
plastický prehľad o tom, čo všetko môže nastať. Vďaka ním je možné porovnať veľkosť zmeny 
výsledkov hodnotiacich ukazovateľov  napr. rizikového faktora a tiež zistiť tzv. zlomovú hodnotu, 
resp. odolnosť voči danému riziku. Táto zlomová hodnota predstavuje maximálnu možnú zmenu 
rizikového faktora pre udržanie efektívnosti projektu.  

Pre ilustráciu je na obr. 3 zobrazená závislosť čistej súčasnej hodnoty  NPV na premenných:  ná-
klady, cash flow a GAIN$ (hodnota kumulatívnych tržieb). 

3 Záver 
Každá kvalitná predbežná štúdia uskutočniteľnosti alebo štúdia uskutočniteľnosti projektového 
návrhu by mala byť overená simuláciou, ktorá s dostatočnou výpovednou schopnosťou umožňuje 
overiť trvalú udržateľnosť projektu vrátane  optimalizácie variantov projektu, analýzy rizík, eko-
nomických výstupov  a empirickej analýzy citlivosti. Vychádza sa pri tom zo skutočnosti, že na 
každý podnikateľský návrh pôsobí množstvo rizikových faktorov, ktorých výskyt môže 
v budúcnosti negatívne ovplyvniť celý projekt. Z tohto dôvodu je potrebné aby sa pred samotnou 
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realizáciou projektu  dôkladne zvážili všetky možné riziká, vrátane ich dopadov na výslednú po-
dobu projektu a jeho trvalú udržateľnosť. Početné aplikácie simulácie potvrdzujú jej opodstatne-
nosť  a prínosy vyplývajúce  z následného úspešného aplikovania projektov v praxi. 

Príspevok je súčasťou výskumného projektu VEGA  č.1/0491/09.  
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NÁKLADOVÉ ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ  
A PŘÍPRAVA NOVÉ NORMY ISO 

Miroslav Hájek 
 

Jednou z nejdůležitějších aktivit v oblasti environmentálního manažerského účetnictví (EMA) je 
v současné době prosazení nových norem ISO. Tato aktivita byla iniciována v uplynulých letech 
Japonskem a na jejím základě byly úspěšně zahájeny práce na přípravě nové normy. Prakticky se 
tak naplňují přínosy pracovní skupiny zřízené pod divizí udržitelného rozvoje OSN (UNDSD 
Expert Working Group), která pracovala v letech 1999 až 2005 a přispěla k podrobnější definici 
EMA a rozšíření po celém světě.  

Návrh nové normy byl navržen Japonskem na podzim 2008 a byl projednáván v rámci technické-
ho výboru TC207/ISO při více než rok trvajících mezinárodních konzultacích. Návrh byl předlo-
žen členům ISO ke hlasování s termínem 7. 3. 2008. Celý název navržené normy zní Environ-
mentální management – Nákladové účetnictví materiálových toků – Obecné zásady a rámec (En-
vironmental management – Material flow cost accounting – General principles and framework). 
Norma je zařazena do skupiny norem ISO 14000 a bylo jí již přiřazeno označení ISO 14051. 
V rámci technického výboru TC207/ISO byla zřízena k projednávání této problematiky Pracovní 
skupina 8 (WG 8). 

Předsedající pracovní skupiny je prof. Katsuhiko Kokubu (Kobe University), zástupce předsedají-
cího Marcelo Kos Silveira Campos z Brazilské asociace chemického průmyslu. Tajemníkem sku-
piny je Yoshikuni Furukawa z Nitto Denko Corporation a jeho asistent Hiroshi Tachikawa. 
V současné době má pracovní skupina  35 členů. 

Průběh přípravy 
Doposud se uskutečnila dvě jednání pracovní skupiny k přípravě normy ISO 14051. Součástí jed-
nání byl zejména workshop a diskuse k předloženému  návrhu. Na první schůzce kromě toho vy-
vstala potřeba podrobně popsat vztah mezi nákladovým účetnictvím materiálových toků a ostat-
ními standardy v rámci ISO 14000. Dále byla zdůrazněna nutnost se sejít se zástupci Mezinárod-
ního svazu účetních. Členové pracovní skupiny byli vyzváni k předložení případových studií, tak 
aby bylo možno prodiskutovat a podat důkaz o praktické aplikovatelnosti nákladového účetnictví 
materiálových toků. Jednotný formulář pro zpracování případových studií navrhl Prof. Michiyasu 
Nakajima: 

 Název 
 Organizační struktura 
 Schéma materiálových toků hlavních procesů 
 Popis materiálových ztrát 
 Výsledky analýzy nákladového účetnictví materiálových toků 
 Cíle zaměřené na zlepšení vycházející z analýzy nákladového účetnictví materiálových toků 
 Závěr 

Účelem workshopů bylo představení nákladového účetnictví materiálových toků a jeho využití 
v zahraničí. Prezentace měly zejména metodologický význam, a to jak z hlediska přístupů ke sle-
dování nákladového účetnictví materiálových toků, tak i podmínek za jakých je možné tuto meto-
du využít. Z prezentací mj. vyplynula definice, že se jedná o systém sledování materiálových toků 
a zásob ve výrobním procesu ve fyzických i monetárních jednotkách, kde jsou identifikovány 
náklady odpadů a emisí. Zároveň bylo například připomenuto, že nákladové účetnictví materiálo-
vých toků bylo vyvinuto v Německu s tím, že bylo později modifikováno v Japonsku. Nákladové 
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účetnictví materiálových toků se orientovalo na omezení nákladů a sledovalo výrazné zlepšení 
produktivity a životního prostředí prostřednictvím inovací ve výrobním procesu. 

Harmonogram projednávání 
Harmonogram projednávání lze pro přehlednost znázornit v následující tabulce. 
Datum Činnost 
červen 2008 jednání pracovní skupiny 8 (WG 8) 
červenec-říjen 2008 předložení pracovního návrhu (WD) 
listopad 2008 jednání WG 8 
březen 2009 předložení návrhu komise (CD) 
červen 2009 připomínky k návrhu komise 
červen 2009 jednání WG 8 
listopad 2009 jednání WG 8 
březen 2010 předložení návrhu mezinárodní normy (DIS) 
červen 2010 jednání WG 8 
prosinec 2010 předložení konečného návrhu mezinárodní normy 

(FDIS) 
březen 2011 vydání normy 

 

Problémy diskutované v pracovní skupině 
Při diskusích nad návrhem nové normy se projednávaly zejména definice a jednotlivé pojmy. 
Hodně se diskutovalo o tom, co vše zahrnují materiálové toky. Přesto, že na první pohled metodi-
ka zohledňuje pouze materiál, nákladové účetnictví materiálových toků zahrnuje vedle veškerého 
materiálu i přírodní zdroje včetně vody a také veškeré energie. Diskutovalo se i o tom, pro jaké 
typy podniků je metodika určena. Zatím se drží stanovisko, že by žádné organizace neměly být 
vyloučeny z využití. Jednoznačný závěr však bude zřejmě přijat až po diskusích nad případovými 
studiemi, které by měly být využity pro různé typy organizací. Důležitým pojmem je tzv. negativ-
ní výrobek (negative product). U nás například používáme výraz nevýrobkový výstup. Po delší 
výměně názorů se však prozatím ponechaly stávající pojmy pozitivní a negativní výrobek. Hodně 
byl diskutován pojem „hodnotící centrum“ (quantity centre), neboť často se například používá 
v jiných normách ISO pojem „zpracovatelská jednotka“. Byly diskutovány i různé nákladové 
položky a je zřejmé, že například dopravní náklady do této metodiky nenáleží. Do materiálového 
toku bylo také například zapracováno opětovné využití odpadního materiálu.  

Budoucí vývoj nákladového účetnictví materiálových toků 
Z diskuse nad novou normou vyplývá mj. i řada podnětů pro budoucí využití nákladového účet-
nictví materiálových toků. Jedná se především o zavádění nákladového účetnictví materiálových 
toků u malých a středních podniků, neboť dosud se jednalo převážně o velké podniky. Dále by se 
mělo rozšířit nákladové účetnictví materiálových toků i do dodavatelských řetězců. Zajímavá je 
také úvaha o integraci s jinými metodami ochrany životního prostředí, například s analýzou život-
ního cyklu (LCA). V případě integrace s LCA se vychází ze skutečnosti, že nákladové účetnictví 
materiálových toků nezahrnuje postup hodnocení přínosů pro životní prostředí v důsledku snížení 
emisí a odpadů. Naproti tomu LCA nezahrnuje postup hodnocení ekonomických přínosů. Integra-
ce by proto byla z tohoto pohledu přínosem. 

Závěr 
Příprava nové normy „Environmentální management - Nákladové účetnictví materiálových toků 
– Obecné zásady a rámec“ probíhá dle stanoveného harmonogramu. Diskuse probíhající 
v průběhu přípravy je podnětná jak pro vlastní přípravu normy, tak i pro zdokonalení nákladového 
účetnictví materiálových toků a další vývoj v této oblasti.  
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MFCA JAKO NÁSTROJ ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ  
(NA PŘÍKLADU PODNIKU VYRÁBĚJÍCÍHO NÁBYTEK) 

Jaroslava Hyršlová, Marie Kubáňková 
 

Článek se zaměřuje na Material Flow Cost Acconting (MFCA); charakterizuje MFCA jako ná-
stroj řízení materiálových toků a upozorňuje na význam informací MFCA pro optimalizaci vý-
robních procesů. Cílem je prezentovat výstupy ze systému MFCA (na příkladu podniku vyrábějí-
cího nábytek) a porovnat je s tradiční kalkulací výrobních nákladů.  

1. MFCA - nástroj řízení materiálových toků    
V rámci managementu toků je podnik chápán jako systém materiálových toků. Na jedné straně 
tento systém obsahuje materiálové toky související s tvorbou přidané hodnoty (od pořízení vstup-
ních materiálů, přes jednotlivé zpracovatelské etapy, až po distribuci produktů zákazníkům). Na 
druhé straně jsou nedílnou součástí materiálových toků ztráty materiálů, které vznikly v průběhu 
podnikových procesů (např. vadné nekvalitní produkty, šrot, odpadní látky, poškozené produkty, 
produkty s prošlou lhůtou apod.). Materiály tedy opouštějí podnik jako nežádoucí zbytky – nežá-
doucí jak z hlediska ekonomického, tak i z hlediska environmentálního. Jedná se vlastně o odpad-
ní proudy všech skupenství (pevné odpady, odpadní vody i emise do ovzduší).  

V rámci MFCA je hlavní důraz kladen na transparentnost materiálových toků a na náklady s nimi 
související; tím jsou vytvořeny základní předpoklady k navrhování opatření, která jsou spojena 
s významnými materiálovými a nákladovými úsporami [1; 2; 3]. Opatření, jejichž cílem je snížit 
spotřebu materiálů, jsou spjata i s nákladovými úsporami v oblasti manipulace s materiálem  
a v oblasti nakládání s odpady.  

Pro získání transparentnosti v oblasti materiálových toků je třeba vycházet ze znalosti následují-
cích kategorií [6; 9]:  

 materiál, 
 systém,   
 dodávky produktů a odstranění odpadů. 

Pro stanovení hodnoty materiálů a nákladů s nimi souvisejících je třeba vyjít ze znalosti jejich 
množství (objemů), a to jak ve vazbě na jednotlivé toky, tak i v oblasti zásob. Stávající systémy 
evidence materiálů a systémy plánování výroby poskytují množství informací, z kterých lze vyjít 
a systémy upravit v souladu s novými požadavky. Na základě kvantitativních informací (o množ-
stvích a objemech) a na základě cen materiálů lze provést vstupní analýzy k získání informací  
o hodnotě jednotlivých materiálů a o nákladech s nimi souvisejících.  

Systémové náklady jsou definovány jako všechny náklady, které vznikají v průběhu nakládání 
s materiálovými toky v rámci podniku (např. osobní náklady, odpisy). Pohyb materiálu je chápán 
jako vztahová veličina. Systémové náklady jsou tedy v podniku vynakládány ve snaze zajistit, aby 
pohyb materiálu byl realizován žádoucím způsobem. Každý materiálový tok v podniku lze poklá-
dat za nositele systémových nákladů, a to ať už se jedná o suroviny, nedokončenou výrobu, polo-
tovary, výrobky nebo ztráty materiálů. Systémové náklady by měly být přiřazeny nositelům ná-
kladů na základě příčinného vztahu. Alokovat je třeba všechny náklady, které vznikají podniku 
v souvislosti se zajištěním průběhu materiálových toků. Systémové náklady jsou přiřazovány 
vždy výstupním tokům (např. výstupům z výrobních středisek) a jsou dále předávány následným 
tokům a zásobám. 

Tokům opouštějícím podnik je třeba dále přiřadit náklady související s jejich dodáním zákazní-
kům nebo s jejich odstraněním. Tyto náklady zahrnují platby externím třetím stranám. Zahrnují 
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všechny náklady, které jsou vynakládány v souvislosti s tím, aby „materiál“ opustil podnik. Obsa-
hují tedy nejenom náklady na přepravu výrobků, ale i náklady na odstranění vzniklých odpadů 
(např. poplatky za znečišťování ovzduší, poplatky za odvoz odpadů, platby za čištění odpadních 
vod atd.).  

MFCA představuje účetní přístup poskytující zcela nové informace - informace o hodnotové 
stránce materiálových toků. Systém poskytuje informace nejenom o hodnotě materiálu na vstupu 
do podniku, ale je zdrojem informací o nákladech na zpracování tohoto materiálu v jednotlivých 
fázích výroby až po konečné dodání výrobků zákazníkům (tyto produkty jsou označovány jako 
pozitivní produkty). Lze tedy sledovat postupný nárůst hodnoty materiálu, který se přes nedokon-
čenou výrobu a polotovar stává hotovým výrobkem určeným pro zákazníky (pozitivním produk-
tem). V průběhu výrobního procesu dochází ke ztrátám materiálu (k plýtvání), k jeho znehodno-
cování, mohou vznikat nekvalitní produkty a odpady (pevné, kapalné i plynné) – tyto výstupy 
jsou označovány jako negativní produkty. Systém informuje uživatele nejen o nákladech, které 
byly vynaloženy na výrobu výrobků určených pro zákazníky, ale i o „hodnotě“ nekvalitních pro-
duktů a odpadů (tedy negativních produktů) a o nákladech na jejich odstranění (na nakládání 
s nimi).  

2. Aplikace MFCA v podniku vyrábějícím nábytek 
Předmětem případové studie MFCA je výrobní závod společnosti, která podniká přes 10 let 
v oblasti zakázkové výroby nábytku. Mezi nejvýznamnější zákazníky společnosti patří Kenvelo, 
Grand Optical, Paradox, Diva, Uncle Sam. Produktové portfolio společnosti je tvořeno obchod-
ním nábytkem a zařízením, kancelářským nábytkem a nábytkem pro školství, zdravotnictví a ho-
tely. Produkty jsou vyráběny na základě požadavků zákazníků s přesnou specifikací materiálů, 
povrchových úprav, barev a speciálních doplňků.  

Základním materiálem jsou dřevotřískové desky o rozměrech 2700 x 2750 mm. Nejčastěji použí-
vaným materiálem je světle hnědý profil, jehož pořizovací cena činí 700 Kč za jednu desku. Tento 
materiál byl vybrán pro studii materiálového toku v rámci MFCA. 

Pro analýzu MFCA je třeba nejprve zmapovat tok materiálu jednotlivými výrobními fázemi. Zá-
kladní materiál je v první fázi nutno oříznout na nářezové pile. Při tomto ořezu vzniká pevný 
odpad ve výši cca 5 % vstupní suroviny.  Na základě nářezového plánu jsou ve druhé fázi na téže 
pile nařezány jednotlivé části nábytku. Ve třetí fázi jsou začištěny hrany nábytku, a pokud jsou 
výrobky opatřeny plastovými či dýhovanými hranami, dochází k jejich nalepení. Odpadem vznik-
lým v této výrobní fázi jsou piliny odsávané do sběrných pytlů. Pevný odpad z prvních dvou vý-
robních fází i vzniklé piliny (fáze třetí) jsou odváženy jedenkrát za týden ve sběrném kontejneru. 
Za odstranění odpadů společnost platí poplatek ve výši 800 Kč (za odvoz jednoho naplněného 
kontejneru). Na NC obráběcím stroji (čtvrtá fáze) jsou jednotlivé kusy nábytku dle požadavků 
zákazníka tvarovány, doplněny podpěrami či patenty. Následně v páté fázi jsou pak jednotlivé 
části výrobku sestaveny dohromady, jednotlivé díly slepeny a sklíženy. Výrobek je očištěn ABS 
látkami tak, aby se jeho povrch leskl. Hotový výrobek je zabalen a čeká na odvoz k zákazníkům. 
Schéma celého výrobního procesu je uvedeno na obrázku 1.  
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Obr. 1 Schéma výrobního procesu 
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Zdroj: Firemní data 

Celková materiálová bilance (za měsíc) je zachycena v tabulce 1. 

Tab. 1 Materiálové toky (výrobní proces) 
Vstupy Výstupy  

  Fyzikální jednotky   Fyzikální jednotky  % podíl
Dřevěné desky  

2700* 2750 mm 371,25 m2 Konečné produkty 287,65 m2 77,48%
    Pomocné části nábytku 49,38 m2 13,30%
    Materiálové ztráty 1. výrobní fáze 18,56 m2 

9,22%

    Materiálové ztráty 2. výrobní fáze 3,53 m2 
    Materiálové ztráty 3. výrobní fáze 11,99 m2 
  Materiálové ztráty 4. výrobní fáze 0,14 m2 
Lepidlo 0,300 l Konečné produkty 0,291 l 
  Materiálové ztráty 0,009 l 
ABS čistící látky 0,500 l Konečné produkty 0,475 l 
  Materiálové ztráty 0,025 l 

Zdroj: Firemní data a vlastní zpracování 

V rámci výrobního procesu dochází ke ztrátám ve výši 9,22 % vstupního základního materiálu. 
Ostatní materiálové ztráty (lepidlo, ABS čistící látky) jsou zanedbatelné.  
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Celkové systémové náklady za sledované období (měsíc) činí 201 333,33 Kč. V rámci MFCA 
jsou systémové náklady alokovány na tzv. pozitivní a negativní produkty na základě poměru, 
v jakém přechází základní materiál do uvedených produktů (tedy podle bilance materiálových 
toků). Náklady na odstraňování odpadů činí 4 000 Kč měsíčně.  

Hodnota pozitivních i negativních produktů (včetně nákladů na odstraňování odpadů) je vyčíslena 
v tabulkách 2 a 3.  

Tab. 2 Bilance materiálových toků v peněžních jednotkách (výrobní proces) 

Vstupy Výstupy 
  Peněžní jednotky    Peněžní  jednotky 
Dřevěné desky 
2700* 2750 mm 35 000,00 Kč Pozitivní produkty              214 605,45 Kč 
Lepidlo 15,00 Kč Konečné produkty 183 173,12 Kč 
ABS čistící látky 50,00 Kč Materiálové náklady  27 180,05 Kč 
    Systémové náklady 155 993,07 Kč 
    Pomocné části nábytku 31 432,33 Kč 
Systémové náklady 201 333,33 Kč Materiálové náklady 4 655,00 Kč 
     Systémové náklady 26 777,33 Kč 

     

Negativní produkty  
(bez nákladů na odstra-
ňování odpadů) 21 792,88 Kč 

   Materiálové náklady  3 229,95 Kč 
   Systémové náklady 18 562,93 Kč 
Celkem 236 398,33 Kč Celkem 236 398,33 Kč 
Zdroj: Firemní data a vlastní zpracování 

Tab. 3 Materiálové toky v peněžních jednotkách (výrobní proces) 
Produkty Materiálové 

náklady (Kč) 
Systémové 

náklady (Kč) 
Náklady na 

odstraňování 
odpadů (Kč) 

Celkem (Kč) 

Pozitivní produkty 31 835,05 182 770,40 214 605, 45 
Konečné produkty 27 180,05 155 993,07 183 173,12 
Pomocné části nábytku 4 655,00 26 777,33 31 432,33 
Negativní produkty 3 229,95 18 562,93 4 000,00 25 792,88 
Celkem 35 065,00 201 333,33 4 000,00 240 398,33 
Zdroj: Firemní data a vlastní zpracování 

Z tabulky 3 je zřejmé, že materiálové náklady představují 14,6 % celkových výrobních nákladů. 
Hodnota negativních produktů činí 25 792,88 Kč za měsíc (tj. je 10,7 % celkových výrobních 
nákladů). Přitom náklady na jejich odstranění představují pouze 15,5 % z celkové hodnoty nega-
tivních produktů. Negativní produkty nejsou tedy pro podnik nákladné z důvodu nákladů spoje-
ných s jejich odstraněním, ale především proto, že obsahují materiály, které byly pořízeny (mate-
riálové náklady) a dále zpracovány (systémové náklady), aby opustily podnik jako odpad.  
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3. Porovnání výstupů MFCA s tradiční kalkulací výrobních nákladů 
Za současných podmínek má management sledovaného podniku k dispozici informace, které shr-
nuje tabulka 4.  

Tab. 4 Kalkulace výrobních nákladů jednotlivých produktů  
 
Produkty 

Materiálové ná-
klady (Kč) 

Náklady na odstra-
ňování odpadů (Kč) 

Ostatní výrobní 
náklady (Kč) 

 
Celkem (Kč) 

Konečné produkty 30 115,26 3 413,94 194 497,91 228 027,11 
Pomocné  
části nábytku 4 949,74 586,06 

 
6 835,42 

 
12 371,22 

Celkem 35 065,00 4 000,00 201 333,33 240 398,33 

Zdroj: Firemní data 

Ze stávajícího systému nákladového účetnictví vyplývá, že v souvislosti s odpadními proudy 
vznikají podniku náklady ve výši 4 000 Kč za měsíc. Management není informován o výši ostat-
ních nákladů vynaložených v souvislosti s negativními produkty (viz tabulka 5).  

Tab. 5 Náklady související s odpadními proudy (tradiční přístup versus MFCA) 
TRADIČNÍ PŘÍSTUP PŘÍSTUP MFCA 

Položka Náklady 
(Kč)

Položka Náklady 
(Kč)

Náklady na nakládání s odpady: 
- náklady na odstraňování odpadů 

 
4 000

Náklady na nakládání s odpady: 
- náklady na odstraňování odpadů 

 
4 000

 Dílčí součet 4 000
 Ostatní náklady negativních produktů: 

- pořizovací cena materiálů odcháze-
jících v odpadních proudech 

- systémové náklady 

 
3 230 

 
18 563

 Dílčí součet 21 793
Celkem  4 000 Celkem 25 793
Zdroj: Vlastní výpočty 

Shrnutí a závěr 
MFCA poskytuje uživatelům informační podporu při řešení celé řady rozhodovacích úloh (např. 
v oblasti nakládání se zdroji, řízení environmentálních aspektů a dopadů, návrhů změn použitých 
materiálových vstupů a technologií apod.) [4; 5; 6; 7; 8]. MFCA informuje manažery a další zain-
teresované strany o celkové výši prostředků, jejichž vynaložení nepřispělo k tvorbě zisku. 
V demonstrovaném příkladu činí tato částka 25 793 Kč měsíčně (tedy 10,7 % celkových výrob-
ních nákladů). I když je zřejmé, že v průběhu výrobního procesu bude zpravidla vždy vznikat 
odpad daný technickou a technologickou podstatou přeměny vstupního materiálu na finální pro-
dukty, mohou informace získané z MFCA přispět k hledání cest ke zlepšení.  Informace získané z 
analýzy MFCA mohou tedy významně napomoci při řízení výrobních procesů v podniku. 
V rámci MFCA jsou propojena data ve fyzikálních jednotkách s údaji v hodnotovém vyjádření 
(tedy v peněžních jednotkách). Je identifikován postup materiálů podnikem, je zřejmé jaká část 
materiálů vstupuje do produktu a jaká část materiálů odchází v odpadních proudech. MFCA je 
zaměřeno na snižování nákladů prostřednictvím redukce v množstvích (objemech) spotřebováva-
ných materiálů. To má pozitivní dopady i na životní prostředí. Dochází k lepšímu využívání mate-
riálů a snižují se odpadní proudy, které zatěžují životní prostředí. MFCA tak představuje velmi 
významný nástroj environmentálně orientovaného managementu a zvyšování eco-účinnosti.  
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MONITOROVACÍ SYSTÉM ZÁVODU NA VÝROBU OLOVA  
VE MĚSTĚ BAIA MARE  

Iozsef Juhasz, Vasile Hotea, Ana-Irina Smical, Elena Pop  

 

1. Úvod 
Závod SC Romplumb SA byl založen v roce 1844 a tehdy se jmenoval „Firiza” s tím, že od roku 
1876 se zabýval zpracováním veškeré vytěžené rudy v Baia Mare. V r. 1930 zavedl moderní 
technologie na rafinaci olova a v r. 1933 byla vybudována prvá pec s vodním pláštěm. Získávání 
kovů ze surového materiálu začalo být různorodější, takže k získávaným složkám patřily: kov 
olovo, kyselina sírová, slitina Pb-Sb, konvertorová měď, CuSO4, kov vizmut a další. 

Poté, co v roce 1966 zahájil svojí činnost podnik Copsa Mica, se taktika společnosti SC Rom-
plumb SA změnila a následovalo uzavření sektoru pro tavení olova. Svůj provoz ukončil též zá-
vod na výrobu kyseliny sírové, takže se síra v koncentrátech vypouštěla do ovzduší.  

Od zavedení elektrolýzy olova v závodě Mopsa Mica v roce 1971 bylo závodu Firiza uloženo 
pouze extrahovat měď ze získaného surového olova.   

Další investice realizované v dané době na platformě  Ferneziu:  
 r. 1975 realizace slévárny na výrobu oceli a litiny,  
 r. 1982 najetí výrobny MnO2 o výkonu 2500 tun/rok, 
 r. 1984 zprovoznění zařízení na zpracování olověného odpadu, avšak pro vysoký stupeň 

znečištění uzavřeno v závěru roku 1989. 

SC Romplumb SA má též malou kyslíkárnu, jejíž stáří přesahuje 30 let (Q=80Nm3/h). 

Opatření učiněná v průběhu těchto let za účelem zlepšení pracovních podmínek, jako byly úpravy 
technologických procesů a zdokonalení větracího systému, měla za následek trvale klesající emise 
škodlivých látek vypouštěných do ovzduší.    

I přes tato opatření společnost SC Romplumb SA Baia Mare nesplňuje hygienické zákony a před-
pisy včetně těch na ochranu ŽP ohledně oxidu siřičitého a olova.   

Za účelem snížení znečišťování bylo v roce 2002 započato se stavbou komínu o výšce 120 m, 
došlo k umístění nových pytlových prachových filtrů, a byla zahájena studie zkoumající možnost 
zadržování oxidu siřičitého v aglomerační fázi I.  

Provozní schéma zařízení v SC Romplumb SA Baia Mare uvádí obr. 1: 

 



 

 
 

Obr. 1 Provozní schéma zařízení v SC Romplumb SA Baia Mare 

 

 
 
LEGENDA: 1 – úložný prostor obohacené rudy, 5 – vyživovací nálevka, 9 – ventilátory, 13 – Zásobník na koks, 17 – rozptylový komín;  2 – dopravní pásy,  
6 – hořák na methan, 10 – Pytlíkové prachové filtry, 14 – Zásobník na tavidlo; 3 – Zásobník na obohacenou rudu, 7 – Aglomerační jednotka, 11 – Pec s vodním pláš-
těm, 15 – granulační nádrž; 4 – smáčecí buben, 8 – vagony, 12 – Licí pánev na olovo, 16 – směšovací komora. 
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Obecný popis systému pro vypouštění plynů 
Rozptylový komín se skládá ze 3 trubek Nd1400mm o celkové výšce 120m, uspořádaných do  
úhlu 120° jako vrtule, a ukotvené šrouby k ocelobetonovému základu. Dané tři komíny jsou umís-
těny na kovové konstrukci vyrobené jako věžová konstrukce se zábradlím. Na spodní straně kaž-
dé z věží je hrdlo k odčerpávání kondenzátu kyseliny a horizontální sekce následujíc ihned za 
sekcí s kontrolními dvířky.  

Vnitřek komínu, spojovacích potrubí a směšovací komory je chráněn vůči působení kyseliny po-
mocí olověného plátu o tloušťce 2.5 cm, vnějšek je pak opatřen nátěrem a tepelně izolován mine-
rální bavlnou o tloušťce 90 mm a chráněn 1 mm silným hliníkovým plátem.  

Směšovací komora představuje ocelovou konstrukci válcového tvaru chráněnou olověným plátem 
o tloušťce 2.5, Фi=4500mm a L=12000mm. 

Realizací nového systému (směšovací komora-homogenizace, nový komín): došlo k novému 
uspořádání směru vypouštění plynů z aglomerace a tavení, a byly provedeny nové spoje: 

 2 potrubí (Hygiena tavení a aglomerace I+II) s Nd= 1422 x 8.7mm. 
 2 potrubí (Aglomerace a II-technologické plyny) s Nd= 1016 x 7.92mm.  

Vnitřní strana těchto vedení postrádá olověný obal, vnější strana těchto vedení pak není tepelně 
izolována. Na těchto vedeních v blízkosti směšovací komory jsou instalovány 4 chlopně (2 ks s 
Nd = 1400 mm a 2 ks s  Nd =1000 mm) z nerezové oceli.   

Chlopně slouží k otevírání a zavírání různých cest podle jejich technologické potřeby.  

2. Aspekty emisí 

2.1 Charakteristika výsledných plynů z aglomeračního procesu  

- Technologické plyny 
- průtok:   80.000–100.000 m3/hod. 
- teplota:   10–70 °C 
- vlhkost:   3–5 % obj. 
- koncentrace SO2:   0,4 –1 % obj. 
- prach v plynu:  10 mg/m3 

- Hygienické plyny 
- průtok:   100.000 m3/h. 
- teplota:   5–35  °C. 
- vlhkost:   1–3   %. 
- koncentrace SO2:   0,01–0,02  %. 
- prach v plynu:  10 mg/m3. 

2.2 Charakteristika výsledných plynů z tavení 
- průtok:   100.000  m3/h. 
- teplota:    70 °C. 
- vlhkost:    1–2   %. 
- koncentrace SO2:  0,05  %. 
- prach v plynu:   10  mg/m3. 
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Do ovzduší přicházejí znečišťující látky v podobě škodlivin z plynů, nekontrolované úniky 
z pracovních hal s obsahem SO2 a prachu. Prášek je považován za znečišťující látku vzhledem 
k jeho obsahu olova.   

Provedená měření ukazují průtok vypouštěných plynů maximálně 240.000 m3/hod.,  s 3,5 kg/hod. 
prachu, (z čehož olovo tvoří: 0,4 kg/hod. ) a 851 kg/hod. SO2.   

V podniku S.C. ROMPLUMB SA. hrají důležitou roli zdroje difuzních emisí. 

Do budoucna se předpokládá zdokonalení přepravních podmínek zavedením pneumatického 
systému přepravy tohoto prášku. 

Tabulka 1 uvádí – relativně řečeno – hodnoty z provedených měření a stávajícím zákonem 
stanovené limity (koncentrace vyjádřené v mg/m3). 

Tab. 1 Skutečně naměřené hodnoty 

Složka Ord,462/93 ROMPLUMB 
SO2 500 3700 

Prach celkem: z toho 50 14,6 
olovo 5 1,7 

kadmium 0,2 0,01 
 

Závěrem lze konstatovat, že naměřené hodnoty signalizují skutečné snížení množství prachu ve 
vypouštěných plynech z komínů. Pokud jde o SO2, pak jeho hodnoty jsou vysoké s tím, že je lze 
dostat pod limitní výši snížením obsahu síry v surovině, a zředěním vypouštěných plynů vzdu-
chem, popř. zadržováním SO2 ve fázi I u aglomerace (kde je vypouštěné množství největší). 

V r. 2002 byla obnovena měření emisí na plošině.   

Za účelem určení charakteristických parametrů plynových emisí byla učiněna opatření v oblasti 
vypouštění, a to v souladu s ministerským Rozhodnutím č. 462/93 – PŘÍLOHA „Metodické 
normy ohledně zkoušky emisí znečišťující ovzduší a pocházející ze stacionárních zdrojů”. Vý-
sledky uvádí věstník analýz. Analýzy prováděné za jednotlivé sekce uvádí Tabulka 2.  

Tab. 2 Měření vypouštěných látek dle Příkazu 462/1993 
Znečišťující 

látka 
Hmotnostní 

průtok 
[kg/h] 

Průtok 
plynů 

_[mg/h] 

Mocnost
[mg/mc] 

Váhoívý 
práh 

[mg/mc] 

Práh pro uči-
nění zásahu 

[mg/mc] 

Částice 21.744 88000 50.81 35 50 
SO2 338.68 88000 3848.63 350 500 
NO2 16.1 88000 182.95 350 500 
CO 755.9 88000 8589.77 - - 
Pb 0.5672 88000 6.45 3.5 5 
Cd 0.05982 88000 0.68 0.14 0.2 

Měření ukázala překročení směrem k varovné a zásahové prahové hodnotě pro prach, oxid siřičitý 
a kovy.  Oxidy dusíku není třeba sledovat.   

3. Environmentální bilance  
Z údajů dodaných zákazníkem, za podmínky, že zařízení pracují na maximální výkon, lze sesta-
viz Tabulku 3 uvádějící množství plynů a jejich složení.   



 

 
 

Tab. 3 Množství a složení plynů uvolňovaných do ovzduší 
 

  

PODLE SEZNAMU 
ZNEČIŠŤUJÍCICH 

LÁTEK (PŘÍLOHA 1 
PŘÍKAZU 1144/2002) 

 
CELKOVÝ 
PRŮTOK 

MOCNOST 
DNY PRO-
VOZU V 
ROCE 

MNOŽSTVÍ UVOLNĚNÉ ZA 
ROK 

 

  

Oxid uh-
ličitý 

Oxid siřiči-
tý 

Oxid 
uhličitý 

Oxid 
siřičitý Oxid uhličitý Oxid siřičitý 

  kg/h kg/h Nm3/h g/m3 g/m3 days  kg/an kg/an 

Aglomerace I 205 585 86525 2,36 6,76 335 1645089 4703400 

Aglomarace II 205 585 86525 2,36 6,76 335 1645089 4703400 

Tavení 3765 75 44272 85,04 1,69 335 30269643 603000 

UVOLNĚNO CELKEM 4174 1245 217321 19,21 5,73 - 33559821 10009800 

POŽADOVANÁ ROČNÍ 
PRAHOVÁ HODNOTA – 

PŘÍKAZ 1144 / 02 (ZE 
KTERÉHO JSOU HLÁ-

ŠENY EMISE) 

- - - - - - 100 000 000 150 000 

MEZE KONCENTRACÍ – 
OBJEM, PŘÍKAZ  462/1993 - - - - 0,5 - - - 
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4. Zákony na ochranu ŽP ohledně znečištění ovzduší  

Platí následující místní zákony na ochranu ŽP, které je nutné dodržovat:  
 Ministerské Rozhodnutí č. 462/1993 ohledně schvalování technických podmínek pro 

ovzduší a zajištění metodických norem o emisích znečišťujících látek produkovaných sta-
cionárními zdroji [1].  

 Vyhláška o nouzovém stavu č. 195/2005 na ochranu ŽP v platném znění.   
 Ministerské Rozhodnutí M.A.P.M. č. 1144/2002, zavádějící Registr znečišťovatelů se zru-

šenými činnostmi dle článku 3) odst.1) g) h) Vyhlášky o nouzovém stavu č. 34/2002 
ohledně prevence, omezení a kontroly znečištění ovzduší a jeho hlášení.  

 Vyhláška o nouzovém stavu č. 34/2002 ohledně prevence, omezení a kontroly znečištění 
ovzduší [3]. 

 Ministerské Rozhodnutí č. 592/2002, norma stanovení mezních hodnot, prahových hodnot 
a kritérií a metod stanovení oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a oxidů dusíku, suspendova-
ných částic (rozptýlených), olova, benzenu, oxidu uhelnatého a ozonu v okolním vzduchu. 

5. Stanovení parametrů měření 
Při monitorování emisí v komíně v souladu s ustanoveními výše uvedených platných zákonů na 
ochranu ŽP je nezbytné měřit následující parametry: 

1. potlačený průtok technologického plynu na vedení 1- komín, pole: 0–120000 m³ / hod.  
2. potlačený průtok technologického plynu na vedení 2 - komín, pole: 0–120000 m³ / hod.  
3. potlačený průtok technologického plynu na vedení 3 - vozík, doména: 0-120000 m³ / hod. 
4. teplota potlačeného plynu na vedení 1 - komín, okruh působnosti 0–60 ° C;  
5. teplota potlačeného plynu na vedení 2 - vozík, okruh působnosti 0–60 ° C;  
6. teplota potlačeného plynu na vedení 3 - vozík, okruh působnosti 0–60 ° C;  
7. tlak technologických plynů ve směšovací komoře, pole 0–200 Pa;  
8. množství prachu v technologických plynech potlačených na vedení l-komín, okruh působ-

nosti 0-60 mg/m 
9. množství prachu v technologických plynech potlačených na vedení 2- komín, pole  

0-60 mg/m  
10. množství prachu v technologických plynech potlačených na vedení 3- komín, pole  

0-60 mg/m 

6. Určení míst měření  

Za účelem monitorování plynů vypouštěných z komínu byly stanoveny následující místa měření: 
 měření teploty a průtoku se provádí na každém horizontálním segmentu mezi směšovací 

komorou a svislými sekcemi.   
 měření množství prachu se provádí ve výšce + 43.3 m.  
 měření obsahu SO2 a tlaku se provádí na potrubí směšovací komory pro homogenizaci.  
 měření obsahu CO se provádí na potrubí tavení u hrdla v prostoru nad směšovací komorou 

pro homogenizaci.  

7. Zavedení monitorovacího zařízení  
Zvolené monitorovací zařízení je nejnovější generace a je schopné plnit požadavky legislativy na 
ochranu ŽP a podnikových norem jednotlivých států Evropy.   
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Jako montážní výbava byly použity:  
 trubkové kruhové snímače se snímači diferenciálního tlaku na měření průtoku;  
 odporové články reagující na teplo Ptl00 včetně nástavce s hlavou pro měření teplot;  
 snímač diferenciálního tlaku k měření tlaku;  
 analyzátor plynů Horiba na CO a S02 s následujícími charakteristikami:  
 metoda měření: „absobţie nondispersiva“ v IR.; 
 pole měření: 0 - 1000 mg / m³; 0 - 10,000 mg / m u S02; 0 - 5000 mg/m3 u CO;  
 max. teplota plynu: <250 ° C;  
 max. tlak směsi v místnosti: 60 hPa; 
 triboelektrický snímač k určení množství prachu z plynu. 

Zařízení používá pomocná data koncentrátoru, stejná výroba ve stávajícím na plošině, montované 
na „nové budově“ u komína.  

Na stejném místě byly též montovány zdroje  pro podporu smyček, analyzátor plynů a místní po-
čítačová síť (ETERNETH).  

Koncentrátor dat zajišťuje trvalé sledování technologických parametrů a nepřetržité spojení se 
serverem umístěným v environmentální laboratoři pro plošinu.   

Prostřednictvím serveru je zajištěna kontrola technologických parametrů ze strany osob zodpo-
vědných za ochranu ŽP, data jsou vysílána technologům v závodě a též agentuře ochrany ŽP pro 
kraj Maramures. Systém rovněž umožňuje vysílání dat o imisích do místního střediska EPA v 
Romplumb SA za účelem provedení opatření na snížení škodlivých emisí.  

Na plošině byla realizována počítačová síť, která shromažďuje informace ze stávající automatiza-
ce procesu a dále provádí výpočty, ukládání do paměti a vizualizaci po hierarchii, jenž bude zalo-
žena manažery závodu.  

Celkové schéma monitorovacího zařízení je uvedeno na obr. 2. 

Literatura 
1. Order 462/1993 for approval of technical conditions on the atmosphere and protect the   

Methodological Norms on the emission of air pollutants produced by stationary sources.  
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Obr. 2 Schéma monitorovacího zařízení
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EKONOMICKÁ POSOUZENÍ TÝKAJÍCÍ SE KLESAJÍCÍHO  
OBSAHU OLOVA V KOVECH ZÍSKANÝCH ZPRACOVÁNÍM  

KONCENTRÁTŮ MĚDI A OLOVA 
Vasile Hotea, Irina Smical, Elena Pop, Gh. Iepure, Iozsef Juhasz  

 

1. Úvod 
Při zpracování složených koncentrátů olova a mědi v pecích s nádrží, pyrometalurgickým postu-
pem, bude kamínek (lech) představovat tavení, ve kterém se většina mědi obsažená v surovině 
hromadí jako sulfid měďnatý (Cu2S). Vedle sulfidu měďnatého se v kamínku nacházejí různá, 
avšak významná množství sulfidu olovnatého (PbS) a sulfidu železnatého (FeS). Přítomny jsou 
též sulfid zinečnatý, sulfidy arsenu a antimonu, ale v malém množství. 

Těžení mědi z kamínku se provádí jeho zpracováním v konvertorech k získání surové mědi (okolo 
98%). Ostatní složky přecházejí do různých vedlejších produktů, ze kterých se užitečným prvkům 
dostane praktického užití recyklací v aglomeračním slinování či v procesech tavení. Tak olovo a 
zinek přecházejí významným poměrem do plynů jako oxidický prach. Jde o prach zachycený na 
filtračních zařízeních. Bezprachové plyny obsahující oxid siřičitý lze použít na výrobu kyseliny 
sírové. Železo v kamínku se vyloučí do strusky jako fayalit (2FeO.SiO2). 

2. Ekonomická posouzení 
Prach zachycený ve filtračních zařízeních, a obsahující zhruba 40 % Pb a 7–8 % Zn, se zpracovává 
(buď tak jak vzniká nebo po předcházející peletizaci) recyklací ve fázi aglomeračního slinování.  

Je zřejmé, že vyšší obsah v kamínku způsobí větší objem prachů, které nutno zpracovat za účelem 
získání hodnotného olova, což si vyžádá náklady ovlivňující konečnou cenu olova. Navíc 
v případě, že filtrační systémy fungují nedokonale, dochází k rozptylování prachu do ovzduší 
v okolí pracoviště a po vnějším obvodu výrobny, což snižuje kvalitu ovzduší. Nízký obsah 
v kamínku vede úměrně k vyšší těžbě olova ve fázi aglomeračního slinování. Současně s tím bude 
objem kamínku podléhající konverzi menší u stejného množství mědi – dochází ke snížení nákla-
dů na konverzi a tudíž  ke zvýšení výtěžnosti mědi.   

Těchto několik výše uvedených úvah zdůrazňuje ekonomické výhody vyplývající ze snížení ob-
sahu olova v kamínku, zejména pak: 

 malá množství prachu s obsahem olova při konverzi; 
 vyšší výtěžnost olova při omezení fáze tavení, a u mědi při fázi konverze  

3. Příčiny vzniku vysokého obsahu olova v kamínku 
Výskyt olova v kamínku je způsoben nedostatečným odstraněním síry z koncentrátů olova a mědi 
při aglomeračním slinování. V takovémto případě aglomerát určený ke zpracování v kádi bude 
obsahovat mnoho sulfidu olovnatého. Během tavení aglomerátu v peci s kádí, vezmeme-li 
v úvahu redukční atmosféru a jiné podmínky, bude odstranění síry v nejlepším případě na hodno-
tách 15-20%, takže přibližně 80% sulfidu olovnatého v aglomerátu vchází do kamínku. Nutno zde 
zmínit, že aglomerační slinování pod tlakem je výkonnější (ohledně odstranění síry) v poměru 
k aglomeračnímu slinování pod sáním, neboť prostřednictvím dávkování vzduchu bude oxidující 
vzduch pronikat rovnoměrněji vrstvou vsázky při dopravním pásu.  
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Další příčinou zvýšení obsahu olova v kamínku je přítomnost síranu olovnatého v tave-
ném aglomerátu. Při procesu aglomeračního slinování se reakcemi při teplotě 500–650 0C získává 
síran olovnatý: 

   PbS + 2O2 → PbSO4     (1) 

   PbO + SO3 → PbSO4     (2) 

Oxid sírový se získá oxidací oxidu siřičitého, role katalyzátoru náleží Fe2O3 , který se objeví po 
oxidaci sulfidu železnatého.  

Při teplotním režimu (850 – 9500C) u procesu aglomeračního slinování se většina síranů rozkládá, 
dokonce i síran olovnatý má velmi nízký disociační tlak ( )

3SO
P , takže rozklad může nastat pouze 

při teplotách nad 12500C, tj. mnohem více směrem k tepelnému režimu aglomeračního slinování.  

Z obvyklých síranů neželezných kovů má PbSO4 větší stálost. Při teplotě 9000C má disociační 
teplota nízkou hodnotu: 

  mmHgP
CatSO

054,00
3 900

=  

a hodnota 1,0 atm je zaznamenána při 13900C. 

Podobně změna slučovací volné entalpie PbSO4 má záporné hodnoty v podmínkách procesu 
aglomeračního slinování: 

  ( ) mol/kcal7,22G0
K12004PbSO

f −=Δ  

to ukazuje stálost tohoto síranu při teplotách 800 – 10000C. 

Ve vztahu k Tabulce 1 je uvedeno několik síranů, kde při pokusných zkušebních teplotách má 
disociační tlak příslušné hodnoty 0.1 a 1.0.  

Tab. 1 Pokusné teploty, při kterých disociační tlak několika síranů dosahuje příslušných 
hodnot 0.1 a 1.0 

  Teplota 0C 
( )3SOPb  Al2(SO4)3 CuSO4 Fe2(SO4)3 ZnSO4 

0.1 atm 630 625 620 760 
1.0 atm 750 785 730 860 

 

Částečné snížení obsahu síranu olovnatého v aglomerátu se děje v důsledku interakce sulfidu se 
síranem:  
  3PbSO4 + PbS  →  4PbO + 4SO2    (3) 

Během tavení aglomerátu v peci s kádí dle reakcí přechází síran olovnatý na sulfid olovnatý: 

  PbSO4 + 4CO  →  PbS + 4CO2    (4) 

  PbSO4 + 4C  →  PbS + 4CO     (5) 

Většina výsledného sulfidu olovnatého přechází do kamínku. 

4. Způsoby snižování obsahu olova v kamínku 
Když má aglomerát koncentrátu olovo-měď vysoký obsah sirníku v síranu, lze snížit obsah olova 
v kamínku přidáním odpadního železa (doporučuje se malá žehlička) do vsázky tavící pece. Tato 
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přísada vychází ze skutečnosti, že při teplotě nad 5000C železo snadno reaguje a odebírá síru 
z těchto sulfidů: 

  PbS + Fe  →  Pb + FeS     (6) 

Výsledný sulfid přechází do kamínku. Tento postup není hospodárný, neboť zvyšuje množství 
železa v bilanci zpracování koncentrátů, což vyvolává větší objem strusky a to zvedá množství 
zúčastněných kovů a tím provozní výdaje na jednu tunu koncentrátu.  

Další možností je použití měděného odpadu jako přísady do vsázky tavící pece. Měděné odpady 
působí podobně jako železné tím, že vedou ke zmenšení obsahu olova v kamínku: 

  PbS + 2Cu  →  Pb + Cu2S     (7) 

Tento postup má též ekonomické nevýhody. Každý měděný odpad lze použít k obnově 
v mnohem bližší fázi k surové mědi, při tepelné rafinaci nebo v nejhorším případě při konverzi. 
Přecházení množství – dokonce i odpadního množství – z kovové fáze jako sulfid (poté, co před-
tím bylo získáno z koncentrátů), je samozřejmě jeví jako neekonomické. Postup, který považuje-
me za adekvátnější, spočívá v přidání tavidla k vytvoření strusky železa z koncentrátů ve fázi sli-
nování aglomerátu. Při teplotě 9100C dochází k účinnému rozkladu uhličitanu vápenatého, změna 
volné entalpie vchází do záporného rozsahu (ΔG < 0). 

Za přítomnosti oxidu vápenatého a při teplotním režimu, při kterém probíhá proces aglomerační-
ho slinování, bude síran olovnatý přecházet na síran vápenatý a oxid olovnatý. Podobně sulfid 
olovnatý za přítomnosti oxidu vápenatého přechází na sulfid vápenatý a oxid olovnatý: 

  PbSO4 + CaO  →  CaSO4 + PbO    (8) 

  PbS + CaO  →  CaS + PbO     (9) 

Tímto způsobem přísada vápence ve fázi aglomerace umožní přechod síranu olovnatého a sulfidu 
olovnatého na síran a sulfid vápenatý, čímž dojde nakonec k poklesu obsahu olova v kamínku.  
Oxidy olova vyplývající z reakcí (8) a (9) tvoří společně s křemenem olovnaté křemičitany, které 
se ve fázi tavení redukují na kovové olovo. 

Podobně se za přítomnosti křemene rozkládá síran olovnatý: 

  PbSO4 + SiO2  →  Pb.SiO3 + SO3    (10) 

Při průmyslových zkouškách bylo použito více druhů vápence (granulometrické druhy) s tím, že 
nejlepší výsledky vykazovaly ty s co nejjemnější granulometrií.  

K zamezení výdajů souvisejících s rozmělňováním (mletím) vápence se používá uhličitan vápena-
tý v procesu kaustifikace v sodném průmyslu. Vedle zdokonalené jemnosti se vyznačuje též vlh-
kostí, která brání rozptýlení prachu při manipulaci.  

Vápenec ve směsi vystavené aglomeračnímu slinování je tvořen přímo v dávkovacích silech, tak-
že přes dopravní pásy a míchací buben se homogenním způsobem rozptýlí do veškeré vsázkové 
míchací hmoty. 

U vsázky podléhající aglomeraci byl vápenec přidán v poměru 3,5–4% k získání mísící struktury 
dle Tabulky 2. 
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Tab. 2 Struktura směsi u aglomerační vsázky  

Crt. 
No 

Celkový obsah 
Pb  % 

Z toho Pb jako: CaO 
PbO % PbS % PbSO4 % 

1 24,5 5,8 11,7 6,2 3,6 
2 23,5 4,2 12,5 6,2 3,5 
3 23,1 4,8 10,7 7,4 3,6 
4 25,5 5,1 11,5 7,6 3,4 
5 25,5 5,6 13,0 5,8 3,2 

 

Aglomerát vyplývající z výše uvedeného zpracování vsázkové směsi měl strukturu dle Tabulky 3. 

Tab. 3 Struktura aglomerátu 

Crt. 
No 

Celkový obsah Pb 
% 

Z toho Pb jako: PbO.SiO2 
PbO % PbS % PbSO4 % 

1 24,5 11,0 3,5 3,8 6,0 
2 23,5 10,6 3,4 3,4 6,0 
3 23,1 7,5 4,7 2,0 8,5 
4 25,5 12,0 4,3 3,2 6,2 
5 25,5 10,0 3,8 3,1 7,0 

Z analýz uvedených v Tabulce 2 a 3 vyplývá, že sulfid olovnatý klesá na zhruba 1/3 směsi, a to na 
základě odstranění síry a výměnné reakce mezi oxidem vápenatým a sulfidem olovnatým.   

Síran olovnatý se zmenší přibližně na polovinu v důsledku jeho přechodu na síran vápenatý za 
přítomnosti oxidu vápenatého.   

Při tavení aglomerátu v peci s kádí se z kamínků stává kamínek o struktuře dle Tabulky 4.  

Tab. 4 Struktura olovnato-měďnatého kamínku  

Crt. 
No  

Celkový obsah Pb 
% 

Z toho Pb jako: Cu 
% 

S 
% PbS % Pb liber % 

1 10,8 4,8 5,1 20,1 22,2 
2 11,8 6,2 4,3 19,3 21,2 
3 11,4 6,2 4,5 20,7 22,2 
4 12,5 8,0 4,2 18,3 22,9 
5 9,2 6,1 2,6 28,4 23,2 

V minulosti, bez přísady vápence, u stejných souborů aglomeračního slinování a tavení se obsah 
olova v kamínku pohyboval v rozmezí 18–22 %.    

5. Závěry  

Bylo provedeno praktické ověření specifických údajů z literatury ohledně výhod z přidávání vá-
pence ve fázi aglomeračního slinování.   

Pomocí přísady vápence se předpokládá snížení olova v kamínku okolo 40 %.  

Vápenec poskytující nejlepší výsledky vzniká z procesu kaustifikace mající výhodu zlepšené 
jemnosti (bez nutnosti vynaložení nákladů na rozmělnění) a odpovídající vlhkosti za účelem pre-
vence šíření prachu při manipulaci.    
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Přísada vápence v poměru 4% při aglomerování, vyjádřeno jako CaO, vede k získání samovolné-
ho tavidla, stejnorodého aglomerátu, přinášející výhodu v podobě zvýšené produktivity tavící 
pece s kádí. 
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ZAVÁDĚNÍ BIOPLYNOVÝCH STANIC V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNI-
CÍCH Z POHLEDU TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 

Jitka Šišková  
 

Úvod 
V posledních zhruba 200 letech se výrazně změnily podmínky vztahů člověk a příroda ve všech 
státech s vyspělou ekonomikou. Za tuto relativně krátkou dobu se počet obyvatel na Zemi více jak 
zdvojnásobit a ohromná nadprodukce koncentrovaná do místních lokalit způsobila katastrofální 
hromadění produkovaných odpadů jak průmyslových a zemědělských, tak i z domácností. 

Hromadění zmíněných odpadů způsobuje v posledních zhruba 30–50 letech již tak výrazné změ-
ny prostředí, že nutnost věnovat se jejich eliminaci je nevyhnutelný. 

První zastánci tohoto řešení začínají vznášet své námitky zhruba v druhé třetině 20. století. Vzniká 
pojem environmentalismus jako ideologie vztahů člověka a životního prostředí. Z jeho názoro-
vých závěrů se definuje pojem „trvale udržitelný rozvoj“ jako snaha současné generace zachovat 
stávající životní podmínky i pro generace následující. 

Využití bioplynových stanic 
Jedním z nejefektivnějších využívání odpadů jsou bioplynové stanice, které již několik let úspěšně 
fungují hlavně u čistíren odpadních vod ve městech (Jonáš, 1988). Jejich využití je ale daleko 
širšího charakteru, jelikož jsou schopny velmi kvalitně zpracovat nejen průmyslový odpad, ale  
i veškerý odpad živočišného a rostlinného hospodářství. Proto jejich využití v zemědělských pod-
nicích, hlavně s výrazným podílem chovu hospodářských zvířat, se jeví jako velmi perspektivní. 

V zemědělských podnicích je absolutní většina odpadů zpracovatelná bioplynovými stanicemi. 
Pro výrobu bioplynu a následně i elektrické energie v kogeneračních jednotkách se dají využít 
materiály jak z živočišné, tak i rostlinné výroby. Naopak kombinace obou odvětví se jeví jako 
výhodná, jelikož odpad z živočišné výroby je sice pro výrobu metanu výnosnější, ale směs 
s rostlinným materiálem většinou zlepšuje průběh fermentačního procesu (% sušiny, poměr N : C 
apod.). Musí se však udržovat optimálně neutrální pH, jelikož při množství fytomasy nad 20 % 
dochází k výraznému překyselení a zastavení fermentačního procesu (Kára, 2006).  Tomu se dá 
zabránit přidáním zásaditých látek . 

Zbylý digestát  po ukončení fermentačního procesu slouží jako velmi kvalitní hnojivo, které má 
téměř stejný obsah N jako výchozí produkty a navíc je dusík většinou vázán v organických vaz-
bách (močovina, odumřelé zbytky metanových bakterií), které jsou v půdě pomaleji mineralizo-
vány a lépe využívány rostlinami. Amonný dusík vzniklý rozkladem močoviny je buď přímo při-
jímán rostlinami nebo oxidován nitrifikačními bakteriemi na dusičnany. Asimilace močoviny je 
aktivní metabolický proces, který je pro rostliny zdrojem nejen dusíku, ale i uhlíku (Zehnálek, 
2006). 

Pro využití v bioplynových nebo kogeneračních jednotkách se dá využívat následující materiál 
(Straka, 2006): 

a) záměrně pěstované plodiny v rámci osevního postupu 
- olejniny 
- obilniny 
- brambory 
- kukuřice 
- cukrovka 
- meziplodiny 
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b) odpadní plodiny 
- zbytky ze zemědělské prvovýroby nevyužité nebo nevhodné pro potravinářské zpracování 
- sklizená hmota z údržby krajiny 
- sklizená hmota z údržby pastvin 
c) zbytky ze živočišné výroby 
- odpad z živočišných chovů 
- odpad z jatek  
d) zbytky z lesní výroby 

Posouzení možnosti zavádění bioplynových stanic 
Trvale udržitelný rozvoj je definován jako součinnost a rovnováha tří základních pilířů společnos-
ti – ekonomického, environmentálního a sociálního. Veškeré aktivity podnikatelských subjektů by 
měly být směřovány do průsečíku optima všech tří zmíněných oborů. 

Z tohoto důvodu je nutno posuzovat plánované projekty na využití kogeneračních jednotek 
v zemědělských podnicích nejenom z ekonomického hlediska, ale současně s tím zohledňovat 
vliv na životní prostředí a kvalitu života obyvatel. 

Posuzovaná hlediska: 
a) ekonomická 

- vysoké vstupní investiční náklady – v letech 2007 až 2013 možno využít dotací EU a mi-
nisterstva životního prostředí, které mohou dle podmínek činit 50–85 % vstupních inves-
tičních nákladů – dle Operačního programu životního prostředí, Prioritní osa Udržitelného 
využívání zdrojů energie – výstavba nových zařízení s cílem využívání obnovitelných 
zdrojů energie (Oliva, 2007) a také investicí v rámci Programu rozvoje venkova 

- od počátku provozu už jen náklady na odpisy DHM a provozní náklady 
- ušetřené náklady na teplo a energii pro provoz zemědělského podniku 
- ušetřené náklady na nákup průmyslových hnojiv  
- ušetřené náklady na zajištění kvalitního uskladnění statkových hnojiv (od roku 2008 se dle 

Nitrátové směrnice 108/2008 Sb. již počítá s uskladňovacími kapacitami na půl roku – vý-
razné další investice do těchto zařízení) 

- výnosy za prodej nadbytečné energie (výše nákladů na provoz stanice tvoří zhruba 55 % 
tržeb za prodej elektrické energie do sítí – Chmel, 2006) 

- výrazné omezení závislosti na zvyšujících se cenách energie 
b) environmentální 

- kvalitní návratnost biomasy do přírodního koloběhu 
- zlepšení využití zemědělské půdy (omezení nekontrolovatelného zaplevelení na nevyuží-

vaných plochách i možnost lepšího využití osevních postupů) 
- zemědělská produkce živočišná i rostlinná takřka bezodpadová 
- ochrana životního prostředí (zmenšení výparů či průsaků nekvalitních hnojiv) 

c) sociální 
- zlepšení podmínek v místech skladování fermentovaných hnojiv (bez zápachu) 
- zvýšení pracovních míst v zemědělství (Program rozvoje venkova, v letech 2007–2013 

možno využít dotace EU) 
- omezení závislosti na kontinuálním poskytování energie (viz současná situace 

s přerušením dodávky plynu) 
- ochrana obyvatel při řešení krizových situací (technologické havárie, terorismus) 
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Diskuze 
Pro projektování těchto větších zařízení stále platí hlavně hledisko ekonomické. Investiční nákla-
dy na pořízení kogenerační jednotky se dle velikosti projektu pohybují cca mezi 20–60 mil. Kč. 
Návratnost vložených investic se také velmi liší podle jeho dalšího využití. Pokud by se stanice 
využívala plně a přebytečná energie by se dále odprodávala, uvádějí někteří autoři (Hrůza, 2007) 
návratnost vložených investic od 9 let výše. Toto ale dost často není realizovatelné hlavně u ma-
lých zemědělských farem, kde by stanice sloužily hlavně jako zdroj pro pokrytí vlastní energie. 
Tam by se doba návratnosti velmi prodloužila. 
Přesto by se měly podniky o stavby bioplynových nebo kogeneračních stanic zajímat, jelikož je 
v současné době vyhlášeno větší množství dotací právě pro tyto směry podnikání a projektů. Veš-
keré aktivity v rámci využívání obnovitelných zdrojů energie jsou podporovány dotacemi jak 
z EU, tak i v rámci programů Ministerstva životního prostředí ČR.  

Závěr  
Výše zmíněné argumenty podporují hlediska zavádění bioplynových stanic či kogeneračních jed-
notek v zemědělských podnicích. Tento směr je podporován i snahou státu o navýšení tvorby 
energie z obnovitelných zdrojů do roku 2010 na zhruba 8 % celkové spotřeby. Bohužel 
v současné době je hlavním protiargumentem zavádění těchto stanic jejich vysoká pořizovací in-
vestiční zátěž, hlavně pro menší zemědělské farmy.  
Přes všechny těžkosti by se mělo zavádění bioplynových stanic podporovat. Celosvětový trend 
environmentálních aktivit se zaměřuje obdobným směrem, o čemž svědčí i nejnovější prohlášení 
nového amerického prezidenta Obamy, který vyhlásil v USA pokyn státním agenturám na směřo-
vání k energetické nezávislosti a ekologičtější ekonomice. 

Literatura 
Babička, L., Kouřimská, L.: Nedoceněné možnosti využití zemědělské produkce při výrobě obnovi-
telných zdrojů energie. Sborník konference Výstavba a provoz bioplyn. Stanic, Třeboň, 2007 
Babička, L., Kouřimská, L.: Bioplynová stanice jako součást ekologické farmy. Sborník konference 
Ekologické zemědělství, Brno, 2007 
Hrůza, R.: Ekonomický model realizace bioplynové stanice. Sborník konference Ekologické zeměděl-
ství, Brno, 2007 
Cmel, F., Stara, L.: Výroba elektřiny v kogeneračních jednotkách na ČOV Č.Budějovice z pohledu 
ekonomiky provozu, Sborník konference, Brno, 2006 
Jonáš, J., Petříková, V.: Využití exkrementů hospodářských zvířat. Praha, 184 str., 1988 
Kára, J., Pastorek, Z.: Anaerobní fermentace směsných materiálů. Sborník konference Ekologické 
zemědělství, Brno, 2007 
Mrkvička, J., Veselá, M.,  Dvorská, I.: Pastvinářství v ekologickém zemědělství, Ministerstvo země-
dělství, Praha, 2002 
Oliva, T.: Možnosti financování projektů z oblasti obnovitelných zdrojů energie. Sborník konference 
Ekologické zemědělství, Brno 2007 
Zehnálek, J., Adam, V., Kizek, R.: Asimilace dusičnanového, amonného a amonického dusíku u ze-
mědělských plodin. Chemické listy, 100, s.508-514, 2006 

Kontakt 

Ing. Jitka Šišková 
Katedra obchodu a financí, Česká zemědělská univerzita Praha 
Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 – Suchdol 
E-mail: siskova@pef.czu.cz 



251 
 

KULTURA VZTAHŮ SE ZAMĚSTNANCI JAKO VÝZNAMNÝMI  
STAKEHOLDERY V PODNIKU CHEMICKÉHO PRŮMYSLU 

Marie Bednaříková 
 

Úvod 
Podnik v komplexním pojetí představuje určitý druh kulturního systému. V rámci tohoto systému 
probíhají mezi jednotlivci, kteří jsou součástí podniku, neustálé vzájemné interakce. Každý pod-
nik má přitom svůj vlastní styl a způsob chování a jednání v daných situacích, upřednostňuje růz-
né systémy hodnot a má rozličné představy o konání a naplňování podnikatelského záměru. Výše 
popsané skutečnosti jsou projevem tzv. podnikové kultury, jejíž samotný obsah má výrazný vliv 
na fungování a výkon celého podniku. 

Významnou zájmovou skupinu podniku tvoří zaměstnanci. Přestože je v současné době kladen 
velký důraz na využívání informačních a komunikačních technologií, představuje lidský kapitál 
primární zdroj, umožňující existenci a fungování samotného podniku. V důsledku toho se 
v současnosti soustřeďuje velká pozornost na péči o zaměstnance podniku a na vzájemnou komu-
nikaci. Současně se do popředí zájmů podnikatelských subjektů dostává etika podnikatelského 
prostředí. Uplatňují se určité zásady a standardy podnikatelského a manažerského chování, jež 
respektují etické principy a podporují vzájemnou důvěru a autoritu. Úsilí podniku je zaměřováno 
na nastavení vhodných pracovních podmínek (pracovní prostředí, pracovní doba a režim, pracov-
ní pomůcky apod.), na rozvoj zaměstnanců v oblastech vzdělávání, schopností a dovedností. Zís-
kání a udržení si kvalitních zaměstnanců je ze strany podniků podporováno nabídkou různých 
zaměstnaneckých výhod, příplatků a jiných zvláštních dávek. 

1  Podniková kultura 
Podniková kultura je činitelem, který sbližuje stanoviska zaměstnanců a podniku a přispívá ke 
ztotožnění zaměstnanců s podnikem. Jsou to nepsaná „pravidla hry“, která jsou sdílena a naplňo-
vána všemi zaměstnanci podniku. Podniková kultura je součástí každého podniku a neustále se 
vyvíjí. Je velmi důležitým faktorem k pochopení samotného podniku a všech procesů v něm pro-
bíhajících a činností souvisejících s podnikem a jeho okolním prostředím. 

Jako soubor základních předpokladů, hodnot, postojů a norem chování, které jsou v podniku sdí-
leny, ovlivňuje podniková kultura komunikaci a rozhodování v podniku, každodenní chování 
zaměstnanců i celkovou atmosféru, která v podniku panuje. Jako způsob vnímání a myšlení, který 
je zaměstnancům podniku vlastní, má však podniková kultura také svou externí funkci – ovlivňuje 
rovněž chování podniku na trhu a jeho přizpůsobivost vůči vnějšímu prostředí. Obě uvedené 
funkce kultury mají přitom pro podnik zcela zásadní význam – výrazným způsobem determinují 
jeho výkonnost.  

Míra a charakter vlivu podnikové kultury na chování podniku závisí jednak na obsahu kultury, tj. 
na tom, jaké hodnoty, normy chování atd. jsou v podniku sdíleny, jednak na síle kultury, tedy na 
tom, v jaké míře jsou určité hodnoty, normy chování atd. sdíleny. Oběma těmito aspekty přitom 
kultura ovlivňuje jak aktivitu, míru úsilí i kvalitu pracovního života zaměstnanců, tak směrování 
podniku. Znají-li manažeři podniku obsah kultury svého podniku a rozumí-li mu, mohou lépe 
chápat a předvídat chování zaměstnanců i chování podniku jako celku. 

Z hlediska fungování podniku má podniková kultura řadu pozitivních stránek, které je možné 
využívat a rozvíjet [3]: 

 přináší jasný pohled na podnik a činí jej pro zaměstnance přehledným a snadno pochopi-
telným, 
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 vytváří podmínky pro přímou a jednoznačnou komunikaci, 
 umožňuje rychlejší rozhodování, 
 urychluje implementaci změn, plánů a programů, 
 snižuje nároky na formální kontrolu zaměstnanců, 
 zvyšuje motivaci a týmového ducha, 
 zajišťuje stabilitu sociálního systému podniku, 
 redukuje konflikty uvnitř podniku, podporuje soudržnost, 
 zabezpečuje kontinuitu, usnadňuje koordinaci a kontrolu, zajišťuje žádoucí chování a dis-

ciplínu, 
 redukuje nejistoty, ovlivňuje pracovní morálku a emocionální pohodu, 
 je konkurenční výhodou, pokud je podniková kultura silná. 

Přesto, že má podniková kultura řadu pozitivních stránek, objevují se (i když v menším počtu)  
i stránky negativní. Mezi negativní stránky podnikové kultury patří: 

 tendence k uzavřenosti, 
 nezdravá fixace na tradice, nedostatek flexibility, blokování nové orientace, 
 kolektivní snaha vyhnout se kritice, konfliktům, vynutit si přizpůsobení, 
 orientace na minulost, již zavedené normy a osobnosti. 

2  Stakeholders 
Stakeholder je v nejširším významu každý jednotlivec nebo organizační jednotka, která má určitý 
vliv na podnik nebo k ní má určitý vztah [8]. Skupina stakeholderů je tedy tvořena všemi osoba-
mi, institucemi či organizacemi, které mají vliv na samotný chod podniku a zároveň mohou být 
fungováním podniku zpětně ovlivňovány. Jednotlivé vztahy mezi lidmi uvnitř podniku, uvnitř 
pracovních týmů, mezi podnikovými útvary i vztahy k vnějším subjektům jsou pro úspěch podni-
ku velmi důležité a zásadní [6].  

Koncepce existence zájmových skupin v souvislosti s podnikovou praxí se začala vyvíjet  
v 60. etech minulého století v důsledku dynamického vývoje celé společnosti. Původně byly za 
zájmové skupiny považováni pouze akcionáři a podílníci na zisku. Později se však mezi stakehol-
dery začaly řadit i další zainteresované skupiny a podniky si začaly uvědomovat, že mají širší 
odpovědnost, než jen vůči svým vlastníkům. Z toho vyplývá, že podnik musí při svém podnikání 
nutně zohledňovat i další subjekty, které jsou s vývojem podniku spojené [7].  

Za hlavní stakeholdery lze považovat: 
 akcionáře – mající zájem na růstu a prosperitě firmy, 
 místní organizace – sledující dopady působení podniku na životní prostředí v jeho okolí, 
 zaměstnance – posuzující pracovní prostředí a podmínky v podniku, 
 zákazníky – orientující se především na kvalitu produktů a nabízených služeb, 
 finanční instituce – sledující finanční výsledky hospodaření podniku, na jejichž zákla-

dě poskytují půjčky, úvěry a jiné finanční produkty, 
 distribuční články, 
 konkurenty, 
 reklamní a PR agentury, 
 média, 
 veřejnost. 

Řízení a budování vztahů a vzájemná komunikace, zejména s klíčovými stakeholders, je 
v současnosti považována za významný konkurenční nástroj. Vzájemná provázanost mezi jednot-
livými stakeholdery, založená na důvěře a plnění smluvních závazků, přináší užitek pro všechny 
zúčastněné strany. 
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3  Zaměstnanci 
Zaměstnanci tvoří významnou zájmovou skupinu podniku. Dnes je již zřejmé, že úspěch podniku 
se neodvíjí pouze od kvality jejich práce, ale i od kvality práce celého pracovního kolektivu. 
V současné době proto podniky soustřeďují velkou pozornost na úroveň pracovního prostředí, 
péči o zaměstnance, zlepšování pracovních vztahů mezi zaměstnanci, na jejich spokojenost  
a identitu k podniku [4]. Vztahy se zaměstnanci jsou klíčem k úspěchu podnikání, neboť právě 
zaměstnanci k tomuto úspěchu výrazně napomáhají. Pro podnik jsou zaměstnanci označování za 
druhou nejvýznamnější skupinu, hned po zákaznících. 

Kvalifikovaní zaměstnanci jsou strategickým faktorem úspěšného podnikání. V pracovních čin-
nostech, jejichž základem je využívání znalostí, nelze lidský kapitál ničím nahradit. Zaměstnanci 
jako vlastnící znalostí se stávají na společnosti daleko méně závislí. Postavení zaměstnanců  
a podniku se vyrovnává. Zaměstnanci potřebují podniky, aby mohli uplatnit své specializované 
znalosti a podniky stejně tak potřebují zaměstnance, aby mohly naplnit své cíle, zdroje své exis-
tence. V podnikové praxi se stáváme svědky střetu dvou světů – světa cílů a požadavků na lidský 
výkon a světa intelektuálního potenciálu – lidských zdrojů. Pro úspěch a konkurenceschopnost 
podniků by měly být oba tyto světy v součinném a harmonickém vztahu [2].  

Zaměstnanci v podniku nesledují svým zapojením do pracovního procesu jen ryze individualistic-
ké materiální cíle. Důležité pro jejich pracovní uspokojení je i jejich sociální pozice, kterou zaují-
mají ve struktuře interpersonálních vztahů na pracovišti a s ní spojené míry vážnosti a prestiže [5]. 
Aby tyto vztahy působily pozitivně, měl by manažer podporovat i neformální vazby. Mělo by se 
jich však využívat ku prospěchu pracovních činností. Je třeba nenásilně podpořit i přátelská setká-
ní mimo podnik. Ale po návratu do pracovního prostředí musí být jasné, že prioritou je splnění 
úkolu.  

Každý zaměstnanec je individualita a s jako takovou by se s ním mělo jednat. Zaměstnance mů-
žeme v podstatě nazvat vnitřními zákazníky podniku. A stejně jako se hlásá individuální přístup 
k zákazníkům, obdobně by se tento princip měl vztahovat i na přístup k zaměstnancům. Pokud 
tento přístup vychází z trvale platných etických principů, směřujících k harmonické vyváženosti 
s lidmi i přírodou, stává se také základem konkurenceschopnosti podniku. Etika v podnikatelském 
a manažerském prostředí by neměla chybět zejména v podnikových činnostech, jako jsou zveřej-
ňování informací o podniku, zaměstnanost a pracovní vztahy, ochrana životního prostředí, potírá-
ní korupce, zájmy spotřebitelů, hospodářská soutěž, rozvoj vědy a techniky nebo daňový systém.  

Kontext podnikového prostředí, podniková kultura i etika jsou úzce spjaty se způsoby komunika-
ce. Nezbytnou podmínkou konkurenceschopnosti podniku je vysoká úroveň informovanosti za-
městnanců. Je tomu tak, protože zaručuje funkčnost celého systému a efektivní chod systému, 
zvyšuje motivaci pracovníků, umožňuje zpětnou vazbu každému jednotlivci a je předpokladem 
pro rozvoj a inovaci. Komunikace by měla probíhat všude, kde je to jen možné, na úrovni rovnos-
ti. Jedině tak se odstraní bariéry, manažeři se mohou dozvědět pravdivé názory, lidé se více uvolní 
a budou schopni většího sebeodhalení, větší identifikace se skupinou a s podnikem. Zároveň bu-
dou naplňovat potřeby seberealizace, produkovat tvůrčí myšlenky a připravovat efektivní projekty.  

Komplexní péče o zaměstnance je velmi širokou oblastí a zahrnuje v sobě oblasti, které nelze ani 
beze zbytku vyjmenovat. Mezi základní činnosti péče o zaměstnance můžeme zařadit např. vzdě-
lávání zaměstnanců, jejich stimulaci, zaměstnanecké výhody (benefity), sociální služby, důraz na 
týmovou práci, pracovní prostředí nebo pracovní dobu a režim. Odpovědnost manažerů za vzdě-
lávání a rozvoj zaměstnanců významně vzrostla, ale mění se i postoj samotných zaměstnanců ke 
vzdělávání. Často ho považují za významný stimulátor a benefit. Mezi další benefity můžeme 
zařadit např. penzijní systémy, osobní jistoty ve formě různých pojištění, finanční výpomoc 
(půjčky, slevy na zboží a služby, pomoc při stěhování atd.), osobní potřeby (např. dovolená na 
zotavenou, péče o děti na táborech nebo lázeňských pobytech, poradenství při odchodu do penze, 
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finanční poradenství v období krizí, posilovny, rekreační zařízení atd.), podnikové automobily  
a pohonné hmoty, volnočasové benefity (příspěvky na kulturu, sport, vzdělávání, zdravotní péči 
nebo dovolenou), dotované stravování, příplatky na ošacení, mobilní telefony a kreditní karty. 

Populárním a důležitým aspektem současné práce v moderních podnicích je v čím dál větší míře 
práce ve skupinách nebo v týmech [1]. Týmová práce může zvýšit konkurenceschopnost podniku, 
důležitá je uvolněná atmosféra uvnitř týmu a optimistická pracovní nálada, komunikace je zde 
otevřená a spontánní, případná kritika by měla být konstruktivní, pro člena týmu je jeho účast 
v týmu důležitou hodnotou. Soudržný tým můžeme označit za efektivní. Výkonnost týmu je vyšší 
než u jednotlivce. Vybudovat vysoce výkonný tým je náročné a vyžaduje jak práci manažera tý-
mu, tak vytvoření vnějších podmínek pro fungování týmu v podniku.  

Pracovní prostředí, jeho skladba a úroveň působí na pracovní pohodu, výkon a zdravotní stav za-
městnance. Podnik se soustředí na prostorové řešení pracoviště (pracovní poloha, pohybové pro-
story, výška pracovní plochy atd.), fyzikální podmínky práce (kvalita ovzduší, teplota, vlhkost, 
barevná úprava pracoviště atd.) a sociálně psychologické podmínky (kontakt se zaměstnanci, izo-
lované práce). Důležité je ergonomické řešení pracoviště, tzn. aby jeho uspořádání vyhovovalo 
fyzickým předpokladům zaměstnance. Významné je i barevné řešení pracoviště, protože různé 
barvy mají různý vliv na pocity a jednání člověka.  

Důležitým aspektem pracovní doby je její režim, její flexibilita. Ta může být dosažena pomocí 
pružné neboli klouzavé pracovní doby, nebo délkou pracovní doby (zkrácená nebo nepravidelná). 
Cílem péče o zaměstnance prostřednictvím nastavení pracovní doby a jejího režimu je umožnit 
soulad pracovního a soukromého života zaměstnance, přizpůsobit pracovní dobu tak, aby vyho-
vovala zaměstnanci i zaměstnavateli.  

Závěr 
Úlohu podnikové kultury lze spatřovat v prosazování etických aspektů práce a slušného zacházení 
se zaměstnanci. Ačkoliv primárním cílem řady podniků je dosažení zisku, je evidentní, že jej ne-
lze sledovat za každou cenu. Stále více zejména velkých podniků proto vypracovává své vlastní 
etické kodexy. Tyto kodexy zpravidla definují vztahy ke všem stakeholders, zejména se snaží o 
navázání dobrých vztahů se zaměstnanci, inspirují ke vstřícnému jednání vůči zákazníkům, pod-
něcují korektní přístup ke všem obchodním partnerům, investorům, dodavatelům, státním orgá-
nům, podnikovému okolí i životnímu prostředí. 

Odpovědný podnik uspokojuje požadavky nejen zákazníků, ale i dalších osob (fyzických i práv-
nických), s nimiž při svých aktivitách spolupracuje. Pozitivně tak působí na celou společnost a 
usměrňuje svůj vliv na životní prostředí. Pro každý podnik jsou velmi důležitou zájmovou skupi-
nou zaměstnanci.  

Zaměstnanci by se měli podílet na plnění cílů podniku jako celku, být k podniku loajální. Podnik 
by měl svým zaměstnancům utvářet takové pracovní podmínky a pracovní prostředí, které by je 
motivovalo k dobrým výkonům a přinášelo jim pocit seberealizace a užitečnosti. Zaměstnanec by 
měl pro podnik pracovat rád a být v něm spokojený. Podniky by se bezesporu měly o své zaměst-
nance dobře starat. Nejen, že tak roste pocit loajality vůči podniku, ale podnik může díky svému 
přátelskému přístupu získat také ty nejlepší experty. A to je pro jeho současnost i budoucnost 
velmi důležité. 
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NÁKLADY NA BEZPEČÍ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
Dana Procházková 

 

1. Úvod 
Lidé ke svému životu a pro svůj rozvoj potřebují kvalitní krajinu a kvalitní lidská sídla. Proto řízení 
a jeho základní součást plánování, které jsou nástrojem k realizaci uvedených záměrů, musí vychá-
zet z poznání obou zmíněných podsystémů lidského systému, a z jejich vzájemných vazeb. 
V koncepcích oba nástroje musí vycházet z prognóz vývoje lidského systému v čase i území. Ne-
odmyslitelnou součástí koncepcí jsou i finanční náklady, které jsou nutné pro zajištění bezpečí  
a udržitelného rozvoje systému, ve kterém žijí lidé. Zmíněné náklady musí být správně rozvržené, 
protože každé správné řízení zahrnuje úsek prevence, připravenosti, odezvy i obnovy. Je všeobecně 
známou skutečností, že reaktivní řízení orientované jen na odezvu není nejlepším nástrojem pro 
zajištění specifikovaných cílů, ale že je třeba aplikovat pro-aktivní, systémové a strategické řízení 
založené na shromážděných poznatcích a zkušenostech. To znamená, že nestačí jen vytvářet pod-
mínky pro záchranu v případě nouzových situací, ale je třeba cílenou prevencí budovat bezpečné 
území i bezpečnou komunitu (viz současné cíle Evropské unie v 7. rámcovém programu). 

Na základě současného poznání je nutné aplikovat strategické řízení v prostředí, které chápeme 
systémově [1]. Základní aktiva lidského systému jsou lidé, životní prostředí, majetek, veřejné 
blaho, technologie, infrastruktury, a vazby a toky mezi nimi. Dnes již víme, že vazby a toky 
nejsou jen jednoduché a že existují i vazby a toky napříč jednotlivých subsystémů, které tvoří 
strukturní komponenty systému, a vytváří tzv. interdependences (vnitřní vazby), které dosud 
nejsou plně poznané, a proto je jim věnován současný výzkum v Evropské unii, USA a dalších 
vyspělých zemích [2]. 

Základní chráněné zájmy lidského systému jsou znázorněny na obrázku 1. Základní pojmy nutné 
při aplikaci systémového pojetí jako bezpečí, nebezpečí, bezpečnost, nebezpečnost, pohroma, 
zranitelnost, dopad a další jsou definovány v práci [1]. Při aplikaci racionálního řízení si je třeba 
uvědomit, že lidský systém je otevřený dynamický systém, ve kterém probíhají procesy, činnosti, 
jevy a události, jejichž zdroje jsou vně i uvnitř systému. Jejich výsledkem jsou i pohromy (anglic-
ky disasters). Výskyt pohromy v jistém místě a čase vyvolá v závislosti na velikosti a fyzikální 
podstatě pohromy a na množství a zranitelnosti chráněných zájmů v daném místě ztráty, škody  
a újmy na chráněných zájmech, tj. nouzovou situaci.  

Obr. 1 Základní chráněné zájmy v lidském systému 
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Důsledkem dopadů pohromy na lidský systém je narušení bezpečí i udržitelného rozvoje lidského 
systému, a proto musí lidé provést účinnou odezvu a obnovu, aby zajistili podmínky pro bezpečí a 
udržitelný rozvoj. Každá činnost i konkrétní opatření vyžaduje zdroje, síly a prostředky, tj. nákla-
dy. Z hlediska cílů strategie řízení při provádění opatření a činností musí být taková, aby opatření 
provedená na ochranu jednoho chráněného zájmu nezvyšovala rizika jiného chráněného zájmu [1].  

Protože činnosti a opatření prováděná pro podporu bezpečí a udržitelného rozvoje jsou prováděné 
v různých fázích řízení, tj. jsou preventivní, přípravné, reaktivní a obnovovací [3], je nutné zvážit 
jejich optimální kombinaci, aby výsledné náklady na bezpečí a udržitelný rozvoj lidského systé-
mu byly rozumné a přijatelné. 

2. Správné řízení věcí veřejných a jeho cíle 
Správné řízení věcí veřejných má pět základních rysů, a to otevřenost, zapojení veřejnosti do roz-
hodování, odpovědnost, efektivnost a spojitost strategií a konkrétních aktivit a z hlediska součas-
ného poznání musí respektovat základní principy udržitelného rozvoje  [4,5]. Správné řízení věcí 
veřejných je projektové a procesní řízení bezpečnosti, ve kterém hlavní roli hraje vyjednávání 
s riziky [5]. Správné řízení věcí veřejných má ve skutečnosti tři úrovně (obrázek 2), a to: 
 cílené řízení bezpečnosti, ve kterém jde o bezpečí a udržitelný rozvoj lidského systému, tj. 

zajištění bezpečí a udržitelného rozvoje chráněných zájmů lidského systému. Jeho hlavní za-
měření je lidské činnosti provádět tak, aby změny lidského systému nevedly k nepřijatelnému 
narušení lidského systému a aby vedly k prevenci možných jevů, které narušují bezpečí i udr-
žitelný rozvoj lidského systému, 

 nouzové řízení, které se používá v případech, ve kterých se vyskytly závažné problémy  a je 
třeba  provést opatření, aby ztráty, škody a újmy na chráněných zájmech byly přijatelné s tím, 
že se používají standardní zdroje, síly a prostředky, 

 krizové řízení, které se používá v případech, ve kterých se vyskytly kritické problémya je tře-
ba  provést opatření, aby ztráty, škody a újmy na chráněných zájmech byly přijatelné s tím, že 
se používají standardní i nadstandardní zdroje, síly a prostředky (hlavní pozornost je věnována 
životům a zdraví lidí a životnímu prostředí). 

Obr. 2 Úrovně správného řízení věcí veřejných 
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Právo na správné řízení věcí veřejných zaručuje Evropská charta [6]. Správné řízení věcí veřejných 
není možné bez znalostí rizik a jejich efektivního řízení. Z globálního pohledu jsou rizika spojená s: 

 pohromami,  
 dopady pohrom,  
 zranitelnostmi území a chráněných zájmů, které se nacházejí v daném území, 
 domino efekty, které se v určitém místě mohou vyskytnout, 
 vnitřními vazbami v lidském systému, 
 lidským faktorem, 
 chybami při řízení a správě území, a to hlavně při opatřeních a činnostech odezvy a obno-

vy, které jsou obvykle prováděné v časovém presu,  
 náhodnými kombinacemi možných jevů v místě. 

Správa věcí veřejných je založena na kvalifikovaném plánování a systémově propojuje všechny 
životně důležité sektory pro zajištění bezpečí a udržitelného rozvoje [1]. Totéž platí i pro privátní 
sektor, ve kterém přibývá zajištění zisku, a proto také specifická rizika jako: 

 riziko ztráty zisku, 
 riziko ztráty souladu s požadavky veřejné správy v daném území. 

Nástroje veřejné správy, které zajišťují bezpečí a rozvoj systému, tj. jinými slovy zachování či 
ochranu a rozvoj chráněných zájmů [1,4], jsou: 

 řízení / management (strategické, taktické i operativní) založené na kvalifikovaných da-
tech, odborných hodnoceních a správných metodách rozhodování, 

 výchova a vzdělání občanů, 
 věda, výzkum a systém odborných organizací poskytující odbornou podporu veřejnému  

i privátnímu sektoru, 
 specifická výchova technických a řídících pracovníků, 
 technické, zdravotnické, ekologické, společenské, kybernetické a jiné standardy, normy  

a předpisy, tj. nástroje pro regulaci procesů, které mohou nebo by mohly vést k výskytu 
(vzniku) pohromy nebo k zesílení jejich dopadů, 

 inspekce, 
 výkonné složky ke zvládnutí nouzových situací, 
 systémy ke zvládnutí kritických situací, 
 územní, nouzové a krizové plánování,  
 specifické řízení pro zvládnutí kritických situací (v ČR se pro tento typ managementu čas-

to používá označení krizové řízení; ve světě se více mluví o řízení odezvy nebo o řízení 
pohrom s katastrofickými dopady). 

3.  Bezpečí a udržitelný rozvoj 

V současně upřednostňovaném pojetí se předpokládá, že bezpečí má i rozměr budoucí, tj. nestačí 
zajistit jen současný žádoucí stav lidského systému, ale i jeho žádoucí stav v budoucnosti blízké  
a pokud možno i vzdálené, tj. bezpečí zahrnuje v sobě takový rozvoj systému, ve kterém je zaru-
čeno bezpečí i v budoucnosti, tj. jde o udržitelný rozvoj (tj. rozvoj podporující rozvoj člověka i 
lidské společnosti žádoucím směrem v čase) [1,7-12].  Je si třeba uvědomit, že ve všech úvahách  
o bezpečí a udržitelném rozvoji je nutno zvažovat i okolí lidského systému, protože lidský systém 
je otevřený. 

Udržitelnost / udržitelný rozvoj lidského systému je z odborného hlediska koncept, který je ukot-
ven v čase a vztahuje se k systému jako celku. Udržitelnost lidských sídel, speciálně měst vychází 
z tzv. Aalborgské charty (1994), která formulovala dále uvedené hlavní cíle:  
1. Stanovení a sdílení principů udržitelnosti měst. 
2. Podpora místním strategiím udržitelnosti. 
3. Udržitelné využívání půdy pro rozvoj.  
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4. Prevence intoxikace ekosystémů. 
5. Hledání nástrojů pro řízení udržitelnosti. 

Na Aalborgskou chartu nepřímo navazuje koncept tzv. udržitelné komunity. V souvislosti s nimi 
je třeba zmínit nový pohled na udržitelnost, uvedený v práci [12], který říká, že pro podporu živo-
ta v lokalitě je třeba udržitelný rozpočet území. Tento způsob hledání rovnováhy odráží fakt, že 
současný ekonomický růst nemá zabudovány mechanizmy pro dlouhodobé přežití (speciálně ne-
má dostatečnou houževnatost - resilience). 

Ze systémového hlediska udržitelný systém musí mít atributy produktivity, resilience, (houževna-
tosti = stabilita a spolehlivost), adaptability a zranitelnosti. To znamená, že lze předpokládat sou-
vislosti, které jsou uvedené na obrázku 3. Protože sledované vlastnosti jsou vzájemně spjaty, tak 
ve vztahu k existenci systému je na vrcholu udržitelnost. Rozhodování o adaptivní kapacitě sys-
tému je pak dáno vztahem, který je uveden v rozhodovací matici v tabulce 1.  

Obr. 3 Vztah mezi udržitelností, zranitelností a houževnatostí (resilience) 

                                           UDRŽITELNOST 
 

                 Prahové hodnoty                 Prahové hodnoty 

                Indikátory zátěže                  Indikátory stavu 

 

                    ZRANITELNOST                   RESILIENCE 
                    Hodnocení ohrožení                   Typ systému 

                    a dopadů                              Aktuální podmínky 

 

Tab. 1 Adaptivní kapacita systému 

Dopady Adaptivní kapacita 
Nízká  Vysoká 

Vysoké Zranitelnost  Příležitosti rozvoje 
Nízké  Zbytková rizika Udržitelnost  

 

Cílem řízení udržitelnosti lidských sídel prostřednictvím řízení rizik nebo vyššího typu řízení,  
tj. prostřednictvím řízení bezpečnosti, je zabránit, aby se systém nedostal do nežádoucích, tj. ne-
přijatelných stavů a uspořádání [13]. Řízení udržitelnosti musí vycházet z řízení resilience [14], 
které má dva cíle: 

1. Zabránit, aby se systém dostával do nežádoucích stavů v důsledku vnějších poruch a vnější 
zátěže. 

2. Uchovat prvky aktivující systémovou reorganizaci a obnovu v důsledku masivních změn. 

Z hlediska řízení rizik [1] je nutné také věnovat péči snižování zranitelnosti systému a posilování 
adaptability systému, protože udržitelnost je neustálé přizpůsobování systému měnícím se pod-
mínkám [13].  To znamená, že udržitelný musí být jak přírodní systém (tzv. zelená infrastruktu-
ra), tak i systém budovaný lidmi (tzv. šedá infrastruktura) a jejich propojení. Orientace na propo-
jení vztahů „šedé“ a zelené“ infrastruktury spoléhá na technologie, které by měly vyřešit aktuální  
i budoucí problémy. Nové technologie však vnášejí do zelené infrastruktury nejistotu a neurčitost, 
poněvadž environmentální dopady technologií se obtížně předvídají. Proto je žádoucí používat  
a rozpracovat metodiku předvídavosti nejen na technologické, ale i na společenské úrovni (socie-
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tal foresight), která se zaměřuje na trendy chování „šedé“ infrastruktury (např. teorie normálnosti 
havárie, vysoce spolehlivé organizace, industriální ekologie) a „zelené“ infrastruktury (např. teo-
rie adaptivního environmentálního managementu, industriální ekologie apod.).  

Z výše uvedeného vyplývá, že cílem by nemělo být jen výčtové stanovení kritických prvků, kri-
tických jevů apod., ale cílem by mělo být monitorování udržitelné existence (sustainable liveliho-
ods), protože v ní se kumulují všechny vlivy udržitelné šedé a zelené infrastruktury. V publikaci 
[15] se uvádí, že metody vhodné pro analýzu udržitelnosti existence (živobytí) musí specifikovat 
parametry pro různou systémovou udržitelnost, tj. pro udržitelný: 

 ekonomický a technologický systém, tj. pro rozmanitost odvětví, kvalifikovanou pracovní 
sílu, inovace, robustní infrastruktury, účelný pohyb zboží a služeb, dostupnost technologií, 
eko-účinnost,  

 sociální systém, tj. pro soudržnost komunity, sociální kapitál, ochranu, bezpečnost a bez-
pečné prostředí, vztah k místu, udržování kulturního dědictví, mobilitu, rovnost příležitostí, 
zelenou infrastrukturu a rekreační možnosti,  

 environmentální systém, tj. pro zdravou a kvalitní půdu, biorozmanitost, funkční zelenou 
infrastrukturu, biokoridory a propojené biolokality, environmentální toky, kvalitu vody  
a ovzduší, charakter krajiny. 

Zajištění udržitelnosti všech systémů však vyžaduje kvalitní veřejnou správu, tj. transparentnost  
a odpovědnost v rozhodování, kompetentnost, schopnost předjímat budoucí situace. 

4.  Analýza nákladů na bezpečí a udržitelný rozvoj 
Protože bezpečí a udržitelný rozvoj závisí na tom, jak se vypořádáváme s riziky, tj. v prvé řadě na 
tom, zda rizika v lidském systému v době současné i budoucí správně vyhledáme, pochopíme  
a vyhodnotíme a zda s nimi optimálně naložíme. Vyjednávání s riziky spočívá v tom, že správně 
musíme ocenit velikost možných pohrom všeho druhu, které jsou zdrojem rizik pro lidský systém. 
Velikost pohrom určená v daném místě podle stanovených pravidel se nazývá ohrožení, tj. ang-
licky hazard. Riziko, anglicky risk, je pravděpodobná velikost nežádoucích dopadů (ztrát, škod  
a újmy) způsobených pohromou o velikosti ohrožení na chráněné zájmy v daném místě určená 
podle stanovených pravidel. Závisí jednak na velikosti ohrožení v daném místě a jednak na zrani-
telnosti místa vůči konkrétní pohromě, a to územní (náchylnost ke ztekucení, propadnutí, sesuvu), 
technické (náchylnost ke vzniku domino efektu), určené počtem lidí a jejich rysy [3].  

Vyjednávání s riziky [16] vychází ze současných možností lidské společnosti a spočívá 
v rozdělení vypořádání rizik do kategorií: 

 část rizika se sníží, tj. preventivními opatřeními se odvrátí realizace rizika, 
 část rizika se zmírní, tj. účelovými preventivními opatřeními odezvy a připraveností (varov-

né systémy a jiná opatření nouzového a krizového řízení) se sníží nebo odvrátí nepřijatelné 
dopady, 

 část rizika se pojistí, 
 část rizika, pro kterou se připraví rezervy na odezvu a obnovu, 
 část rizika, která je neřiditelná nebo příliš nákladná nebo málo častá, pro kterou se připraví 

plán pro nepředvídané situace (contingency plan). 

K tomu se rovněž připojuje rozdělení zvládání rizik mezi všechny zúčastněné. Rozdělení ve správ-
ném řízení se provádí tak, že se vychází z toho, že za zvládání rizik odpovídají všichni zúčastnění  
a že zvládání konkrétního rizika se přiděluje tomu subjektu, který je na to nejlépe připraven  [17].  

Pro klasické řízení rizik i pro řízení rizik ve prospěch bezpečí, tj. řízení bezpečnosti [1], je nutné: 
1. Rozumět procesu vzniku pohrom a podmínkám, ve kterých proces probíhá. 
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2. Znát, ve kterých místech pohroma může vzniknout a jaké může mít fyzikální a jiné charakte-
ristiky. 

3. Identifikovat ohrožení, které představuje v daném místě pohroma dle stanovených standardů. 
4. Stanovit dopady pohrom o velikosti ohrožení na chráněné zájmy. 
5. Eliminovat nepřijatelné dopady pohrom v případech, ve kterých to jde za přijatelných nákladů. 
6. U zbylých dopadů vypočítat pomocí prognostických modelů pravděpodobnost jejich realizace 

s tím, že se vezmou v úvahu i možná selhání preventivních opatření. 
7. Vypočítat možné škody na chráněné zájmy v konkrétním území podle chráněných zájmů, 

které jsou skutečně v území a na základě pravděpodobností určit výši rizika. 
8. Identifikovat a realizovat zmírňující opatření s ohledem na lidi, majetek a životní prostředí 

tak, aby byla ALARP (tak malá, jak je rozumně možné dosáhnout). 
9. Prokázat, že byla provedena všechna opatření k zabránění a zmírnění dopadů pohrom. 

Přijatelné riziko lze dosáhnout snížením ohrožení od konkrétních pohrom, což však jde jen u po-
hrom, které souvisí s činností člověka, a především snížením zranitelnosti území, objektu, zařízení 
nebo lidské společnosti, které jsou předmětem hodnocení rizika.  

5.  Přiměřené náklady na bezpečí a udržitelný rozvoj 
Na základě výše uvedených skutečností jsou náklady na zajištění bezpečí a udržitelného rozvoje 
souhrnné náklady vynaložené na vyjednávání s riziky. Tj. jsou to náklady na opatření a činnosti 
prevence, připravenosti, odezvy a obnovy, náklady na pojištění a rezervní náklady na nepředvída-
né situace vyvolané např. málo pravděpodobnou kumulací nežádoucích jevů. Z hlediska účinnosti 
jsou nejefektivnější náklady na prevenci [3]. Jsou však nákladné na znalosti, zdroje, síly a pro-
středky, jejich výsledek není okamžitě viditelný a je zřejmý až v budoucnosti po pohromě, a proto 
jejich aplikaci jsou veřejná správa i ostatní zúčastnění obvykle nakloněni jen v období po velké 
pohromě. Z důvodů zajištění ochrany a udržitelného rozvoje je proto nutné právně prosadit vynu-
titelnost zásadních preventivních opatření právními předpisy. 

Při zajištění přijatelné úrovně bezpečí v lidském systému, které v sobě inherentně obsahuje dosta-
tečnou úroveň udržitelného rozvoje nelze zanedbat skutečnost, že lidské zdroje jsou omezené a že 
každá činnost i opatření vyžaduje zdroje, síly a prostředky. Proto možná úroveň bezpečí odpovídá 
stavu lidského systému, ve kterém mezní náklady na prevenci se rovnají mezním nákladům na 
odstranění škod (tj. nákladům na odezvu a obnovu). Lze konstatovat, že takto definovaná úroveň 
bezpečí je ekonomickým optimem pro lidský systém [1], obrázek 4. Teoretické optimum pocho-
pitelně není obecně platné, platí pro konkrétní území či komunitu, protože podmínky i zdroje, síly 
a prostředky území i komunit jsou proměnné. Oblast přiměřenosti pak určuje veřejná správa, která 
buď přímo v oblasti své působnosti, nebo prostřednictvím právních předpisů vyžaduje od ostat-
ních zúčastněných realizaci určitých činností a opatření vedoucích k zajištění bezpečí zahrnujícího 
udržitelný rozvoj. Pochopitelně správné řízení může provádět jen kvalifikovaná veřejná správa a 
jen na základě disponibilních zdrojů. 

Obr. 4 Bezpečí chápané jako ekonomické optimum pro lidský systém 
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Dnes jsou již kvalifikované postupy na identifikaci možných škod, možných ztrát i možné újmy 
v konkrétním území při jednotlivých pohromách (metodiky používané  Swiss Re, Munich Re a 
další popsané v práci [3]) v závislosti na tom, jaké chráněné zájmy v území jsou a jaké jsou zrani-
telnosti daného konkrétního území. Jsou i postupy na vyčíslení nákladů na činnosti spojené 
s vyjednávání s riziky, a proto je možné podle zdrojů, sil a prostředků konkrétní komunity předur-
čit úroveň bezpečí zahrnující udržitelný rozvoj, které je v okolí teoretického optima. Z toho je 
rovněž zřejmé, že bohatá území či státy mají predispozici zajistit vyšší úroveň bezpečí včetně 
udržitelného rozvoje než území či státy chudé, mezi které patří i území a státy ekonomicky boha-
té, které se však soustřeďují jen na ekonomický růst a přehlížejí ostatní potřeby lidí a lidské spo-
lečnosti dnes i v budoucnu.  

6. Závěr 
Výše uvedené údaje ukazují reálný pohled na svět, tj. i když budeme mít snahu zajistit nejlepším 
způsobem bezpečí zahrnující udržitelný rozvoj, tak musíme správně vynakládat zdroje, síly a pro-
středky, protože naše možnosti jsou omezené.  Vyjednávání s jakýmkoliv rizikem je spojeno se zvy-
šováním nákladů, s nedostatkem znalostí, technických prostředků, kvalifikovaných lidí apod. Proto 
se v praxi hledá hranice, na kterou je únosné snížit riziko tak, aby vynaložené náklady byly ještě 
rozumné. Optimálně je třeba při vyjednávání s riziky také zvolit místně specifické přístupy, protože 
disponibilita zdrojů, sil a prostředků je rozložená v území i čase. Míra snížení rizika (určitá optima-
lizace) je většinou předmětem vrcholového řízení a politického rozhodování, při kterém se využíva-
jí současné vědecké a technické poznatky a zohledňují se ekonomické, sociální a další podmínky. 

Zásadní obrat v řízení lidského systému s ohledem na žádoucí cíle nelze dosáhnout jednotlivými 
dílčími opatřeními, ale pouze komplexním přístupem s ohledem na místní podmínky. Složitá 
dělba kompetencí, která je na sledovaném úseku v České republice, vede v praxi k vážným potí-
žím a ve svém celku nepokrývá žádoucím způsobem celou problematiku. Pro zajištění bezpečí a 
udržitelného rozvoje lidského systému je třeba použít koordinovaný a cílevědomý přístup. To 
umožní postupně a v souladu s jejich důležitostí a naléhavostí řešit soubor úkolů ve všech sférách 
a součástech a docílit tak žádoucí stav lidského systému v konkrétním území. Řešení problémů 
spočívá v oblasti investiční, technické, technicko-organizační, správní a řídící, vědeckovýzkumné, 
výchovy a dalších. Efektivní řešení problémů nelze zajistit bez strategického a koncepčního říze-
ní, pro které musí připravit podrobné, objektivní a systematické údaje výzkum. Operativní přístup 
při řešení problémů bez navázání na strategické plány obvykle není správným řešením ve střed-
nědobém a dlouhodobém výhledu.  
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REPORTING PODLE GRI 
Petra Mísařová 

 
Reporting je podle slovníku cizích slov podávání přehledových zpráv (informací) o průběhu  
a stavu daných aktivit či prací. Environmentální reporting je tedy podávání přehledných zpráv  
o chování podniku vůči životnímu prostředí. Je to jeden z dobrovolných nástrojů, jak firma ko-
munikuje se svým okolím (akcionáři, úřady, dodavateli, zákazníky, veřejností atd.) o svém envi-
ronmentálním profilu. Pod pojmem environmentální reporting se skrývá proces, který začíná sbě-
rem, záznamem a zpracováním environmentálních informací, následnou analýzou, vyhodnoce-
ním, ověřením a prezentací výsledných informací podniku cílovým skupinám. 

Podniky mohou vydávat tři typy environmentálních reportů: 
1. environmentální zpráva – informuje zainteresované strany o zodpovědném chování orga-

nizace vůči životnímu prostředí, 
2. zpráva o zdraví, bezpečnosti a životním prostředí – rozšiřuje environmentální zprávu  

o zdraví a bezpečnost, 
3. zpráva o udržitelném rozvoji organizace – podává informace o environmentální, sociální  

a ekonomické problematice na stejné úrovni důležitosti. 

V dnešní době se můžeme setkat i se „Zprávou o odpovědném podnikání“, která navádí podniky 
k tvorbě zpráv o etickém přístupu, tedy chovat se tak, aby jednání podniku bylo trvale udržitelné. 

Nikde není pevně stanovena časová frekvence, indikátory ani struktura, která by se měla závazně 
používat. Jedná se o dobrovolný nástroj a my máme k dispozici pouze doporučení. 

Pomocnou ruku firmám podala mezinárodní iniciativa GRI, která vytvořila soubor pravidel a ná-
vodů, jak vytvořit zprávu o udržitelném rozvoji organizace. GRI (Global Reporting Initiative) 
navazuje na principy trvale udržitelného rozvoje a snaží se prosazovat dobrovolné zveřejňování 
environmentálních, ekonomických a sociálních aspektů podniku. 

Organizace Global Reporting Initiative (GRI) vznikla v roce 1997. Jedná se o globální iniciativu, 
která je nezávislá na institucích. Jejím hlavním cílem je vytvořit obecně použitelná doporučení pro 
reporting o udržitelném rozvoji organizace. V roce 2000 vydala GRI svou první směrnici Guidelines 
2000. V roce 2002 následovala další směrnice Sustainable Reporting Guidelines 2002. V současné 
době je v platnosti inovovaná směrnice třetí generace označovaná G3, která byla vydána v roce 
2006. Směrnice GRI pro reporting je pravděpodobně nejkomplexnějším rámcem reportingu o udrži-
telném rozvoji podniku -  tedy o ekonomickém rozvoji, které respektuje šetrný přístup k životnímu 
prostředí a bere v úvahu i sociální aspekty podnikání (Hřebíček, Kokrment 2005). I když hlavním 
předmětem zájmu GRI je problematika reportingu o udržitelném rozvoji, lze indikátory doporučené 
GRI pro environmentální oblast využít i pro hodnocení environmentálního profilu podniku. 

Environmentální indikátory by měly charakterizovat míru vlivu podniku na přírodu (včetně eko-
systému, půdy, vzduchu a vody) vzhledem k udržitelnému rozvoji. Zaměřují se na využívání 
vstupů (materiály, energie, voda) i na charakter výstupů (např. výrobky, emise, průmyslové od-
padní vody, odpady). Indikátory se týkají i biodiverzity, souladu se zákony na ochranu životního 
prostředí a dalších informací významných z hlediska environmentálních aspektů. 

Reporting podle GRI obsahuje informace ze tří oblastí – ekonomické, environmentální a sociální. 
 Ekonomické ukazatele - soustředí se na ekonomickou výkonnost (úspěchy, neúspěchy, 

rizika, příležitosti, změny struktury apod.), podíl na trhu a nepřímým ekonomickým dopadům. 
Obecně zahrnují tok kapitálu mezi zainteresovanými stranami a ekonomické dopady na podnik. 
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 Environmentální ukazatele – zabývají se dopady organizace na životní prostředí, půdu, 
ovzduší a vodu. Týkají se hlavně vstupů (např. materiál, energie, voda) a výstupů (např. odpady, 
emise). Za nejdůležitější a nutné pro zveřejnění jsou aspekty, které se týkají materiálů, energetiky, 
vody, odpadů a dopravy. 

 Sociální ukazatele - patří sem identifikace pracovních postupů (mezinárodně uznávaných 
standardů, vzdělávání, BOZP, zaměstnanosti, rovnosti pracovních podmínek apod.), lidských práv 
(stížnosti, diskriminace aj.), společnosti (korupce, veřejný pořádek aj.), zodpovědnosti podniku za 
produkty (značení produktů, kvalita, ochrana spotřebitele aj.). 

Indikátory nebo-li ukazatele jsou obvykle číselně vyjádřené údaje charakterizující hodnotu přesně 
definované veličiny (proměnné), např. roční množství odpadů. Jestliže jde veličina obtížně číselně 
vyjádřit (např. spokojenost sousedů závodu se stavem životního prostředí), bude se volit verbální 
popis. V takovém případě lze ovšem kvantifikovat různá vyjádření pomocí stupnice (velmi nespo-
kojen, nespokojen, spokojen) a přisoudit verbálnímu hodnocení číselné hodnoty (např. 3, 2, 1). 

Indikátory podnikového reportingu umožňují řešit otázky související s životním prostředím  
a s vlivem činnosti podniku na životní prostředí a všechny tyto informace zveřejňovat zaintereso-
vaným stranám pomocí podnikových zpráv. Indikátory by se měly přednostně zabývat těmi vlivy, 
které jsou nejvýznamnější pro daný podnik. Také by měl vzít v úvahu takové, které může podnik 
ovlivnit svým provozem, řízením, činnostmi, produkty a službami. Indikátory by měly být dosta-
tečně citlivé, aby odrážely významné změny vlivů podniku na životní prostředí. Proto by indikáto-
ry měly pomáhat vedení podniku k dalším opatřením vůči životnímu prostředí a zároveň poskyto-
vat informace vlastníkům a zainteresovaným stranám. 

Pro volbu indikátorů podnikového reportingu kromě GRI existuje i doporučení EMAS.  

Organizace mohou při budování systému environmentálního managementu využít i Nařízení Ev-
ropského Parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 ze dne 19. března 2001 (EMAS). K němu se vzta-
hují ještě další, tzv. výkladové dokumenty. Jedním z nich je i Doporučení Komise o zásadách pro 
provádění Nařízení č. 761/2001, týkající se výběru a používání indikátorů environmentálního 
profilu podniku. 

V doporučení Komise k indikátorům se říká, že výběr a využití vhodných indikátorů může orga-
nizaci napomoci v hlubším pochopení a zlepšování jejího environmentálního managementu i en-
vironmentálního profilu. Indikátory by měly být voleny s ohledem na účelné vynaložení nákladů 
a měly by odpovídat velikosti, druhu organizace, jejím potřebám a prioritám. 

Indikátory environmentálního profilu podniku shrnují rozsáhlé údaje o environmentálních aspek-
tech a působení podniku na životní prostředí do omezeného počtu významných klíčových sad 
informací. Jednou z dalších významných funkcí indikátorů je, že napomáhají podnikům při řešení 
otázek souvisejících s životním prostředím a s vlivem jejich činností na životní prostředí. Indiká-
tory by se měly přednostně zabývat těmi vlivy, které jsou nejvýznamnější a které může podnik 
ovlivnit svým provozem, řízením, činnostmi, produkty a službami. Indikátory by také měly být 
dostatečně citlivé, aby odrážely významné změny vlivů podniku na životní prostředí. Podnik by 
měl navíc zabezpečit optimální využívání informací o životním prostředí, které shromažďuje. 
V této souvislosti by indikátory měly plnit dvojí účel: napomáhat vedení podniku a poskytovat 
informace vlastníkům, popř. dalším externím zainteresovaným stranám. 

V rámci EMAS jsou definovány základní požadavky, které by environmentální indikátory měly 
mít. Environmentální indikátory musí: 

 poskytovat přesné informace o vlivu činnosti podniku na životní prostředí; 
 být srozumitelné a jednoznačné; 
 umožňovat meziroční srovnání, aby bylo možné dobře sledovat vývoj a zlepšování v čase; 
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 je-li to možné, umožňovat srovnání mezi různými obory, vnitrostátní nebo regionální 
srovnávání; 

 je-li to možné, umožňovat srovnání s právními požadavky. 

Vraťme se ke GRI představující mezinárodní iniciativu, která přímo stanovuje pokyny pro tvorbu 
reportingu. Díky této směrnici by mělo být možné srovnávat jednotlivé reporty firem pomocí 
standardizace obsahu zprávy. 

V roce 2008 vydalo 898 organizací z celého světa tzv. Sustainability Reporting dle iniciativy GRI 
a G3. Od ledna 2009 do konce února 2009 vydalo tyto reporty již 15 organizací. 

Jestliže ale vezmeme ze seznamu registrovaných firem v GRI listu (dostupný na internetových 
stránkách této iniciativy) jedinou z českých firem – skupinu Czech Coal – a srovnáme s jinými 
mezinárodními firmami, dojdeme k zajímavým výsledkům. 

Reporty firem mají sloužit nejen k informování jednotlivých stran o podniku samotném, ale měly 
by dávat možnost porovnání jednotlivých podniků navzájem nebo výsledky podniku v jedno-
tlivých letech. 

Zvolíme-li si u fy Czech Coal za porovnávací kritérium počet indikátorů zjistíme, že srovnání 
vývoje v jednotlivých letech není možné. Od roku 2005 do roku 2007 se mění počet indikátorů 
v jednotlivých oblastech. Meziroční srovnání je možné u souhrnného přehledu environmentálních 
indikátorů u jednotlivých výrobních společností skupiny. 

Graf 1 Indikátory skupiny Czech Coal dle GRI 

 

V grafu jsou i indikátory z jiné oblasti než pouze environmentální, ekonomické a sociální podle 
GRI 2002, protože skupina vydává také indikátory v souladu s GRI Mining a Metal Sector 
Supplement z roku 2002. Od roku 2007 se řídí pokyny pro indikátory dle G3 z roku 2006 a GRI 
pro oblast těžby z roku 2005. 

Vidíme, že počet indikátorů není vyvážený. Nejvíce se společnost zabývá oblastí sociální týkající 
se dopadů své činnosti na těžbou postižené regiony 

Pro další srovnání byly vybrány již mezinárodní firmy. Jako první se podívejme na Alianz Group.  
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Graf 2 Indikátory společnosti Allinz Group dle GRI 

 

Společnost vykazuje indikátory rozčleněné do tří oblastí tak, jak to vyžaduje iniciativa GRI. Dále 
ale vykazuje další ukazatele, které jiné společnosti neprezentují. Z tohoto důvodu opět není možné 
dokonalé srovnání ani mezi roky vrámci společnosti (jiné indikátory), ani s jinými společnostimi 
(různé indikátory – některé ukazatele nebyly ve všech letech uvedeny). 

U společnosti byl zjištěn nesoulad s popisem a označením indikátůrů. Důvodem je uvedení uka-
zatelů pouze v tabulce s konkrétními ročními údaji, ale bez popisu indikátorů podle metodiky GRI. 

Společnost Henkel využila možnosti, kterou jí cává iniciativa GRI a ne všechny indikátory 
prezentuje. Využívá pouze některé a ty, které prezentuje, jsou v souladu s normou G3. Ze 
základních indikátorů v oblasti sociální není využito indikátorů uvádějící hledisko 
nediskriminace, svobody a sdružování kolektivního vyjednávání. Dále není využito indikátorů 
týkajících se hlediska dodržování zákonných norem a indikátory pro hledisko marketingové 
komunikace a dodržování základních předpisů. Meziroční srovnání není možné z důvodu vztažení 
klíčových indikátorů k jinému GRI indexu. 

Závěr 

Tímto způsobem bylo posouzeno ještě dalších několik firem. Kromě jedné společnosti všechny 
firmy nabízejí přístup ke svým reportům přes internetové stránky i tištěnou podobu. Další 
hledisko, které vypovídá o reportech společnosti, je extení ověření či neověření vydávaného 
reportu. Opět většina firem má své vydávané reporty ověřeny externě. Aplikační úroveň si většina 
společností určila sama, pouze společnost Czech Coal má svoji aplikační úroveň B+ ověřenou i 
organizací GRI.  

Pokud bychom chtěli hodnotit zprávy podle počtu jazyků, ve kterých jsou vydávány, je to zcela 
nemožné. Každá společnost vydává reporty v různém počtu jazyků. Shoda je pouze v tom, že 
všechny společnosti vydávají reporty v angličtině. 

Při hodnocení samotných indikátorů dospějeme také k závěru, že lze srovnávat pouze některé 
klíčové indikátory, pouze u některých společností nebo pouze v některých letech. Některé 
společnosti mají používané indikátory uvedeny včetně konkrétních popisů, které zahrnují např. 
výpočet nebo v jakých jednotkách jsou používány. Mnoho firem má samotné indikátory doplněny 
tabulkami nebo grafy. 
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Nejvíce vyváženou prezentaci indikátorů ve všech třech oblastech (ekonomická, environmentální 
a sociální) má společnost Johnson Controls. Skupina Czech Coal navíc využívá 17 indikátorů 
podle GRI Mining. Naopak společnost Philips využívá pouze základní indikátory definované 
normou G3. Z průzkumu vyplývá, že některé společnosti prezentují více indikátorů než udává G3, 
některé pouze ty základní a některé společnosti neprezentují ani všechny klíčové. 

Ani u jednoho z klíčových environmentálních indikátorů nebylo možné navzájem porovnat 
pokles či růst. U každého ukazatele společnosti byl vývoj odlišný, stejně jako při snaze hodnocení 
v rámci jednoho indikátoru u všech společností. Proto vzájemné porovnání s určením 
jednoznačného poklesu či růstu u konkrétních indikátorů mezi společnosti je nemožné. U většiny 
společností není možné ani meziroční srovnání klíčových indikátorů. Důvodem je jinak stanovený 
GRI index, jiné jednotky nebo měřitelnost vůči jiným rokům. Vzájemně srovnávat firmy lze 
pouze podle prezentovaného počtu indikátorů v jednotlivých oblastech. 

Z uvedeného průzkumu vyvstává otázka, zda je přinosné mít iniciativu GRI, která je pro všechny 
společnosi (malé i velké) i pro společnosti z různých odvětví. Nebylo by vhodné udělat sady 
indikátorů např. podle odvětví, ve kterém společnost pracuje? Společnosti, které byly vybrány, 
jsou z různých odvětví a je evidentní, že každá publikuje jinak zaměřené a jinak rozsáhlé zprávy. 
Dále v České republice chybí provázanost vydávaných reportů a možných výhod či úlev ze strany 
státní správy. 
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DOBROVOLNÝ REPORTING V ČESKÉ REPUBLICE  
A INDIKÁTORY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 

Jiří Hřebíček 

 

1.  Úvod 
V roce 2007 zahájila Masarykova universita řešení projektu Rezortního výzkumu Ministerstva 
životního prostředí SP/4i2/26/07 „Návrh nových indikátorů pro průběžné monitorování účinnosti 
systémů environmentálního managementu podle odvětví (NACE) a systému jejich environmentál-
ního reportingu s hodnocením vazeb mezi životním prostředím, ekonomikou a společností“, jehož 
hlavním cílem je výzkum jak průběžně a exaktně sledovat vývoj životního prostředí podle odvětví 
(NACE) a nalézt vazby mezi životním prostředím, ekonomikou a společností a transformovat je 
do příslušných indikátorů pro sjednocený („corporate“) environmentální  reporting a výroční 
zprávy EMAS. 

Tohoto cíle se má dosáhnout splněním dílčím cílů v průběhu řešení projektu SP/4i2/26/07 v letech 
2007 až 2010, které jsou uvedeny na webu projektu1. Projekt se řeší v průběhu 39 měsíců od září 
2007 do listopadu 2010 a jeho řešení je podle stanovených cílů rozčleněno do tří etap: 

I. Analýza a návrh indikátorů ve vybraných odvětvích – od 1. do 18. měsíce projektu  
II. Zpracování metodické příručky MŽP – od 18. do 30. měsíce projektu 
III. Vytvoření „open source“ software INDIKÁTORY – od 25. do 39. měsíce projektu   

V příspěvku jsou shrnuty výsledky řešení první etapy projektu, která probíhala do konce února 
2009. 

2.  Analýza a identifikace indikátorů v oblasti systémů environmentálního managementu 
V rámci řešení první etapy byly provedeny rešerše indikátorů v oblasti systémů environmentální-
ho managementu (EMS), kde bylo nutno ujasnit, jak je všeobecně chápán pojem indikátoru. Indi-
kátory jsou chápány jako statistiky, míry nebo parametry, které mohou sloužit ke sledování změn 
v environmentálních a společensko-hospodářských poměrech a uvažujeme je na mezzoúrovní 
(sektory a odvětví) a mikroúrovni [5]. Indikátory jsou vyvíjeny syntézou a transformací dat (envi-
ronmentálních, ekonomických, demografických, vědeckých a technických) do požadovaných 
informací [4]. Mohou poskytovat základ politických rozhodnutí o existujících stejně jako potenci-
álních otázkách (problémech), lokálních, národních, oblastních i globálních zájmů. Mohou být 
také použity jako parametry pro hodnocení, kontroly a předpovědi. [4] 

Vývoj indikátorů prošel dlouhým vývojem, který je popsán v [1]-[5] a podílely se na něm Sum-
mit UN pro životní prostředí a vývoj (UN Summit on Environment and Development) v 
Riu roku 1992, Organizace pro ekonomickou spolupráci a vývoj (OECD - The Organization 
for Economic Cooperation and Development), která zahájila zvláštní program environmentálních 
indikátorů v roce 1990, Asijská rozvojová banka (ADB - Asian Development Bank), která zahá-
jila oblastní technický pomocný projekt v roce 1993, Komise pro trvale udržitelný rozvoj OSN 
(CSD - The Commission on Sustainable Development), která se v roce 1995 ujala iniciativy na-
pomáhat zemím s vývojem rámců (frameworků) indikátorů pro trvale udržitelný rozvoj, dále Or-
ganizace spojených národů, která se v rámci programu UNEP (The United Nations Environment 
Programme) v roce 2000 ujala iniciativy vyvinout ukazatele Human Environment Index (HEI) za 
účelem sledování pokroku při plnění cílů ochrany životního prostředí.  

                                                 
1 http://projects.cba.muni.cz/indikatory/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=56 
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Index udržitelnosti životního prostředí (ESI - The Environmental Sustainability Index) vyvinu-
tý Universitou Yale v roce 2001 ve spolupráci se Světovým Ekonomickým Fórem (World Eco-
nomic Forum) a Kolumbijskou univerzitou, měl za cíl srovnat a seřadit země podle úrovně trvale 
udržitelného rozvoje. Dále to byly tzv. Cíle Mezinárodního Vývoje (IDG - International Deve-
lopment Goals), které byly formulovány a dohodnuty mezinárodním společenstvím na různých 
konferencích OSN, které se konaly v posledním desetiletí. Za účelem dosáhnout trvale udržitelné-
ho rozvoje popisují stanovené cíle potřebu formulace národních strategií pro trvale udržitelný 
rozvoj v rozvojových zemích do roku 2005, a zvrátit současné tendence ztrát neobnovitelných 
environmentálních zdrojů jak na globální, tak i na národní úrovni do roku 2015. Tyto cíle jsou 
sloučené do Cílů Vývoje pro Tisíciletí (MDG - Millennium Development Goals). 

V Evropské unii hraje důležitou roli ve vývoji indikátorů Evropská environmentální agentura 
(EEA), která rozděluje indikátory do dvou základních kategorií [2], [4]: základní sady indikátory 
a ostatní indikátory, kterou tvoří v podstatě všechny indikátory sledované v rámci EU, jenž spa-
dají do kompetence EEA. Dále EEA rozděluje indikátorů do skupin, kde sleduje jednotlivé aktivi-
ty a dopady antropogenní činnosti na životní prostředí, jedná se proto o zemědělství, ovzduší, bio-
diverzitu, klimatické změny, energie, rybolov, půdu a krajinu, dopravu, odpady a vodu. 

Výzkum a vývoj indikátorů týkajících se životního prostředí má v České republice (ČR) již téměř 
patnáctiletou tradici. Byl otevřen publikací „Zprávy o stavu životního prostředí v ČR v roce 
1993“, a to zahrnutím systému indikátorů založených na základní indikátorové sadě (tzv. core set) 
životního prostředí používané předtím již v OECD. Od této doby se různě obměňované soustavy 
indikátorů používají v celé řadě publikací, ročenek, státních politik a strategií, vědeckých a vý-
zkumných zpráv, sborníků z konferencí apod. Hlavními pracovišti v České republice, která rozví-
její indikátorovou problematiku je Ministerstvo životního prostředí, Centrum pro otázky životního 
prostředí UK, CENIA (Česká informační agentura pro životní prostředí dříve Český ekologický 
ústav), Český hydrometeorologický ústav, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, Minister-
stvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ústav pro ekopoliti-
ku a další instituce.  

Problematikou a vývojem indikátorů udržitelného rozvoje se od roku 1994 zabývá Centrum pro 
otázky životního prostředí na universitě Karlově v Praze2. Výzkum je zde zaměřen na hodnocení 
zátěže prostředí, ke které dochází při využívání zdrojů – materiálů, energie a území. Teoretickým 
základem je koncept socio-ekonomického metabolismu, který uvažuje antroposféru za subsystém 
životního prostředí, jenž je se svým okolím propojen zejména toky energie a materiálů. Je apliko-
vána a rozvíjena analýza materiálových toků, byly zde sestaveny účty materiálových toků, které 
poskytují datovou základnu pro odvození agregovaných indikátorů environmentální udržitelnosti. 
Sledovanými jevy zde jsou např. materiálová náročnost, přenos zátěže způsobené materiálovými 
toky do zahraničí, dematerializace atd. Konečnou snahou v této oblasti je uplatnění poznatků ve 
sféře praktického rozhodování, tedy využití indikátorů pro posuzování stavu a vývoje životního 
prostředí a udržitelného rozvoje. Vedle spolupráce s řadou národních organizací je Centrum čle-
nem pracovních skupin OECD a Eurostatu pro MFA a členem odborné platformy Ecological Fo-
otprint Network. 

Pro potřebu hodnocení plnění cílů Státní politiky životního prostředí České republiky 2004–2010 
byl vypracován rozsáhlý soubor indikátorů rozdělený do dvou základních skupin: a) sociální  
a ekonomické indikátory; b) environmentální indikátory. Přehled vybraných indikátorů zařazený 
do Státní politiky životního prostředí České republiky 2004–20103 vychází v modifikované podo-
bě z původní koncepce základní indikátorové sady vyvinuté začátkem 90. let v OECD, kde se 
indikátory staly nástrojem hodnocení účinnosti environmentální politiky členských zemí OECD. 
                                                 
2 http://www.cozp.cuni.cz/COZP-13.html 
3 http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=99 
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Indikátory OECD jsou založeny na konceptuálním modelu interakce „vliv–stav–odezva“ mezi 
lidskou společností a životním prostředím (tento rámec pak byl Evropskou agenturou pro životní 
prostředí rozšířen na sledování interakcí „hnací síla–tlak–stav–dopad–odezva“) [4], [5]. 

Současná Strategie udržitelného rozvoje České republiky (dále jen "Strategie") byla schválena 
vládou usnesením č. 1242 ze dne 8. 12. 2004. Strategie definuje hlavní (strategické) cíle, dále dílčí 
cíle a nástroje. Jsou formulovány tak, aby co nejvíce omezovaly nerovnováhu ve vzájemných 
vztazích mezi ekonomickým, environmentálním a sociálním pilířem udržitelnosti. 

Na webu CENIA4 je prezentován soubor indikátorů, které hodnotí naplňování cílů Strategie, je 
součástí Situačních zpráv ke Strategii zpracovávaných Výborem pro strategii a Pracovní skupinou 
pro indikátory Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Tyto stránky jsou v současnosti zaměřeny na 
detailní prezentaci sad indikátorů Státní politiky životního prostředí ČR 2004–2010, klíčových 
indikátorů životního prostředí ČR (v přípravě) a indikátorů Strategie udržitelného rozvoje ČR. 
Struktura indikátorů vychází v současné době ze tří pilířů Strategie (ekonomický, environmen-
tální a sociální), které jsou doplněny třemi dalšími oblastmi uvedenými ve Strategii (výzkum  
a vývoj, vzdělávání, dále evropský a mezinárodní kontext a konečně správa věcí veřejných). Jed-
ná se o soubor vybraných indikátorů, které pokrývají nejdůležitější témata a cíle Strategie udrži-
telného rozvoje ČR. V roce 2008 byla vypracována v pořadí již třetí Situační zpráva ke Strategii5, 
která to potvrdila.  

3.  Dobrovolný reporting 
Pod pojmem Dobrovolná podniková zpráva o hodnocení vazeb mezi životním prostředím, ekono-
mikou a společností se rozumíme takovou zprávu (dále „dobrovolná zpráva“ nebo „report“) orga-
nizace6, která je propracovaná a sjednocovaná na mezinárodní úrovni (vycházející např. 
z iniciativy nadnárodní organizace Global reporting initiative (GRI)7 a programu EMAS8) a kte-
rou organizace realizují dobrovolně, (tj. například nad rámec legislativních předpisů), o svém 
ekonomickém, environmentálním (týkající se životního prostředí) a sociálním výkonnosti (profi-
lu) v rámci jejich společenské odpovědnosti organizací (CSR – Corporate Social Responsibility), 
kde se vychází z jednání tzv. European Multistakeholders Forum, které jako poradní fórum EU 
došlo v roce 2004 k podstatným závěrům o principech společenské odpovědnosti podnikání. Jeho 
zásadním prvkem je deklarovaný princip dobrovolné integrace sociálních a environmentálních 
závazků organizace do jejích obchodních aktivit, které jsou realizovány nad rámec platné legisla-
tivy a obchodních smluv. CSR je definována jako koncept, v němž organizace ve spolupráci  
s jejich zainteresovanými stranami dobrovolně integrují sociální a environmentální aspekty do 
svých podnikatelských aktivit. V praxi CSR znamená, že odpovědná organizace dobrovolně pod-
niká v souladu s vysokými etickými principy; pěstuje dobré vztahy se svými obchodními partne-
ry; pečuje o své zaměstnance; podporuje region, ve kterém působí; a snaží se minimalizovat nega-
tivní dopady na životní prostředí. CSR představuje komplexní přístup k řízení organizace, který  

                                                 
4 http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=359 
5 http://www.env.cz/osv/edice.nsf/AC7B747D2291ED5BC1257577004FD5A6/$file/OVV-
situacni_zprava-2009.pdf 
6 Společnost, sdružení, firma, podnik, úřad nebo instituce, nebo jejich část nebo kombinace, ať' zapsané do 
rejstříku nebo ne, veřejné nebo soukromé, které mají své vlastní funkce a správu. 
7 http://www.globalreporting.org/Home, Organizace GRI vydala v roce 2006 třetí a zatím poslední verzi 
reportingové směrnice a nazvala ji G3. Definuje v ní report jako „veřejně publikovanou zprávu, kterou 
organizace zpřístupňuje všem zainteresovaným stranám (staheholderům), s cílem poskytnout detailní pře-
hled o činnostech organizace v širších ekonomických, environmentálních a sociálních dimenzích.“ 
8 http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm, http://www.iema.net/ems/emas,  
 http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/MZPMSFGSEV4B . 
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v sobě zahrnuje všechny základní oblasti udržitelného rozvoje: tj. rozvoj v oblasti ekonomické  
a sociální v rámci limitů Země, respektive životního prostředí. 

Podávání zpráv organizací (dále rovněž „reporting“) lze obecně vymezit jako komplexní systém 
zpravodajství v organizaci poskytující vnitřním a vnějším zainteresovaným stranám9, skupinám  
i jednotlivcům, informace o všech aktivitách organizace, které se jich mohou dotýkat nebo je 
ovlivňovat. Pojem reporting znamená rovněž vizualizaci informací. Můžeme také říci, že se jedná 
o proces transformace dat ve znalosti. Tento proces může představovat podle konkrétní situace 
jednoduchý úkol, ale může se také jednat o složitější nebo komplexní řešení. 

Pojem reporting ve smyslu podnikového výkaznictví a zpravodajství10 se v  ČR objevuje až po 
roce 1990, kde se jedná o příslušné statistické výkazy a zprávy o činnosti organizací a dále o po-
vinné výkazy a zprávy vyplývající z legislativy v životním prostředí, účetnictví, statistice, sociální 
péči, apod. Programy statistických zjišťování obsahují seznamy statistických zjišťování a charak-
teristiky jednotlivých zjišťování stanovené zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve 
znění pozdějších předpisů a zmíníme se o nich ve druhé kapitole.  

Reporting v moderním pojetí objevují organizace v ČR znovu s určitým zpožděním až v souvis-
losti s transformací národního hospodářství na tržní ekonomiku a s příchodem zahraničního pod-
nikatelského kapitálu. Do tohoto moderního pojetí náleží rovněž dobrovolné reporty (např. Dob-
rovolné podnikové zprávy o hodnocení vazeb mezi životním prostředím, ekonomikou a společ-
ností). V obsahovém pojetí reportu došlo také k určitému posunu od původně úzce chápaného 
vymezení ve smyslu interních podnikových výkazů o hospodaření a složkách životního prostředí 
určených především pro vlastníky a manažery, až po velmi široké pojetí všech druhů informací  
o nejrůznějších činnostech organizace týkajících se udržitelného rozvoje (jeho environmentální, 
ekonomické a sociální oblasti), společenské odpovědnosti i podnikatelské etiky, poskytovaných 
vnitřním i vnějším zainteresovaným stranám a široké veřejnosti. Hledání správného přístupu  
k zveřejňování reportů není v mnoha organizacích v ČR dosud ukončeno a tato publikace by 
k tomu měla přispět. 

Z praktického hlediska lze dobrovolné zprávy rozdělit podle míry propracování a sjednocení po-
stupu při jejich realizaci na ty, které používají standardizované nástroje a ty, které používají do-
poručené přístupy [7].  

U dobrovolných zpráv používajících standardizovaných nástrojů jsou už realizační postupy na 
mezinárodní úrovni více či méně podrobně stanoveny, případně i normalizovány (jedná se např.  
o iniciativu GRI, Model excelence EFQM11, OECD12, OSN13, Responsible care14, apod.). V pod-

                                                 
9 Jednotlivec nebo skupina, který se zajímá o výkon nebo činnosti organizace nebo je jimi ovlivněna. 
10 Stanovit zpravodajskou povinnost ze zákona mohou zpravidla jen orgány státní správy. Státní statistická 
služba - to jsou Český statistický úřad a pracoviště státní statistické služby ministerstev a případně dalších 
ústředních úřadů státní správy (viz kompetenční zákon) - stanovují zpravodajskou povinnost na základě 
§10, §11 a §15 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
11 http://www.efqm.org/. Model excelence EFQM je manažerský model, který vytvořila Evropská nadace 
pro management kvality (EFQM). Model excelence EFQM vychází z přístupu TQM - Total Quality Ma-
nagement. Při jeho používání je uplatňováno sebehodnocení organizace ve všech oblastech její činnosti. 
Toto sebehodnocení je členěno do devíti kritérií, podle kterých se procesy a činnosti v organizaci srovnáva-
jí s nejúspěšnějšími organizacemi - "Best in class" (benchmarking). Tento model využívají nyní desítky 
tisíc organizací v celé Evropě i mimo ni.  
12 Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti, ze dne 27. června 2000, článek III.  Zveřejňování informa-
cí, http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/mez_ekon_organizace_12363.html.  
13 V červenci roku 2000 vyhlásil generální tajemník OSN Kofi Annan iniciativu nazvanou Global Com-
pact. Jde o mezinárodní síť sdružující agentury OSN, nevládní organizace, zástupce více než tisícovky 
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statě jde o aplikaci určitých metod či systematických postupů nebo návodů, které se transformují 
do podmínek v ČR.  

 U doporučených přístupů není realizace dobrovolných zpráv zcela jednotně stanovena  
a proto se dobrovolné zprávy často přizpůsobují požadavkům cílových skupin, pro které 
jsou určeny. Pro tento přístup je charakteristické brát v potaz odlišné potřeby a různé 
přednosti cílových skupin a pak vydávat zprávy, které tyto potřeby a přednosti opravdu 
splňují. Aby se dosáhlo těchto cílů, je nutné provést na počátku analýzu cílových skupin a 
informací, které potřebují. Tato analýza určuje klíčové cílové skupiny, kterým by měly 
být nebo které chtějí, aby jim byly adresovány dobrovolné zprávy. Mezi tyto klíčové sku-
piny např. patří:  

 Zaměstnanci - Dalo by se říci, že zaměstnance zajímá vše, co se jejich organizace týče, viz 
obr. 1. 

 Zákazníci - Každého zákazníka především zajímá vše, co se činností, produktů a služeb 
organizace týká a někdy také chování organizace vzhledem k životnímu prostředí a dodr-
žování společenské odpovědnosti. Z toho vyplývá, že důležitými faktory pro zákazníky 
jsou především informace o environmentálních, sociálních i ekonomických dopadech a  
s tím související politika a integrovaný manažerský systém organizace.  

 Dodavatelé - Podobně jako zákazníky, zajímá dodavatele tržní chování organizace. 
Neméně důležitými informacemi pro dodavatele jsou finanční aspekty organizace. 

 Úřady - Místní, regionální a národní orgány veřejné správy, které jsou pověřeny výkonem 
určitých kontrolních funkcí ve vztahu k činnostem organizace, bude zajímat téměř vše  
o organizaci z pohledu dodržování právních předpisů, případně i integrovaných systémů 
řízení a environmentálního, ekonomického a společenského chování organizace. Úřady 
mají většinou zájem na oboustranně prospěšném vztahu organizace a daného regionu. 
Sousedé - Sousedy organizace zajímá především její chování a dopady její činnosti a slu-
žeb vzhledem ke svému okolí (např. životnímu prostředí).  

 Investoři, akcionáři, banky a pojišťovny - Hlavním zájmem finančního sektoru, tj. investo-
rů, akcionářů, bank a pojišťoven jsou především finanční aspekty organizace. Ostatní in-
formace je zajímají spíše povrchně, ale přesto by měli být ve zprávě obsaženy. 

 Veřejnost/média/nevládní organizace - Veřejnost a média zajímá především chování or-
ganizace vzhledem k životnímu prostředí, tj. především dopady na životní prostředí a za-
mýšlené plány a cíle organizace a dopady do sociální oblasti (např. podmínky pro zaměst-
nance, apod.). Další zajímavou informací pro veřejnost jistě bude finanční stav organiza-
ce. Naopak integrovaný manažerský systém není pro veřejnost tak důležitý. 

Chceme-li pochopit správně význam, smysl a cíle reportingu, musíme začít od analýzy cílových 
skupin, tj. potenciálních uživatelů informací ve zprávách a jejich požadavků. V podstatě lze uživa-
tele rozdělit do dvou širokých skupin: vnitřní a vnější zainteresované strany (tj. interní a externí 
uživatelé), viz obr. 1. 

Interní uživatelé (vnitřní zainteresované strany) jsou jednak zaměstnanci organizace, kteří tvoří 
vnitřně kontrární zájmovou skupinu – na jedné straně mají zájem na prosperitě a dobrém jménu 
organizace, ale na druhé straně mají zájem na maximalizaci svých mezd, což může zvyšovat ná-
                                                                                                                                                         
firem a zástupce dalších mezinárodních organizací (International Labor Organization, World Business 
Council on Sustainable Development.) 
14 www.responsiblecare.org/, http://www.schp.cz/html/index.php?s1=1&s2=4&lng=1. Responsible 
Care je jedinou celosvětovou iniciativou chemického průmyslu, která mu pomáhá soustavně se zlep-
šovat ve všech aspektech zdraví, bezpečnosti a životního prostředí a otevřeně informovat o svých čin-
nostech a výsledcích. 
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klady a zhoršovat hospodářské výsledky organizace. Dále to jsou především vlastníci a manage-
ment organizace na různých stupních jejího řízení. Například u akciových společností je to před-
stavenstvo a dozorčí rada, nebo u společností s ručením omezením jejich společníci a majitelé.  
V podstatě jde o adresáty, kteří mají rozhodovací pravomoci a jsou odpovědni za výsledky čin-
nosti organizace. 

Obrázek 1: Cílové skupiny a jejich zájem o informace ve zprávě 

 

Externí uživatelé (vnější zainteresované strany) mohou vytvářet velmi široké spektrum jak opráv-
něných kontrolních orgánů, tak zájmových skupin, ale i jednotlivců, patří mezi ně široká veřej-
nost, společenské organizace a různé občanské aktivity například v oblasti ochrany životního pro-
středí, apod., viz obr. 1. 

Z výčtu uživatelů je vidět, že jediná forma komunikace a zpravodajství (reportingu) či formy  
a obsahu dobrovolné zprávy nemůže uspokojit všechny požadavky zainteresovaných stran (nyní 
populárně zavedeného termínu „stakeholderů“). Komunikace organizace a její zpravodajství proto 
musí vytvořit informační systém, který bude diferencovaný a orientovaný na jednotlivé cílové 
skupiny uživatelů. 

4.  Amsterodamská deklarace o transparentnosti a reportingu 
Při vydávání Amsterodamská deklarace o transparentnosti a reportingu15 v březnu 2009 předsta-
venstvo GRI vyzvalo vlády, aby zavedly Státní politiky životního prostředí a Strategie udržitelné-
ho rozvoje, které vyžadují, aby organizace, adresu veřejně publikovaly ve svých dobrovolných 
zprávách environmentální, sociální a správní (ESG) indikátory16.  

V prohlášení se uvádí, že příčiny současné hospodářské krize mohly být identifikovány globální 
transparentností a odpovědností systému reportingu organizací založeného na pečlivé veřejnosti 
                                                 
15 https://www.globalreporting.org/CurrentPriorities/AmsterdamDeclaration 
16 http://www.ga-institute.com/esg-matters/esg-factors-master-lists-categories.html 
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reportovaném ESG výkonu. Hluboké ztrátě důvěry v klíčové instituce je nejlépe řešit přijetím 
globální výkaznictví, které zvyšuje transparentnost a informuje o tom, jaké jsou oprávněné zájmy 
týkající se všech klíčových oblastí organizace. Vyzývá vlády, aby převzaly vedení v rekonstrukci 
hospodářství a jeden oživení v pružný ekonomický systém, jehož prostřednictvím: 

 Zavádění podnikové politiky (strategie) vyžaduje, aby se podávaly zprávy o ESG indikáto-
rech nebo se veřejně vysvětlilo, proč tak nečiní. 

 Vyžadováním ESG reportů veřejnými orgány - zejména: státními podniky, vládní a veřejné 
penzijní fondy, investičními agenturami. 

 Integrací reportů v rámci nově vznikajícího globálního finančního regulačního rámce, kte-
rý navrhli představitelé G20. 

Předchozí mezivládní schůzky uznaly nutnost zveřejňování dobrovolných podnikových zpráv 
s indikátory udržitelnosti v roce 2007 na summitu G8 v německém Heiligendammu, kde bylo 
oficiálně podpořeno GRI výkaznictví. Má sloužit jako prostředek k získání dobré správy věcí ve-
řejných a její transparentnosti, a tím dosáhnout snížení chudoby, prevenci konfliktů, podporu udr-
žitelné investiční rozhodování a podporu rozvoje v rozvíjejících se ekonomikách.   

5.  Závěr 
Presentovaný projekt SP/4i2/26/07 „Návrh nových indikátorů pro průběžné monitorování účin-
nosti systémů environmentálního managementu podle odvětví (NACE) a systému jejich environ-
mentálního reportingu s hodnocením vazeb mezi životním prostředím, ekonomikou a společností“ 
má v zásadě ambiciózním cíle, které přináší do oblasti indikátorů v ČR řadu nových prvků a má 
rovněž potenciál vnést do této problematiky zcela nové pohledy a vnitřní uspořádání. 

Velmi významným aspektem celého projektu je velmi vysoký důraz kladený na úplnost informací 
o indikátorech, které vyplývají nejenom z lokálních požadavků, ale také z Evropské unie (EEA, 
EUROSTAT) a také z mezinárodních závazků (OECD, UNEP). Z tohoto důvodu je velmi vý-
znamnou částí projektu rovněž postup hodnocení jednotlivých indikátorů a jejich vzájemné srov-
nání. 

Vlastním výstupem projektu byla v roce 2008 příručka MŽP „DOBROVOLNÉ PODNIKOVÉ 
ZPRÁVY o hodnocení vazeb mezi životním prostředím, ekonomikou a společností“ [4]. V roce 
2009 to bude metodika hodnocení indikátorů a rovněž očekávaná sada „minimálních“ indikátorů, 
plynoucích z provedené analýzy a Amsterdamské deklarace. V tomto případě je pak důraz kladen 
na ekonomickou nákladnost vyhodnocování a dále by informace získané z výstupní množina in-
dikátorů měly být co nejucelenější a nejúplnější. 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE O DOBROVOLNÉM REPORTINGU  
V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH 

Jiří Hřebíček, František Piliar, Jana Soukopová 

 

1.  Úvod 
Masarykova universita řeší od roku 2007 projekt Rezortního výzkumu Ministerstva životního 
prostředí (MŽP) České republiky (ČR) SP/4i2/26/07 „Návrh nových indikátorů pro průběžné 
monitorování účinnosti systémů environmentálního managementu podle odvětví (NACE) a systé-
mu jejich environmentálního reportingu s hodnocením vazeb mezi životním prostředím, ekonomi-
kou a společností“, jehož hlavním cílem je výzkum jak průběžně a exaktně sledovat vývoj život-
ního prostředí podle odvětví (NACE) a nalézt vazby mezi životním prostředím, ekonomikou 
a společností a transformovat je do příslušných indikátorů pro sjednocený („corporate“) environ-
mentální  reporting a výroční zprávy EMAS. 

Tohoto cíle se má dosáhnout splněním dílčím cílů v průběhu řešení projektu SP/4i2/26/07 v letech 
2007 až 2010, které jsou uvedeny na webu projektu1. Projekt se bude řešit v průběhu 39 měsíců 
od září 2007 do listopadu 2010. V příspěvku jsou uvedeny některé výsledky výzkumu z první 
etapy řešení projektu SP/4i2/26/07 [1], [2], které se týkají oblasti environmentálního reportingu ve 
vybran0m odv2tv9 chemického průmyslu zejména v malých a středních podnicích. Příspěvek 
navazuje rovněž na publikované výsledky řešení projektů vědy a výzkumu (VaV) MŽP: 

 Projekt 1C/4/25/04 „Výzkum podpory udržitelné výroby a spotřeby“, který se zabýval v le-
tech 2004 až 2005 výzkumem podpory udržitelné výroby a spotřeby a zaměření směrů dobro-
volných aktivit podnikatelské sféry v této oblasti z pohledu výrobce [3]. 

 Projekt 1C/4/13/04 „Aplikace environmentálního účetnictví na mikroekonomické a makroe-
konomické úrovni v podmínkách ČR“. který se zabýval v letech 2004 až 2005 výzkumem 
problematiky udržitelného rozvoje na makroekonomické a mikroekonomické úrovni. Cílem 
projektu na makroekonomické úrovni bylo využít metodiky makroekonomických účtů SEEA 
2003 k hodnocení udržitelného rozvoje v ČR. Na mikroekonomické úrovni projekt řešil pro-
blematiku měření udržitelnosti podniku, environmentální účetnictví, podrobně environmen-
tální reporting [7], [8] a efektivnost zavádění EMS. 

Pod pojmem Dobrovolná podniková zpráva o hodnocení vazeb mezi životním prostředím, ekono-
mikou a společností se rozumíme takovou zprávu (dále „dobrovolná zpráva“ nebo „report“) orga-
nizace2, která je propracovaná a sjednocovaná na mezinárodní úrovni (vycházející např. 
z iniciativy nadnárodní organizace Global reporting initiative (GRI)3 a programu EMAS4) a kte-
rou organizace realizují dobrovolně, (tj. například nad rámec legislativních předpisů), o své eko-
nomické, environmentální (angl. environmental), sociální (angl. social), řídící a správní (angl. 
governance) výkonnosti (angl. performance) v rámci jejich společenské odpovědnosti podnikání 
(angl. CSR – Corporate Social Responsibility) [1]. Jejím zásadním prvkem je deklarovaný princip 

                                                 
1 http://projects.cba.muni.cz/indikatory/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=56 
2 Společnost, sdružení, firma, podnik, úřad nebo instituce, nebo jejich část nebo kombinace, ať' zapsané do 
rejstříku nebo ne, veřejné nebo soukromé, které mají své vlastní funkce a správu. 
3 http://www.globalreporting.org/Home, Organizace GRI vydala v roce 2006 třetí a zatím poslední verzi 
reportingové směrnice a nazvala ji G3. Definuje v ní report jako „veřejně publikovanou zprávu, kterou 
organizace zpřístupňuje všem zainteresovaným stranám (staheholderům), s cílem poskytnout detailní pře-
hled o činnostech organizace v širších ekonomických, environmentálních a sociálních dimenzích.“ 
4 http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm, http://www.iema.net/ems/emas,  
 http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/MZPMSFGSEV4B . 
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dobrovolné integrace ekonomických, environmentálních, sociálních a správních a řídících závaz-
ků organizace do jejích obchodních aktivit, které jsou realizovány nad rámec platné legislativy  
a obchodních smluv.  

Reporting v moderním světovém pojetí objevují organizace v ČR znovu s určitým zpožděním až 
v souvislosti s transformací národního hospodářství na tržní ekonomiku a s příchodem zahranič-
ních investorů. Do tohoto moderního pojetí náleží rovněž dobrovolné reporty (např. Dobrovolné 
podnikové zprávy o hodnocení vazeb mezi životním prostředím, ekonomikou a společností).  
V obsahovém pojetí reportu došlo také k určitému posunu od původně úzce chápaného vymezení 
ve smyslu interních podnikových výkazů o hospodaření a složkách životního prostředí určených 
především pro vlastníky a manažery, až po velmi široké pojetí všech druhů informací o nejrůzněj-
ších činnostech organizace týkajících se udržitelného rozvoje (jeho ekonomické, environmentální, 
sociální a správní a řídící oblasti), společenské odpovědnosti podnikání i podnikatelské etiky, po-
skytovaných vnitřním i vnějším zainteresovaným stranám a široké veřejnosti. Hledání správného 
přístupu k zveřejňování reportů není v mnoha organizacích v ČR dosud ukončeno a tato příspě-
vek by k tomu chtěl přispět. 

2. Dobrovolný reporting v ČR 
Z praktického hlediska lze dobrovolné zprávy rozdělit podle míry propracování a sjednocení po-
stupu při jejich realizaci na ty, které používají standardizované nástroje a ty, které používají do-
poručené přístupy [3]. U dobrovolných zpráv používajících standardizovaných nástrojů jsou už 
realizační postupy na mezinárodní úrovni více či méně podrobně stanoveny, případně i normali-
zovány (jedná se např. o iniciativu GRI, OECD5, OSN6, Responsible care7, apod.). V podstatě jde 
o aplikaci určitých metod či systematických postupů nebo návodů, které se transformují do pod-
mínek v ČR a přizpůsobují se koncovým uživatelům. Důvody, proč se tomu tak děje mohou být 
spatřeny v tom, že cílové skupiny se stávají více kritickými vzhledem k činnostem, produktům  
i službám organizace. Kromě toho, jak se současný reporting vyvíjí, zprávy jsou analyzovány 
uživateli, kteří jsou více kvalifikovaní a mají i vyšší nároky a očekávání. Tudíž zaměstnanci, zá-
kazníci, místní úřady, ale nyní hlavně investoři, finanční analytici a další chtějí kvalitní informace 
a očekávají, že organizace má takový nástroj reportingu, který skutečně splní jejich specifické 
potřeby.  

Na českém trhu přibývá společností, které zveřejňují své dobrovolné zprávy a jejichž hlavní smě-
ry nyní shrneme. Je to Business Leaders Forum Česká republika (BLF)8, které je sdružením me-
zinárodních a českých společností a organizací, které prosazuje dodržování etiky v podnikatelské 
praxi, skutečné naplňování společenské odpovědnosti podnikání (Corporate Social Responsibili-
ty) a podporuje spolupráci mezi podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem. Mezi členské 
firmy BLF patří především velké společnosti jako například ABB, American Express, ČEZ, 
ČSOB, Vodafone, DHL, Deloitte, Ernst & Young, Komerční banka, McDonald´s, Metrostav, 
Plzeňský Prazdroj, PriceWaterhouseCoopers, Skanska, Škoda Auto, Teléfonica O2, Unilever, ale 
i  řada dalších, včetně malých a středních podniků. 
                                                 
5 Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti, ze dne 27. června 2000, článek III.  Zveřejňování informací, 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/mez_ekon_organizace_12363.html.  
6 V červenci roku 2000 vyhlásil generální tajemník OSN Kofi Annan iniciativu nazvanou Global Compact. 
Jde o mezinárodní síť sdružující agentury OSN, nevládní organizace, zástupce více než tisícovky firem  
a zástupce dalších mezinárodních organizací (International Labor Organization, World Business Council 
on Sustainable Development.) 
7 www.responsiblecare.org/ , http://www.schp.cz/html/index.php?s1=1&s2=4&lng=1 . Responsible Care je 
jedinou celosvětovou iniciativou chemického průmyslu, která mu pomáhá soustavně se zlepšovat ve všech 
aspektech zdraví, bezpečnosti a životního prostředí a otevřeně informovat o svých činnostech a výsledcích. 
8 http://www.blf.cz/  
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Dalším významným odvětvím je chemický průmysl, který má svou mezinárodní směrnici pro 
dobrovolné zprávy „Health, Safety and Environmental reporting guidelined“9 z roku 1998 a její 
aktualizaci „Responsible Care. Management Framework and Guidance on Use“10 z roku 2006. 
Vydávání dobrovolných zpráv se děje v ČR v rámci iniciativy Svazu chemického průmyslu ČR 
(SCHP ČR), což je dobrovolné sdružení výrobních, obchodních, projekčních, výzkumných a dal-
ších organizací, které mají vztah k chemickému, farmaceutickému a petrochemickému průmyslu 
a k průmyslu zpracování plastických hmot a pryže. Nyní SCHP ČR sdružuje 121 organizací  
(64 výrobních a 57 nevýrobních), z toho je 84 individuálních členů a 3 kolektivní členové – Aso-
ciaci výrobců nátěrových hmot ČR (AVNH ČR), Svaz chemických obchodníku a distributorů ČR 
(SCHOD ČR) a Českou asociaci čistících stanic (CACS). Většina středních a velkých podniků 
chemického průmyslu i obchodních a distribučních společností v ČR se dobrovolně připojila  
k vstřícným programům ochrany životního prostředí v rámci hnutí „Odpovědné podnikání v che-
mii“ (Responsible Care), který je příkladem programů na zlepšení environmentálních a bezpeč-
nostních ukazatelů výroby.  

V roce 2002 vydal SCHP ČR upravený překlad této směrnice pod názvem „Příručka pro přípravu, 
plnění a hodnocení výsledků programu členských společností. Program Responsible Care - Od-
povědné podnikání v chemii“, kde byl uveden mimo jiné i návod k vyplňování souhrnné tabulky 
„Indikátory sledování výsledků HSE“. Uvedené indikátory představují společný rámec pro vyka-
zování výsledků a monitoring chování organizace vůči zdraví a bezpečnosti zaměstnanců a život-
nímu prostředí. Souhrnná tabulka se vždy po vyplnění výsledků za předcházející rok zašle na  
SCHP ČR tak, aby mohla být zpracována souhrnná zpráva pro CEFIC za celý chemický průmysl 
ČR a  výsledky trvalého zlepšování mohly být presentovány jak v ČR, tak v EU a zahraničí. 

Tytéž indikátory vycházející z definic CEFIC mohou organizace využít i ve svých výročních 
„Společných environmentálních zprávách (Corporate Environmental Report)“, jak je publikují 
pro veřejnost11. Vedle těchto „povinných“ indikátorů může organizace využít ve těchto zprávách i 
dalších svých specifických indikátorů charakterizujících její výrobu, její problematiku vlivu na ŽP 
v daném regionu, nebo další volitelné indikátory, jak je doporučuje CEFIC. Ve výročních envi-
ronmentálních zprávách pak indikátory budou v časových souvislostech prezentovat zlepšení, 
kterých se v oblasti ochrany zdraví, životního a pracovního prostředí (HSE) dosahuje. 

V únoru 2006 na mezinárodní konferenci o „Zacházení s chemickými látkami“ předložila ICCA 
(Mezinárodní rada chemických asociací) návrh Celosvětové charty Responsible Care. Představen-
stvo SCHP ČR se k plnění této Celosvětové charty RC přihlásilo 18. 4. 2006, stejně jako 51 dal-
ších národních asociací, včetně všech evropských národních svazu chemického průmyslu. CEFIC 
vydal v roce 2006 novou příručku Programu RC „Responsible Care. Reporting Guidelines 
2006“12. Dle implementačního plánu schváleného představenstvem SCHP ČR je připravován 
nový způsob posuzování žádostí o poskytnutí práva používat logo RC a bude zpracována doku-
mentace do nové české příručky Programu RC, která bude vycházet z výše zmíněné Celosvětové 
charty RC a příručky „Responsible Care. Reporting Guidelines 2006“. 

K programu Responsible Care se k 26. červnu 2008 přihlásilo 65 členských společností a kolek-
tivních členů SCHP ČR a k tomuto datu bylo 39 členských společností SCHP ČR držitelem 
osvědčení na právo užívat logo Responsible Care. Organizace SCHP ČR, které mají právo užívat 
logo Responsible Care, mají i povinnost vydávat „Zprávu o vlivu organizace na životní prostředí“ 

                                                 
9 http://www.cefic.be/activities/hse/rc/guide/01.htm  
10 http://www.cefic.be/files/Publications/RC-
Management%20Framework%20and%20Guidance%20on%20Use.pdf  
11 http://www.unipetrol.cz/docs/Unipetrol_EKO_07_CZ.pdf 
12 http://www.cefic.org/files/Downloads/Responsible%20Care%20Reporting%20Guidelines%202006.pdf 
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(Environmentální zpráva). Mohou ji však vydat i organizace, které ji jinak nevydávají, neboť vy-
dávání této zprávy je dobrovolné. 

3. Dobrovolný reporting pro malé a střední podniky 
První návrh českého standardu pro dobrovolné zprávy vztažené k životnímu prostředí navrhl Va-
něček [8] a na něj v roce 2008 navázali Hřebíček a Soukopová [1]. Návrh informační struktury 
popisující celkový výkon organizace je uveden na obr. 1. 
Obr. 1 Informační struktura popisující celkový výkon organizace 

 

Jedná se dobrovolnou veřejnou prezentaci informací o celkovém výkonu organizace, jejich čin-
nostech, případně i jejích produktech cílovým skupinám uživatelů (majitelé, zaměstnanci, zákaz-
níci, dodavatelé, odběratelé, konkurence, banky, pojišťovny, investoři, ratingové organizace, ob-
čané v okolí organizace, veřejná správa, media apod.). V příručce MŽP [1] se vycházelo ze směr-
nic GRI Guidelines, které jsou třetí a zatím poslední generací Směrnic GRI Guidelines z roku 
2006 a doporučení Responsible care. GRI vize je, že zpráva o ekonomické, environmentální  
a sociální výkonnosti společně s správní a řídící výkonností organizace se stane běžnou a srovna-
telnou jako je povinný finanční reporting (výkaznictví) organizace.  

Amsterodamská deklarace o transparentnosti a reportingu13 z března 2009 se stává rovněž velkou 
inspirací pro dobrovolný reporting malých a středních podniků. Profesor Mervyn King, předseda 
představenstva GRI a předseda Global Corporate Governance výboru OSN zdůrazňuje: "Pokud 
budeme usilovat o obnovu našeho ekonomického systému v návaznosti na světovou finanční kri-
zi, musíme v dobrovolných zprávách zajistit průhlednost, pokud jde o ekonomickou, environmen-
tální, sociální výkonnost a správu a řízení organizace. To musí být v zprávě prvořadé pro regulá-
tory (investory) finančních trhů, podnikatele i veřejnost, aby tam našly komplexní informace, ze 
kterých budou schopni hodnotit strategická rizika a příležitosti“. K tomu dodává Ernst Ligterin-

                                                 
13 https://www.globalreporting.org/CurrentPriorities/AmsterdamDeclaration 
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gen, výkonný ředitel GRI: "Pouze s novým modelem reportingu, který bere v úvahu jak budoucí 
údaje, tak jako předchozí finanční údaje organizace, se bude moci pracovat, aby se nalezlo jak 
jsou organizace připraveny splnit výzvy trhu do budoucna."  

Dobrovolná zpráva organizace by měla být rovněž snadno přístupná; vydaná v tištěné i elektro-
nické verzi. Elektronickou verzi dobrovolné zprávy by mělo být možno stáhnout z webové strán-
ky organizace, obvykle ve formátu pdf. ICT a Internet však otvírají mnoho dalších možností pro 
flexibilní a aktuální zveřejňování zpráv a umožňují i okamžitou reakci zainteresovaných stran 
(stakeholderů), zejména potenciálních investorů.  

Jádrem zprávy má být popis výkonnosti organizace v ekonomické, environmentální, sociální  
a správní a řídící oblasti. Mají být v ní uváděny kvantitativní a kvalitativní informace o dopadu 
činností, procesů, produktů a služeb organizace na společnost v oblasti trhu, pracovního prostředí, 
místní komunity a životního prostředí. Pro sdělení celkové výkonnosti organizace je vhodné vyu-
žít přesná kvantitativně měřená data, kdekoli je to možné. Z nich odvozené indikátory by měly být 
oživeny ve zprávě příklady z praxe, tabulkami, grafy a obrázky. Proto se doporučuje doplnit indi-
kátory zajímavým textem i s fotografií, tím je informace „více objasněna“ a nejen „pouze poskyt-
nuta“. 

4. Případová studie pro malé a střední podniky v chemickém průmyslu 
V rámci výzkumu byly v projektu SP/4i2/26/07 hodnoceny dostupné dobrovolné zprávy organi-
zací chemického průmyslu (na Internetu), které mají právo užívat logo Responsible Care. V sou-
časné době má právo užívat logo Responsible Care má 39 organizací, viz [2]. Dále byly také vy-
hledávány dobrovolné zprávy dalších 26 výrobních organizací chemického průmyslu, které jsou 
členy SCHP, třebaže nejsou zapojeny do Programu Responsible Care, [2]. 

Dále byly hodnoceny následující kvalitativní ukazatele: dostupnost zpráv; struktura zpráv; sro-
zumitelnost zpráv° a jak podrobně jsou poskytovány informace, atd. Výzkum mapoval současný 
stav dobrovolných zpráv a hlavních indikátorů v organizacích chemického průmyslu z více aspek-
tů. Jedním z nich bylo zavedení systému environmentálního managementu (EMS nebo EMAS), 
který má zavedeno 26 organizací z 39, které získaly logo RC. Zprávy byly získány z webových 
stránek organizací za jednotlivé roky i s jejich časovou posloupností od té doby, kdy organizace 
získaly právo používat logo RC. 

Výzkum byl proveden hodnocením jednotlivých zpráv podle předem stanovených aspektů, které 
se částečně shodují s aspekty, kterými se snaží zprávy hodnotit i směrnice GRI Gudelines verze 
G3. V rámci výzkumu bylo záměrem zjistit současný stav v odvětví chemického průmyslu a sou-
časně navázat na výzkum [6] a provést aktualizované zhodnocení: typů vydávaných zpráv; forem 
zpráv; struktury zpráv; počtu indikátorů v jednotlivých členěních; poměru poskytovaných infor-
mací; ověření zpráv; druhů informací poskytovaných ve zprávách; vztahu organizací k udržitel-
nému rozvoji popsanému ve zprávách; úrovni poskytovaných informací. 

Jelikož byly hodnoceny organizace různé velikosti a nejen malé a střední podniky, bylo toto hod-
nocení zpráv velmi obtížné a cílem bylo také zjistit, zda a jaké zprávy malé a střední podniky vy-
dávají. Hodnocení bylo zaměřeno jednak na formu komunikace a druh zprávy, kde se jednalo  
o následující aspekty: 

1) Druh vydávané zprávy: Environmentální zpráva; Zpráva o zdraví, bezpečnosti a životním 
prostředí; Zpráva o udržitelném rozvoji; Zpráva o odpovědném podnikání a Zpráva o Re-
sponsible Care 

Bylo zjištěno [2], že nejčastěji vydávanou zprávou je environmentální zpráva, kterou zveřejňuje 
na Internetu 27 organizací z 39, které mají logo RC. Jedná se o organizace, které mají zaveden 
EMS certifikovaný podle normy ISO 14000. Dalším velmi používaným typem zprávy je „Zpráva 



283 
 

o Responsible Care“, tuto zprávu vydává 25 z 39 organizací. Zprávu o udržitelném rozvoji nepub-
likovala ani jedna organizace. 

2) Forma jakou jsou jednotlivé zprávy publikovány: Samostatně (webové stránky organizace 
nebo tištěná forma); Součást výroční zprávy (webové stránky organizace nebo tištěná forma); 
Jinak. 

Mezi nejčastější formy publikování zpráv organizací patří publikování v elektronické a v tištěné 
podobě, a nebo publikování jako součást výroční zprávy. Podrobný výzkum byl zaměřen pouze 
na elektronické formy publikování, které organizace využívají nejčastěji a jsou běžně dostupné 
pro veřejnost. Lze konstatovat, že druh vydávané zprávy, její forma publikace a počet jednotli-
vých indikátorů výkonu organizace je možno zjistit na webu organizace buď téměř okamžitě, 
nebo je nutno zprávy vyhledat pomocí vyhledávače na webu organizace. Navigace cesty na webu 
organizace ke zprávě se od organizace k organizaci liší a není zatím standardizována. Dalším vý-
znamným hlediskem výzkumu byly zveřejňované indikátory výkonu organizace, jejich počtu, 
přehlednosti, racionality či dodržování doporučených indikátorů z různých iniciativ. Proto byly 
zjišťovány následující informace. 

3) Počet indikátorů výkonu organizace v členění podle směrnice GRI Guidelines verze G3 pou-
žívaných ve zprávách analyzovaných organizací, tj.: počet ekonomických indikátorů; počet 
environmentálních indikátorů; počet sociálních indikátorů a počet indikátorů správní a řídící 
výkonnosti. 

Indikátory výkonu organizace se většinou používají dle členění směrnice GRI Guidelines verze 
G3. Byly zkoumány 3 skupiny indikátorů: environmentální, ekonomické a sociální, [2]. Sociální 
indikátory byly dále děleny do kategorií Práce, Lidská práva, Společnost a Odpovědnost za pro-
dukty. Každá skupina obsahuje soubor základních a doplňkových indikátorů.  

Průměrný počet environmentálních indikátorů zveřejněných ve zprávách je 16. Environmentální 
indikátory patří opět mezi nejvíce zveřejňované indikátory ve Společných environmentálních 
zprávách nebo Zprávách HSE. Jedná se o indikátory týkající se vody, ovzduší, energií, odpadů a 
materiálů.  

V daleko menším počtu jsou ve zprávách předkládány indikátory ekonomické a sociální. Průměr-
ný počet ekonomických indikátorů uváděných ve zprávách je 3, sociálních indikátorů je 5. Za 
skupinu ekonomických indikátorů byly ve zprávách uváděny především indikátory, které vyjad-
řovaly investice do životního prostředí a ekologické náklady jako např. poplatky a pokuty. Sociál-
ní indikátory byly zastoupeny hlavně indikátory o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, tedy 
indikátory o počtu pracovních úrazů, nemocí z povolání, ztracených dnech, absencích či počtu 
úmrtí souvisejících s výkonem práce. Dále byly často zmíněny indikátory z oblasti vzdělávání  
a tréninků pracovníků. 

Dále byl zkoumán aspekt kredibility zprávy, tj: 

4) Ověření zprávy jedním ze způsobů: Ověření SCHP ČR, jehož je organizace členem a získala 
logo RC; Nezávislou třetí stranou (obvykle renomovaná ověřovací organizace, která certifi-
kovala např. systém EMS); Jiný způsob.  

Zpráva organizace může být ověřena třetí nezávislou stranou (první a druhá strana je referující 
organizace a cílové skupiny příjemců). Třetí stranou může být renomovaná ověřovací organizace 
nebo i nezávislá nezisková organizace. Většina organizací měla ověření SCHP ČR, jehož je čle-
nem (např. právě udělením nebo obhájením loga „Responsible Care“). Údaje o ověření třetí nezá-
vislou stranou byly většinou uvedeny přímo ve zprávě a současně na webových stránkách organi-
zace. Zprávy dále obsahovaly a dokumentovaly i okolnosti, které svědčily o integrovaném systé-
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mu managementu organizace, např. obsahovaly doklad o certifikaci systému jakosti a  EMS, udě-
lení titulu „bezpečný podnik“ či udělení loga „Responsible Care“ aj.  

Organizace se zmiňovaly ve zprávách o svém systému EMS. Někdy byl zprávě uveden „ekolog“ 
organizace v hierarchii struktury organizace, zmíněna snaha o „čistší produkci“, environmentální 
politika či spolupráce s jinými subjekty a školení pracovníků. V případě, že organizace měla im-
plementován systém EMS, byly ve zprávě uvedeny kopie certifikátů, údaje o zavedení, o certifi-
kaci/validaci, o environmentálních cílech a cílových hodnotách, o auditech aj. 

5) Dále bylo zkoumáno, zda ve zprávách jsou obsaženy informace o: vlivu činnosti organizace 
na životní prostředí; vlivu výrobků organizace na životní prostředí; systému EMS. 

Ve některých zprávách byly uvedeny informace o vlivu činnosti organizace na životní prostředí 
jako např. zdroje znečišťování, významné environmentální aspekty a hlavní environmentální do-
pady, staré ekologické zátěže aj., zatímco v jiných ne. Tyto informace bývají pravděpodobně jed-
ny z nejvyhledávanějších informací zainteresovanými stranami (zejména veřejností). 

Rovněž v některých zprávách byly uvedeny vlivy výrobků organizace na životní prostředí, 
zejména pokud se jednalo o spotřební zboží. Zmíněny byly projevy zodpovědného dohledu nad 
výrobky (prosazující se iniciativa „Product Stewardship“14) jako je např. vrácení obalů, zpětný 
odběr využitých výrobků a pokud je uvedeno hodnocení životního cyklu výrobku (např. ISO 
14040 až 14048). Některé organizace měly uděleny domácí či zahraniční známky typu „ekologic-
ky šetrný výrobek“. 

Ve zprávách organizací byla posuzována také „kvalita“ informací podle kritérií, která byla použita 
ve výzkumu zaměřeném na zprávy vytvářené podle směrnice GRI Guidelines G3. Tato kritéria 
byla hodnocena podle bodové stupnice, ve které nejhorší hodnocení má hodnotu 1 bodu a nejlepší 
hodnocení má hodnotu 5 bodů (viz tabulka).  

Tab. 1 Hodnocení kvality 26 analyzovaných environmentálních zpráv 

Hodnocení Srovnatelnost Přesnost Včasnost Srozumitelnost Vyváženost 
1 2 5 4 0 4 
2 2 5 0 2 9 
3 5 8 0 5 8 
4 2 6 0 9 3 
5 15 2 22 10 2 

Celkem 26 26 26 26 26 
 

6) Úroveň informací poskytnutá ve zprávě byla hodnocena podle kritérií: Srovnatelnosti; Přes-
nosti/úroveň detailu; Pravidelnosti; Srozumitelnosti a Vyváženosti, podrobně viz [2].  

Závěrem k hodnocení kvality zpráv lze říci, že organizace poskytují zainteresovaným stranám 
srovnatelné informace z hlediska své výkonnosti za určité časové období, avšak tyto informace 
jsou méně detailní a vyvážené. Kladně je naopak hodnocena srozumitelnost a jejich včasná publi-
kace.  

5.  Závěr 
Presentované vybrané výsledky první etapy řešení projektu SP/4i2/26/07 přináší do oblasti dobro-
volného reportingu a indikátorů v ČR řadu nových prvků a mají rovněž potenciál vnést do této 
problematiky zcela nové pohledy a vnitřní uspořádání. 

                                                 
14 http://productstewardshipcouncil.org/about.htm,  
 http://www.ecy.wa.gov/sustainability/Resources/prod_steward.htm  



285 
 

Vlastním výstupem projektu byla v roce 2008 příručka MŽP „DOBROVOLNÉ PODNIKOVÉ 
ZPRÁVY o hodnocení vazeb mezi životním prostředím, ekonomikou a společností“ [1] a mnoho 
cenných informací bylo publikováno rovněž v Závěrečné zprávě o řešení projektu za rok 2008 
[2]. V roce 2009 bude d8le rozpracov8na metodika hodnocení indikátorů a rovněž očekávaná 
sada „minimálních“ indikátorů, plynoucích z provedené analýzy a Amsterdamské deklarace. 
V tomto případě je pak důraz kladen na ekonomickou nákladnost vyhodnocování a dále by infor-
mace získané z výstupní množina indikátorů měly být co nejucelenější a nejúplnější. 
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