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Abstrakt 

 

Bakalářská práce je zaměřena na sledování environmentálních nákladů 

v podniku, konkrétně na zavedení systému pro sledování tohoto typu nákladů. Práce je 

rozdělena na část teoretickou, kde jsou shrnuty poznatky z této problematiky, část 

praktickou, kde je popsán stav v podniku a část návrhovou, kde je uveden návrh na 

zavedení systému sledování environmentálních nákladů v podniku. 

 

Klí čová slova: podnik, environmentální náklady, systém environemtnálního řízení 

 

 

 

 

Abstract 

 

This bachelor´s thesis is aimed at monitoring the environmental costs in the 

company specifically for implementation system for monitoring this kind of costs. The 

thesis is divided into the theoretical part, knowledge of this area is summarised, the 

analythical part contains exploration of this area in the company and the practical part, 

where the proposal of the monitoring system of environmental costs in the company is 

introduced.  

 

Key words: company, environmental costs, environmental management system 
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ÚVOD 
 

V současnosti vynakládají organizace po celém světě úsilí, aby obstáli 

v konkurenčním boji. Sledují vývojové trendy, jako např. globalizaci, měnící se 

konkurenční výhody, požadavky spotřebitelů, inovace, vzdělanost a životní prostředí, 

které by vzhledem k jeho současnému stavu mělo být, co nejvíce v popředí na 

pomyslném žebříčku hodnot.  

Právě stav životního prostředí podnítil vznik systému environmentálního řízení, 

který umožňuje sledovat environmentální náklady a výnosy, jakož i podávat jiné 

environmentálně hodnotné informace a přinášet efekty, které tento systém umožňuje. 

Avšak, aby byl systém environmentálního řízení efektivní, neměl by být zaváděn pouze 

pro informaci spotřebiteli o jeho existenci. Aby systém fungoval je třeba zavést 

environmentální manažerské účetnictví, které je nástrojem zabývajícím se podporou 

rozhodovacích procesů. Zároveň sbírá, seskupuje a analyzuje informace, které se 

jakýmkoliv způsobem vztahují k životnímu prostředí. 

Lze říci, že největší výhodou zavedení systému je jeho vypovídací schopnost o 

vlivu environmentálních aspektů a dopadů na výsledky hospodaření podniku a na jeho 

finanční postavení. Čím větší jsou toky materiálu v podniku a větší rizika pro životní 

prostředí, tím větší má environmentální systém hodnotu. Je-li zaváděn podle normy 

ČSN EN ISO 14001 je jeho výhodou to, že lze na podnik aplikovat jeho část, části nebo 

kompletně podle potřeb, zaměření nebo velikosti podniku. 
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1 CÍL BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE A METODY 

 

Hlavním cílem bakalářské práce je sledování environmentálních nákladů podle 

normy ČSN EN ISO 14001. Zavedení systému sledování environmentálních nákladů 

má umístit životní prostředí v pomyslném žebříčku zkoumaného podniku co nejvíce do 

popředí, zdůraznit jeho důležitost, ať už z hlediska udržitelného rozvoje, jisté 

konkurenční výhody, nebo možností snižování výrobních nákladů, atd. Jeho 

nejdůležitějším úkolem bude řízení environmentálních nákladů, čímž může, mj. přispět 

ke snížení celkových nákladů podniku, a tím ke zlepšení hospodářských výsledků, může 

dojít ke snížení ceny výrobků a služeb, mohou se snížit náklady na náhrady škod, apod. 

Dílčí cíle tvoří část teoretická, která je zaměřena na nejdůležitější poznatky 

z oblasti sledování environmentálních nákladů, analytická část, ve které je popsán 

současný stav v podniku v této oblasti a praktická část obsahuje návrh na zavedení 

systému sledování environmentálních nákladů ve firmě, kde jsou uvedeny návrhy a 

doporučení, které je nutné učinit při zavádění systému environmentálního řízení. 

 

Byly použity metody jako dotazování, analyzování, třídění, konkretizace a 

zobecňování. Všechny tyto metody napomohly pochopení jak teoretické, tak i praktické 

části problematiky sledování environmentálních nákladů a systému environmentálního 

řízení.  
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2 TEORETICKÉ POZNATKY Z OBLASTI 
ENVIRONMENTÁLNÍCH NÁKLAD Ů 

 
Podniky jsou si sice víceméně vědomy potřeby chránit životní prostředí, ale 

nespěchají s jejím praktickým prováděním. Problémy životního prostředí jsou v rámci 

podnikových zájmů umístěny až na devátém místě za informačními technologiemi, 

měřením výkonnosti, strategickými aliancemi, distribučními systémy, reengineeringem 

logistických sítí, logistickými strategiemi založenými na čase a za globalizací.(14) 

Ovšem současný stav životního prostředí, který ovlivňují hlavně průmyslové podniky, 

by si zasloužil větší pozornost. Je však třeba dodat, že stále více podniků se snaží řešit 

své environmentální dopady zaváděním systémů environmentálního řízení, které jsou 

popsány v následujícím textu. 

 

 

2.1 SYSTÉMY ENVIRONMENTÁLNÍHO ŘÍZENÍ 
 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 761/2001 stanovuje požadavky na 

systémy environmentálního řízení pro podniky a další organizace a stanovuje 

institucionální rámec pro zavádění systému podle EMAS. Nařízení bylo nazváno EMAS 

II, protože nahradilo do té doby platné nařízení. Nařízení (viz. kapitola 2.1.3 EMAS II) 

umožňuje dobrovolnou účast organizací v systému řízení podniků a auditu v oblasti 

životního prostředí. Program EMAS nebo certifikovaný EMS podle normy ČSN EN 

ISO 14001 v České republice existovaly již před vstupem do Evropské unie. Český 

program EMAS se tak stal vzorovým systémem pro ostatní kandidátské země, 

příkladem je Maďarsko, Slovinsko a pobaltské republiky. Maďarsko, Polsko a Česká 

republika byli také na prvních místech, v rámci kandidátských zemích, pokud se týká 

počtu certifikovaných podniků podle ISO 14001. 
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2.1.1 NORMA ISO 14001: Mezinárodní norma pro systémy environmentálního řízení 
 

Norma ČSN EN ISO 14001 upravuje systémy environmentálního řízení. Byla 

vydána v roce 1996 Mezinárodní organizací pro normalizaci. Stanovuje požadavky na 

zavedení systému environmentálního řízení (EMS) pro účely vlastního hodnocení či 

získání certifikátu. Hlavní kapitoly normy popisují politiku, cíle a cílové hodnoty, 

programy environmentálního řízení, zavedení systému a jeho provoz, monitorování a 

nápravné činnosti, a přezkoumání vedením. 

ISO 14001 obsahuje některé shodné principy s normami řady ISO 9000. 

Konkrétně „plánuj-dělej-kontroluj-jednej“.1  

 

Hlavní přínosy EMS a jeho zavedení v podniku: 

 

� Ekonomické přínosy. EMS umožňuje hospodárnější využívání surovin, vody a 

energie. Zdůrazňuje zejména možnost recyklací, které vedou k úsporám 

v podniku. Vede také k omezení množství odpadů (nebezpečných, ostatních), 

odpadních vod a emisí, ale také k předcházení poplatků, pokut a nákladů na 

sanace a odstraňování odpadů. 

� Nové obchodní příležitosti. Spotřebitel je stále více orientován na životní 

prostředí, tzn. upřednostňuje služby a výrobky šetrné k životnímu prostředí, 

takže EMS bude pro podnik konkurenční výhodou. 

� Budoucí podoba zakázek pro veřejnou zprávu. V budoucnu budou organizace 

orientované na čistší produkce a přístup k životnímu prostředí upřednostňované 

orgány veřejné správy i velkými společnostmi, což znamená, že zavedení EMS 

zvýší šance podniku na získání veřejných zakázek. Podniky, které zůstanou laxní 

v této oblasti na trhu neuspějí. 

� Vztahy s úřady. Zavedení systému EMS a další dobrovolné aktivity podniků 

budou postupem času úřady stále více oceňovány. Podniky s EMS budou mít 

stále větší možnost na získání dotací a dalších finančních prostředků, a také stále 

snadnější dosažení souladu s legislativními požadavky. 

                                                 
1 Na konci r. 2003 bylo na celém světě registrováno celkem 61 170 podniků se zavedeným EMS podle 

ISO 14001, z toho 611 společností v České republice. 
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� Tržní hodnota podniku. Tržní hodnota podniku se se zavedením systému 

environmentálního řízení zvýší. 

� Kvalitní produkce.  Integrací nebo kombinací systému environmentálního řízení 

(EMS) a systému řízení kvality (QMS) je dobrým předpokladem k uspokojení 

spotřebitelských nároků. 

� Inovace a strategie. EMS poskytuje neustále aktuální informace, čím umožňuje 

neustále vytvářet nové návrhy a sestavovat nové strategie. 

� Inovativní řízení. EMS poskytuje veškeré dokumenty potřebné pro kvalitní 

komunikaci se zaměstnanci i s obchodními partnery. 

� Finance a pojištění. Společnost se zavedeným EMS může dospět k levnějšímu 

externímu financování i k sníženým sazbám za pojištění. Navíc podnik, který 

v případě havárie, prokáže, že podnikl veškerá možná preventivní opatření, je 

posuzován lépe. 

� Motivace zaměstnanců. Zapojení zaměstnanců do zavedení nebo každodenního 

fungování systému EMS jim umožní lépe se ztotožnit s cíly firmy.  

� Zdraví zaměstnanců a veřejnosti. Odpovědné zacházení s nebezpečnými 

látkami má pozitivní vliv na životní prostředí a pracovní podmínky v místě a 

přispívá k harmonickému vztahu s obyvateli blízkého okolí podniku. 

� Udržitelný rozvoj a budoucnost generací. Podniky by se neměly zaměřovat 

pouze na zisky, ale také na zlepšování životních podmínek pro budoucí generace, 

s tím souvisí i šetrnější využívání přírodních zdrojů, opatrné nakládání s odpady 

a vypouštění znečišťujících látek do životního prostředí. (5)  

 

 

V roce 2003 byl v České republice proveden průzkum, který byl zaměřen na 

zkoumání přínosů spojených se zavedením systému environmentálního řízení. Přínosy 

se zkoumaly v 260 podnicích, z toho 247 podniků mělo zavedený systém podle ISO 

14001, 2 podniky s EMAS a 5 podniků s ISO 14001 i EMAS. Následující tabulka 

srovnává očekávání, které měly podniky před zavedením EMS a míru naplnění těchto 

očekávání. 
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Tabulka 1: Očekávání a míra jejich naplnění spojených se zavedením EMS 

Přínosy zavedení EMS Očekávání Skutečnost 

Zkvalitnění práce v oblasti ochrany ŽP 98% 94% 

Zlepšení image podniku 97% 91% 

Plnění legislativních předpisů 92% 91% 

Lepší havarijní připravenost 90% 90% 

Zlepšení environmentálního profilu 88% 89% 

Přehled v provozní dokumentaci 88% 87% 

Zvýšení konkurenceschopnosti 87% 69% 

Dodavatelsko-odběratelské vztahy 70% 60% 

Snížení nákladů 50% 45% 

Snížení poplatků 49% 40% 

Zvýšení tržeb 40% 29% 
          Zdroj: CENIA 

 

 

2.1.2 PROGRAM EMAS (z angl. „Eco-Management and Audit Scheme“): Evropský 

systém řízení podniků a auditu v oblasti životního prostředí 
 

V roce 1993 schválila Evropská rada Nařízení EMAS. Nabylo účinnosti v roce 

1995 a umožnilo průmyslovým podnikům dobrovolně se účastnit na systému řízení 

podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí evropské Unie. Toto nařízení 

bylo v roce 2001 nahrazeno novým. Program EMAS je založen na principu 

dobrovolnosti. Podniky nejsou ke zlepšování své environmentální výkonnosti nuceny, 

ale pozitivně motivovány. Pokud se podnik rozhodne pro zavedení EMAS musí splnit 

přesně stanovené podmínky Programem EMAS. V ČR vstoupilo nařízení EMAS 

v platnost dnem vstupu do Evropské unie, ale jeho česká verze byla připravena a 

schválena již dříve.1 

 

 

 

                                                 
1 V současnosti je v evropském registru EMAS evidováno přes 3000 organizací. 
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Na základě tohoto usnesení byly: 

- zřízeny Rada programu EMAS a Agentura EMAS, jakožto odpovědné orgány 

Programu EMAS v ČR, 

- vydány „Národní program zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska 

ochrany životního prostředí“ (Národní program EMAS) a „Pravidla k zavedení systému 

řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí“ (Pravidla zavedení 

EMAS), 

- zřízen akreditační orgán Programu EMAS, kterým je Český institut pro akreditaci 

(ČIA) 

- vydány metodické pokyny pro akreditaci environmentálních ověřovatelů. (5) 

 

Fungování programu EMAS v České republice zabezpečují Rada Programu 

EMAS, Agentura EMAS, Český institut pro akreditaci, Česká inspekce životního 

prostředí. Jejich vzájemné fungování zobrazuje následující diagram. 

 

Obrázek 1: Vzájemné fungování institucí zabezpečujících v ČR fungování programu EMAS 

 
Zdroj: CENIA, Agentura EMAS 
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2.1.3 EMAS II 

 
V roce 2001 přijaly Evropský parlament a Rada (ES) Nařízení z roku 2001 o 

dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany 

životního prostředí (tzv. EMAS II), které nahradilo do té doby platné nařízení. 

 

Nové nařízení obsahuje určité odlišnosti. Jedná se o: 

 

� Rozšíření okruhu organizací, které se mohou Programu EMAS účastnit. Původní 

nařízení se zaměřovalo na průmyslové podniky, EMAS II je možné aplikovat na 

všech typech organizací. 

� Zavedení loga EMAS, které má dvě verze. Stanovuje podmínky, za kterých 

může být logo užíváno. 

� EMAS II umožňuje propojení na mezinárodní normu ISO 14001 tím, že EMS 

v rámci EMAS je zaváděn podle oddílu 4 zmíněné normy. 

� Požaduje aktivní účast zaměstnanců jak při procesu zavádění EMAS, tak 

v procesu neustálého zlepšování vlivu podnikových činností na životní prostředí. 

� Nově popisuje přímé a nepřímé environmentální aspekty. (5)  

 

EMAS II umožňuje lepší orientaci v systému a je navíc v souladu s ISO 14001. 

 

Obrázek 2: Podniky se zavedeným EMAS v ČR podle velikosti k říjnu 2006 

Podniky se zavedeným EMAS podle velikosti
(stav k říjnu 2006)

24%

16%

4%

56%

Velké (+250)
Micro (0-9)
Malé (10-49)
Střední (50-249)

 

Zdroj: CENIA, Agentura EMAS 
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2.1.4 Logo EMAS 

 
Se zavedením Programu EMAS II se objevuje i možnost používat logo EMAS. 

 

Obrázek 3: Logo: verze 1 

 

 

Obrázek 4:Logo: verze 2 

 

 
Zdroj: CENIA, Agentura EMAS 

 

 

Používání loga poskytuje zúčastněným stranám informace o : 

� zavedení a používání systému environmentálního řízení, 

� pravidelném vyhodnocování výkonu tohoto systému, 

� zajištění souladu s právními předpisy pro životní prostředí, 

� poskytování informací o vlivu podniku na životní prostředí, 

� pravidelným zveřejňováním environmentálního prohlášení, ověřovaného 

nestranným ověřovatelem. 

 

 

Používání loga však vyjadřuje i určitý závazek společnosti zvyšovat svůj vztah 

k životnímu prostředí a řídit své dopady na životní prostředí. Dále se dostává do 

povědomí jiných organizací, které uvažují o zlepšení svého vztahu k životnímu 

prostředí zavedením Programu EMAS. 
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2.2 ENVIRONMENTÁLNÍ Ú ČETNICTVÍ 

 

 
Tento pojem, který vznikl překladem anglického názvu „environmental 

management accounting“, se v České republice objevil v druhé polovině 90. let. 

Odborníci v této oblasti používali různé názvy jako „zelené, ekologické 

účetnictví“ nebo „účetnictví životního prostředí“ až se název ustálil na „environmentální 

účetnictví“ nebo „environmentální manažerské účetnictví“1.  

 

EMA v sobě spojuje prvky finančního i manažerského účetnictví. Z pohledu 

finančního účetnictví se zabývá vyjádřením, oceněním, hodnocením a vykazováním 

environmentálních závazků a nákladů souvisejících s dopady podnikových činností na 

životní prostředí. Z hlediska manažerského účetnictví poskytuje EMA informace, které 

jsou důležité pro rozhodování managementu a vývoj podniku. (9) 

 

Definice environmentálního manažerského účetnictví: 

„EMA je nedílnou součástí managementu; zabývá se identifikací, shromažďováním, 

odhady, analýzami, vykazováním a předáváním: 

- informací o hmotných a energetických tocích, 

- informací o environmentálních nákladech a 

- dalších hodnotově vyjádřených informací, které jsou východiskem pro rozhodování 

v rámci daného podniku.“ (9, s. 8) 

 

EMA představuje sběr, zaznamenávání a analýzu informací jak o hmotných tak o 

energetických tocích, o odpadech a o nakládání s nimi, ale také informace o nákladech, 

výnosech a úsporách, které se vztahují k činnostem s dopady na životní prostředí.  

Dále tyto informace propojuje, a to jak na úrovni podniku jako celku, tak i 

z hlediska jednotlivých podnikových provozů, útvarů, procesů, výrobků apod. Toto je 

jeho výhodou, protože podnik, který se připravuje k aplikaci EMA se může podle svých 

potřeb, ale hlavně podle dopadů jeho činností na životní prostředí, rozhodnout, zda 

aplikuje EMA na podnik jako celek nebo na jednotlivé útvary, procesy, výrobek, 

                                                 
1 Dále bude používána zkratka EMA. 
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výrobkové řady, zařízení nebo provoz, divize, pobočky, atd.  

 

2.2.1 Charakteristika a členění environmentálních nákladů 

 
Podnikové environmentální náklady jsou z většiny případů řazeny do nepřímých 

nákladů, tzn. nelze je přesně alokovat na jednotlivé výkony, procesy, činnosti, útvary, 

apod. Mohou se vztahovat k několika těmto jmenovaným objektům zároveň, proto 

bývají přiřazovány pomocí rozvrhových základen (klíčů). Správné přiřazení 

environmentálních nákladů útvarům, výkonům nebo činnostem, přesně tam, kde 

vznikly, je úkolem environmentálního manažerského účetnictví a jeho systému.  

 

Celkové podnikové environmentální náklady (total environmental corporate costs)  

mají dvě základní složky: 

 

Náklady vynakládané na ochranu životního prostředí, které jsou spojené 

s činnostmi podniku, jejichž účelem je omezení nebo kompenzace negativního vlivu 

podniku na životní prostředí. Přínosem sledování těchto nákladů je prevence, a nebo 

zmírnění dopadů podnikových činností na životní prostředí.  

 

Druhou složku celkových environmentálních nákladů tvoří náklady, související 

s poškozováním životního prostředí, což jsou především náklady na vyplýtvaný 

materiál, na vyplýtvané pracovní síly a výrobní zařízení, pokuty, náhrady škod a penále. 

Abychom v této problematice získali správné a odpovídající informace musí být 

v podnikové kalkulaci environmentálních nákladů připočteny k nákladům na ochranu 

životního prostředí také náklady na vyplýtvaný materiál, tzn. cena materiálu, který 

opustil podnik jako nevýrobkový (neefektivní) výstup, dále vynaložená práce na 

zpracování tohoto materiálu a opotřebení dlouhodobého majetku. 

 

Pro potřeby řízení je efektivní rozdělit si environmentální náklady do čtyř skupin: 

 

První skupinu tvoří náklady na nakládání s odpady, odpadními vodami a 

emisemi do ovzduší. Patří sem veškeré náklady na úpravu a čištění vznikajících odpadů, 
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odpadních vod a emisí do ovzduší a náklady na jejich odstranění. 

 

Druhou skupinu představují náklady na péči o životní prostředí a prevenci 

znečištění. Patří sem náklady související s péčí o životní prostředí. Např.mzdové 

náklady útvarů zabývajících se problematikou životního prostředí, náklady související 

se systémy environmentálního managementu - EMS nebo externí služby v rámci EMS, 

např. školení odborníky, certifikační služby, apod. Dále se do této skupiny zahrnuje 

podíl nákladů na projekty čistší technologie, přičemž tento podíl musí sloužit výhradně 

k environmentálním účelům. Náklady na výzkum a vývoj související s ochranou 

životního prostředí tvoří poslední složku této skupiny. 

 

Do třetí skupiny environmentálních nákladů se zahrnuje cena vyplýtvaného 

materiálu, který opustil podnik jako nevýrobkový výstup (odpady, odpadní vody nebo 

emise do ovzduší – jsou znakem neefektivní výroby). Vyplýtvané materiály jsou 

oceňovány v jejich pořizovacích cenách, popř. vlastními náklady. 

 

Čtvrtou skupinu  představují náklady na zpracování nevýrobkového výstupu, 

které zahrnují náklady na práci, opotřebení strojního zařízení, spotřebu provozovacích 

látek a náklady financování. (9) 

 

2.2.2 Význam environmentálních nákladů 
 

Hlavní význam environmentálních nákladů je popsán v následujících bodech: 

- „umožňují odhalit pozitivní i negativní vlivy podniku, jeho činností, výrobků a služeb 

na životní prostředí, 

- informace o environmentálních nákladech lze využít při výpočtech ekonomické 

efektivnosti investičních záměrů podniku, 

- dynamika jejich vývoje upozorňuje na celkovou úroveň a účinnost podnikového 

environmentálně orientovaného managementu, 



 

 23 

- upozorňují na faktory místa (popř. výrobky, procesy, činnosti), jež se výraznou měrou 

podílejí na znehodnocování životního prostředí, 

- jejich rozbory a analýzy lze použít jako vstupní informace pro návrhy vhodné strategie 

a taktiky environmentálně orientovaného managementu podniku, 

- informace o environmentálních nákladech jsou nedílnou součástí zpráv o vlivu 

podniku na životní prostředí, prostřednictvím kterých jsou zainteresované skupiny 

informovány o environmentálním chování podniku, 

- sledování a vyhodnocování environmentálních nákladů umožňuje srovnávání 

dosažených cílů v oblasti environmentálního profilu podniku s cíli stanovenými, 

- slouží jako jedno z měřítek oceňování výkonnosti environmentálně orientovaného 

managementu podniku, 

- odkrývají možnosti snižování celkových nákladů podniku a možnosti dosahování 

vyšších zisků.“ (9, s. 34) 

 

2.2.3 Environmentální výnosy 
 

Environmentální výnosy představují výnosy získané z prodeje odpadů, recyklace 

materiálů (obě tyto složky environmentálních výnosů patří do ostatních výnosů), 

podpory a dotace. Jejich součástí jsou i další výnosové položky, které se váží k 

položkám environmentálních nákladů. 

 

2.2.4 Pojetí environmentálních nákladů 
 

Při správné identifikaci environmentálních nákladů je třeba vzít v úvahu různé 

způsoby kategorizace nákladů, které popisují různé pohledy na environmentální náklad.  

 

Jsou to pojetí:  

a) environmentální náklady zahrnující externality 
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  b) dle United States Environmental Protection Agency 

  c) metoda Total Cost Assessment (TCA) 

 

2.2.4.1 Metoda zahrnující externality 

 
Tato metoda řeší nejen náklady, které mají přímý dopad na podnik, tedy tzv. 

podnikové environmentální náklady, ale také negativní externality, jakožto náklady, za 

které podnik nenese odpovědnost (nehradí je) 1. Tyto náklady může podnik svými 

činnostmi, výrobky nebo službami působit jiným podnikům, životnímu prostředí, 

společnosti, popř. jednotlivcům.  

 

„Externality zahrnují: 

− environmentální znehodnocování, za které podnik není ze zákona odpovědný, 

− nepříznivé dopady na člověka, jeho majetek a jeho blahobyt (např. následné dopady 

emisí apod.), jejichž kompenzaci právní systém nepožaduje.“ (9, s. 29). 

 

Součástí externalit jsou např. škody způsobené na řekách vlivem vypouštění 

znečištěných odpadních vod, škody způsobené na ekosystémech ukládáním odpadů 

nebo škody na lidském zdraví, zapříčiněné vypouštěním škodlivých emisí do vzduchu. 

 

2.2.4.2 Metoda dle United States Environmental Protection Agency 

 
United States Environmental Protection Agency ve spolupráci s Global 

Environmental management Initiative považují za důležité dělit náklady na základní, 

popř. běžné, které jsou nejdůležitější pro rozhodování, a náklady, které jsou skryté 

                                                 
1  Existuje však velká snaha řady států internalizovat externality, tzn. zavést princip: „znečišťovatel 

platí.“ Což znamená zahrnout negativní externality (např. formou daní a poplatků za ekologické újmy) do 

nákladů znečišťovatele.  
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v režiích nebo nákladech na výzkum a vývoj. Náklady druhého typu (tzv. podmíněné 

nebo skryté náklady) bývají většinou buď úplně skryty, jsou méně patrné nebo bývají 

nesprávně alokovány na střediska, výrobky, činnosti apod. Environmentální náklady 

mohou být obsaženy v obou typech těchto nákladů. Základní náklady (conventional 

costs) představují spotřebu materiálu, opotřebení majetku, spotřebu práce. Dají se určit 

z účetního systému, ale většinou nejsou považovány za environmentální.  

 

Potenciálně skryté náklady (potentially hidden costs ) jsou rozděleny na: 

- náklady vynaložené před zahájením činnosti (např. náklady související s návrhy na 

výrobky nebo procesy šetrnější k životnímu prostředí). Jejich zahrnutí je velmi důležité 

a bývá manažery často opomíjeno. Ti se zaměřují spíše na provozní náklady, i když je 

jasné, že se o nich rozhoduje už v okamžiku projektování a navrhování, 

- náklady na požadované environmentální činnosti a dobrovolné environmentální 

náklady (např. náklady spojené s provozem zařízení nebo zaváděním procesu). Bývají 

v naprosté většině podniků součástí režijních nákladů, čímž skrývají svou důležitost, 

 - environmentální náklady po zrušení činnosti (např. náklady na uzavření skládky, 

náklady na vytvoření souladu s právními předpisy). S náklady působícími na životní 

prostředí,vznikajícími po zrušení činnosti podniky mnohdy ani nepočítají, ačkoli mohou 

v budoucnu ovlivnit náklady podniku. 

 

Pro manažerské rozhodování je třeba vzít v úvahu další dělení environmentálních 

nákladů: 

 - podmíněné náklady (contingent costs) – jsou náklady, jejichž vznik záleží hlavně na 

postoji podniku k ochraně životního prostředí. Mohou totiž v budoucnu vzniknout, ale 

nemusí. Představitelem podmíněných nákladů jsou náklady na nápravu vypuštěných 

kontaminujících látek do životního prostředí. 

 - náklady související s image a vzájemnými vztahy (image and relationship costs) – 

tyto náklady jsou vynakládány především k ovlivnění zainteresovaných skupin, tzv. 
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„stakeholders“1. Mezi tyto náklady mohou patřit náklady na aktivity podniku v oblasti 

životního prostředí apod. (9) 

 

2.2.4.3 Metoda Total Cost Assessment (TCA)2 

 

Prostřednictvím této metody, která se používá především k posuzování 

investičních záměrů, jsou do podnikových kalkulací a do rozhodování o investicích 

započítávány všechny náklady, kromě neinternalizovaných externalit.  

Tato metoda člení environmentální podnikové náklady na přímé a nepřímé 

náklady pro posouzení celkových nákladů projektu a náklady plynoucí z odpovědnosti 

pro posouzení celkových nákladů projektu. Při takovém rozhodování je upřednostněna 

varianta, která je šetrnější k životnímu prostředí, a je také ekonomicky výhodnější pro 

podnik. (9) 

 

„Metoda TCA se vyznačuje těmito charakteristikami: 

 

1. je třeba zvážit všechny možné náklady a případné úspory,  

2. náklady a výnosy je třeba alokovat jednotlivým útvarům (střediskům), 

výkonům a procesům, kde vznikají, 

3. ekonomické účinky je třeba posuzovat pomocí finančních ukazatelů, které je 

nutné konstruovat za delší časový horizont, 

4. ve finančních ukazatelích je třeba respektovat časovou hodnotu peněz.“ (14, 

s. 14).  

 

Protože se spotřebitelé stále více orientují na životní prostředí a vrací se k výrobkům, 

                                                 
1 Osoby, instituce či organizace, které mají vliv na chod společnosti nebo jsou jejím fungováním dotčeny. 
2 Přeloženo jako metoda posouzení totálních nákladů. 
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které vznikly čistou produkcí, nese s sebou tato metoda přínosy, jako zlepšení image 

podniku nebo produktu a s tím související vyšší výnosy. Předchází se poplatkům za 

znečištění životního prostředí, sníží se náklady na zdravotní péči zaměstnanců, apod.  

 

2.2.5 Způsoby sledování environmentálních nákladů 

 
Existují dva způsoby sledování environmentálních nákladů. První sleduje 

environmentální náklady jako součást režijních nákladů a druhý způsob preferuje 

dvoustupňovou alokaci na útvary a výrobky. 

 

2.2.5.1 Environmentální náklady jako součást režijních nákladů 

 

„Podle této metody je většina environmentálních nákladů součástí režie (výrobní, 

správní) dohromady s dalšími položkami, které mohou být tvořeny administrativními 

náklady, nájemným, apod. Režie jsou potom podle určité rozvrhové základny 

přiřazovány výkonům, útvarům, procesům, popř. činnostem. Potom dochází k tomu, že 

vyrábí-li podnik více výrobků, mohou být náklady na jednotlivé výrobky stanoveny 

nesprávně. Jeden může být neoprávněně zatížen náklady více a druhý méně. Místo 

výrobků můžeme samozřejmě uvažovat i procesy, útvary, popř. činnosti. Výsledkem 

jsou nesprávné kalkulace plných vlastních nákladů na jednotlivé výrobky, které pak 

ovlivňují i jejich rentabilitu. Nesprávné kalkulace způsobí i nesprávné informace o 

nákladech jednotlivých útvarů, činností, apod., a také samozřejmě o jejich podílu 

znečišťování životního prostředí.“ (9, s. 58) 

 

2.2.5.2 Dvoustupňová alokace environmentálních nákladů na útvary a výrobky 

 

„Tento způsob umožňuje významné environmentální náklady vyčlenit 

z režijních nákladů a alokovat je nejprve na útvary a poté na výrobky. Managementu je 

umožněno získávat mnohem správnější informace o nákladech útvarů a o plných 

vlastních nákladech na jednotlivé výrobky. 1. stupeň představuje alokaci nákladů, které 
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vznikají provozem, na výrobní střediska, 2. stupeň vyjadřuje rozvržení nákladů 

z výrobních středisek na nositele nákladů (např. výrobky).“ (9, s. 61) 
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3 SOUČASNÝ STAV SLEDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH 
NÁKLAD Ů VE FIRM Ě 

 

 

3.1 IDENTIFIKACE FIRMY 

 
Název firmy:   Hestego, s. r. o. 

Sídlo:    Na Nouze 7, 602 01 Vyškov 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

 

3.1.1 Předmět podnikání 
 

Předmětem podnikání společnosti Hestego, s. r. o. je kovoobráběčství, 

zámečnictví, velkoobchod, specializovaný maloobchod, zprostředkování obchodu a 

služeb, činnost technických poradců v oblasti strojírenství, povrchové úpravy a 

svařování kovů a dalších materiálů, výroba strojů a zařízení pro využití mechanické 

energie, výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely, výroba strojů a zařízení pro určitá 

hospodářská odvětví, projektování elektrických zařízení, výroba, instalace a opravy 

elektrických strojů a přístrojů. 

 

3.1.2 O společnosti 
 

Společnost byla založena v roce 1995 jako menší podnik vyrábějící ochranné 

komponenty pro pohyblivé součásti obráběcích strojů. V té době měla asi 30 

zaměstnanců. V témže roce zahájil podnik výrobu teleskopických krytů určených pro 

český trh. Společnost vlastnili dva podnikatelé, přičemž každý z nich vlastnil polovinu 

podílu společnosti. V roce 1997 zahájila firma výrobu ocelových flexibilních 

kabelových nosičů, které byly určeny pro vývoz do Německa. Teleskopické kryty se 

začaly také exportovat do Německa. V rámci rozšíření výrobních kapacit byla v roce 

2001 přestěhována výroba do vlastního nového výrobního závodu o výrobní ploše 

Obrázek 5: Logo firmy 
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3000 m2 a v roce 2005 bylo realizováno dokončení výstavby II. etapy výrobního závodu 

o 3200 m2 výrobních ploch ve Vyškově. Souběžně s tím byly doplněny výrobní 

technologie o špičkové stroje. Těmito aktivitami došlo k prudkému nárůstu pracovníků 

(během jednoho roku z 120 na 200) a zvýšení obratu na 182 mil. Kč v roce 2005. 

Nejbližší rok či dva se firma bude věnovat nastavení a ustálení výrobních procesů, 

rozšíření softwarových možností a kapacit společnosti. V dalších letech pak plánuje 

expanzi. 

 

3.2 VÝROBKY PODNIKU 

 
Výrobky podniku se dělí na vlastní výrobky a obchodní zboží. 

3.2.1 Vlastní výrobky 
 

Teleskopické kryty 

Představují formu krytí vodících drah, vřeten, hřídelí, sloupků a jiných citlivých 

částí obráběcích strojů, které chrání vodící plochy strojů proti třískám a řezným 

kapalinám, zabraňují mechanickým poškozením vodících ploch strojů, zvyšují životnost 

strojů, opticky zaoblují celkový vzhled stroje a pomáhají zabraňovat úrazům.  

Kryty jsou pro zákazníky navrženy, konstrukčně přizpůsobeny a vyrobeny na míru 

dle specifických parametrů a způsobu použití.  

 

Nosiče kabelů IDEALFLEX 

Jedná se o uzavřený nosič kabelů z pozinkovaného plechu, který se skládá 

z nosného profilu a ocelového vodícího pásu, který je spojen s jednou ze čtyř stran 

tohoto profilu. Na obou koncích profilu jsou přibodovány nebo přinýtovány příruby, 

které mají několik způsobu uchycení. Kabely a hadice, které jsou v profilu volně 

uloženy, se upevňují k oběma koncům nosiče. 

 

Stírací systémy 

Stírací systémy nabízí řešení pro stírání vodících ploch obráběcích strojů. 

Používání stěračů přispívá k zachování přesnosti a zvýšení životnosti vodících ploch. 
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Stěrače je možno v závislosti na jejich druhu k nosnému profilu přišroubovat, přinýtovat, 

přilepit či bodově přivařit. 

 

Kooperace 

V rámci kooperační výroby nabízí vypalování plechových dílců a jejich další 

zpracování jako je ohýbání, nýtování, svařování, úpravu povrchu broušením a závěrečné 

lakování v práškové lakovně. Hlavní předností je schopnost výroby velmi náročných a 

vzhledových dílů a součástí ve středních až větších sériích, dodávaných přímo do 

montážních linek systémem just in time. 

 

Lakování v práškové lakovně 

Od června 2005 zajišťuje společnost povrchové úpravy kovových dílců formou 

práškového lakování na vlastní technologii od firmy IDEAL LINE. 

Celá lakovna je řízena počítačovým řídicím systémem v rámci systému řízení jakosti dle 

normy ČSN EN ISO 9001: 2000. 

 

3.2.2 Obchodní zboží 
 

Krycí měchy 

Krycí měchy jsou jednoduchým řešením pro použití v oblasti uzavřené ochrany 

pohyblivých částí, především v omezeném prostoru. 

Dle požadavku zákazníků dodává společnost měchy prachotěsné, vodotěsné, vysoce 

tepelně odolné a měchy dobře tvarovatelné.  

 

Teleskopické pružiny 

Teleskopické pružiny jsou používány jako ochranné kryty vřeten a kuličkových 

šroubů.  

 

Roletové kryty 

 Roletové kryty lze použít jako náhradu skládaných měchů tam, kde nedostatek 

prostoru neumožňuje jiné technické řešení a kde není nutné dokonalé utěsnění. 
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Článkové zástěny 

 Článkové zástěny slouží jako čelní ochrana proti malému množství třísek 

a chladící kapaliny.  

 

 

3.3 SLEDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH NÁKLAD Ů V PODNIKU 

 
Před vlastním popisem sledování nákladů a environmentálních nákladů 

v účetnictví bych uvedla, že ve společnosti  Hestego, s. r. o. proběhlo začátkem roku 

2004 úspěšné zavedení systému jakosti ČSN EN ISO 9001: 2000 podle certifikace 

firmy TÜV Rheinland, která poskytuje certifikace na základě akreditace Českého 

institutu pro akreditaci. V současnosti se připravuje na zavedení systému 

environmentálního řízení dle normy ISO 14001. Systém environmentálního řízení bude 

certifikován stejnou společností jako systém jakosti, a to TÜV Rheinland. Od zavedení 

systému jakosti je společnost oprávněna používat následující značku: 

 

Obrázek 5:  Značka TÜV CERT 

 
 

 

3.3.1 Sledování nákladů v účetnictví 

 
Společnost používá informační systém Helios orange, který umožňuje účtování 

podvojného účetnictví. Z hlediska manažerského účetnictví upřednostňuje společnost 

kombinaci jednookruhové a dvoukruhové soustavy, která je nastavená podle potřeb a 

požadavků společnosti. Manažerské účetnictví zpracovávané managerem controllingu je 

společně s ostatními ekonomickými daty nezbytnými pro řízení společnosti 

zobrazováno prostřednictvím softwaru Kemis od společnosti Kegler Konsulting, s. r. o. 

Náklady sledují po linii útvarů a procesů. Jednotlivé útvary (střediska) jsou znázorněny 

v Příloze č.2 
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3.3.1.1 Rozpouštění režií pomocí rozpouštěcích poměrů 

 

Při měsíční závěrce sumu nákladů nevýrobních (režijních) středisek 

přeúčtovávají na jednotlivá výrobní střediska podle rozpouštěcích poměrů stanovených 

na základě spotřeby výkonů nevýrobních středisek výrobními.  

Tyto rozpouštěcí poměry se stanovují jednou za rok, ale provádí se čtvrtletní 

propočty. Stanovení rozpouštěcích poměrů probíhá na základě spotřeby nákladů 

výrobními útvary. Náklady nevýrobního střediska se vztáhnou k jednotlivým 

pracovníkům (např. mzdy, školení, pojištění atd.), pracovníci pak obvykle vykonávají 

práci pro některé z výrobních středisek.  

 

Rozpouštěcí poměry jsou vysvětleny v následujícím schématu, kde jsou 

sumarizovány náklady výrobních středisek 11 a 12 a nevýrobních středisek 16 a 17.  

 

Náklady nevýrobního střediska 16 jsou rozpuštěny v poměru 50\50, nevýrobního 

střediska 17 v poměru 25/75, prostřednictvím účtů 801.6 a 801.7 manažerského 

účetnictví. Příklad je pouze názorný, nevyjadřuje skutečnost. 
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Obrázek 6: Ukázka rozpouštění režií pomocí rozpouštěcích poměrů 

 

 

Vysvětlivky ke schématu: 

Rozdvojené šipky vyjadřují první krok – zaúčtování nákladů nevýrobního střediska na 

účty 801.6 a 801.7 podle rozpouštěcích poměrů. Jednoduché šipky potom vyjadřují 

uzavření účtů 801.6 a 801.7 a rozpuštění nákladů nevýrobních středisek do středisek 
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výrobních podle rozpouštěcích poměrů. Černé šipky zobrazují rozpouštění nákladů 

nevýrobního střediska 16, zelené střediska 17. 

 

3.3.1.2 Tvorba cen 

 
Tvorba ceny u jednotlivých výrobků (střediska kooperace) vychází z předběžné 

kalkulace stanovené na základě předpokládané doby jednotlivých operací (dle norem), 

nákladové sazby jednotlivých operací, materiálu, dopravy, marže apod. 

Cena vlastních výrobků je řešena případ od případu, zákazník od zákazníka. Neexistuje 

cenová platforma pro tyto výrobky a ceny jsou určeny teritorii a zákazníky při 

respektování pravidla ziskovosti zakázky. 

Pro kontrolu dosahovaných nákladů a jejich porovnávání s cenami je využíván 

informačního systému Helios orange, jež je firmou využíván ve všech modulech, 

pokrývající hlavní agendy firmy (sklady a majetek, příprava a řízení výroby, účetnictví 

a finance, personalistika, jakost, obchod,…). Postupně dochází k přechodu výrobního 

controllingu do softwaru Kemis, přes který bude následně vyhodnocován. 

 

3.3.1.3 Tvorba kalkulací  

 

Jednotná kalkulace na jednotku výkonu (uvažujeme-li jako jednotku výkonu 

výrobek) neexistuje, protože společnost se řídí přáním zákazníka, tzn. vyrábí výrobky 

zákazníkovi „na míru“. Konstruktéři podniku vytváří plánovou kalkulaci úplných 

vlastních nákladů pro zjištění ceny, tak, že podle zákazníkem zadaných parametrů 

navrhnou teleskopický kryt, vypočítají potřebný materiál a dle určitých parametrů 

naleznou podobně pracný kryt, na jehož základě stanoví předpokládaný objem 

jednotlivých operací. Objem operací násobí nákladovou sazbou operace. Po vyrobení 

výrobku se provádí výsledná kalkulace, která se poté porovnává s plánovou. Kalkulace 

se počítají podle čtyř stanovených hodinových sazeb, jejichž změny se provádí jednou 

za rok.  
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Tabulka 2: Hodinové kalkulační sazby v Kč na vybrané základní činnosti 

lasery 1 310 

ohraňovací lisy   640 Kryty 

zámečníci   500 

lasery 1 210 

ohraňovací lisy   540 Kooperace 

zámečníci   400 

Lakovna   4 850 

 

 

 

Při výpočtu nákladové sazby jednotlivých operací se výpočet liší pro ruční práce 

a sazbu stroje. U ručních prací jsou dle manažerského účetnictví stanoveny náklady na 

jednotlivé okruhy (operace). Suma nákladů je pak podělena objemem vykázaných hodin 

jednotlivými pracovníky na dané operace očištěné o prostoje. U nákladové sazby 

stanovené na stroje (CNC) je postup stanovení výše nákladů stejný, avšak náklady jsou 

děleny objemem hodin vykázanými stroji (bez ohledu na počet pracovníků). 

Následně jsou k sazbě připočteny dva druhy režijních přirážek. První z nich se 

týká řežií přímo spotřebovaných střediskem, ve kterém se operace provádí. Druhá se 

týká nákladů spotřebovaných nevýrobními středisky (finance, sekretariát apod.), které 

jsou přiřazeny na základě rozpouštěcích poměrů (viz. výše uvedená ukázka rozpouštění 

režií pomocí rozpouštěcích poměrů). 

Konečná sazba na operaci je stanovena jako součet přímých nákladů na práci, 

přirážku za výrobní středisko a přirážku za nevýrobní středisko. 

 

V současnosti začíná podnik také s kalkulací krycích příspěvků (neboli příspěvků 

na režii). Krycí příspěvek představuje rozdíl mezi tržbami (za výrobek, službu apod.) a 

přímými náklady na výrobek. Kryje tedy z větší či menší míry ostatní potřeby podniku, 

tj. režii + zisk. Vystihuje lépe rentabilitu jednotlivých výrobků nebo služeb než 

kalkulace úplných vlastních nákladů, která ji může zkreslit nevhodným rozvržením 

režie, což může vést k chybným rozhodnutím. 

 



 

 37 

3.3.2 Sledování environmentálních nákladů v účetnictví 

 

V oblasti environmentu spolupracuje společnost Hestego, s. r. o. se třemi 

firmami. Od společnosti Respono, a. s. má pronajaté 2 kontejnery na komunální odpad, 

jehož odvážení se uskutečňuje jedenkrát za týden. 

 

Další společnost, se kterou spolupracují je Kaiser servis, spol. s. r. o., která 

poskytuje komplexní služby v oblasti ekologie, nakládání s odpady a čištění kanalizací. 

Společnost Hestego, s. r. o. využívá jejich služeb v oblasti převzetí a bezpečného 

odstraňování nebezpečných odpadů (jedná se o odpadní vody obsahující nebezpečné 

látky) a testování odpadních vod. Pro společnost Kaiser servis vypracovávají „Roční 

výkaz o odpadech“, kde je seskupen veškerý odpad, který společnost vyprodukovala 

(ostatní a nebezpečné odpady). Další výkaz, který vypracovávají pro společnost Kaiser 

servis je „Hlášení o produkci a nakládání s odpady“. Je to výkaz velice podobný 

„Ročnímu výkazu o odpadech“. Vypracovává se také jednou za rok, nejde zde však o 

výpočet celkové částky vyprodukovaných odpadů, ale o způsob nakládání s odpadem 

firmami, které se o tyto jednotlivé druhy odpadů starají. 

 

Další spolupracující společností je společnost EKO-KOM, a. s., která zajišťuje 

zpětný odběr a využití odpadů z obalů na základě smlouvy o sdruženém plnění. Tuto 

činnost vykonává na základě rozhodnutí o autorizaci, které jí udělilo Ministerstvo 

životního prostředí. 

Povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů mají podle zákona osoby, 

které uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh nebo do oběhu, tzn. dovážejí, přepravují 

přes hranice z Evropské unie, plní nebo prodávají. Tyto osoby mohou pro splnění výše 

uvedených povinností uzavřít Smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, 

a. s. Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití 

odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím 

činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem. To znamená, že společnost EKO-KOM, 

a. s. fyzicky nenakládá s obalovým odpadem, ale podílí se zejména na financování 

nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu. Každá 

společnost produkující odpady z obalů platí společnosti EKO-KOM odměny za zajištění 
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plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů (viz. Příloha č. 3 Ceník 

EKO-KOM). Přičemž klienti produkující podlimitní množství získávají paušální roční 

odměnu 100 Kč za rok. Povinností společností využívajících služby EKO-KOMU je 

vyplňovat kvartální Výkaz o produkci obalů. Poplatek za zaevidování objednatele do 

Systému sdruženého plnění EKO-KOM pro daný kalendářní rok a odměnu za zajištění 

plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů a další služby. Výše 

poplatku ročně činí 1600 Kč. + DPH a pokrývá roční evidenční poplatek podle zákona o 

obalech a úhradu za administrativní služby. Podlimitním klientem pro určitý kalendářní 

rok se stává objednatel, pokud v takovém kal. roce uvedl na trh nebo do oběhu méně 

než 300 kg obalů. 

Objednatel smí používat známku Zelený bod, který vyjadřuje finanční účasti 

objednatele na Systému sdruženého plnění EKO-KOM. Známka zelený bod vyjadřuje 

vůči třetím osobám, že za příslušný obal byl objednatelem zaplacen finanční příspěvek 

dodavateli na vybudování a provozování tohoto systému, který byl založen v souladu se 

zásadami vyjádřenými ve Směrnici a zákonem o obalech.  

 

Společnosti Hestego vznikají výnosy ve spolupráci se společnostmi Šrot - Gebeshuber, 

s. r. o. a Brnometal. Společnost využívá služeb brněnské provozovny firmy Šrot – 

Gebeshuber. Mezi tyto služby patří odborné třídění a přepracovávání kovového odpadu, 

čímž přispívají k likvidaci jinak nepotřebného odpadu a tím k ochraně životního 

prostředí, stejně tak jako u firmy Brnometal. 

 

Náklady související se životním prostředím jsou sledovány na účtech: 

518.601 Ostatní služby: jedná se o náklady na svoz odpadu uskutečňovaný firmami 

Respono a Kaiserservis. 

548.100 Ostatní provozní náklady: jsou zde evidovány náklady na zpětný odběr a 

využití odpadů z obalů společností EKO-KOM. 

642.101 Tržby z prodeje materiálu: jedná se o tržby za šrot (železo, hliník, a ostatní 

kovy) od společností Šrot – Gebeshuber a Brnometal. 
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3.3.2.1 Zdroje malého a středního znečištění 

 

Společnost provozuje zdroje malého a středního znečištění – stacionární zařízení 

pro spalování paliv s  výkonem do 200 kW. Mezi zdroje malého znečištění patří 9 

teplovzdušných plynových agregátů ROBUR, 2 plynové zásobníkové ohřívače vody, 2 

plynové kotle TERM. Přičemž teplovzdušné plynové agregáty a plynové kotle mají 

pouze zimní provoz. Soulad s právní legislativou je zajišťován měřením emisí při 

uvádění zařízení do provozu, kdy se měří akustické emise, vibrace a škodliviny 

v prostředí. U zdrojů malého znečištění se provádí měření emisí jednou za rok. Výstupy 

měření slouží jako podklady k výpočtu poplatku za spalovací zdroj – plynová kotelna. 

Výpočet se potom stává součástí Oznámení o výpočtu poplatku za znečišťování ovzduší 

a souhrnné provozní evidence pro Městský úřad Vyškov odbor životního prostředí. 

Mezi zdroje středního znečištění patří lakovna jako samostatné středisko 

společnosti, která produkuje nebezpečný odpad. Na lakovně probíhá měření emisí 

jednou za tři roky. Prozatím byly výsledky měření vždy v normě. Lakovna produkuje 

nebezpečné odpady jako např.: odpadní odstraňovače barev nebo laků, kaly z fyzikálně-

chemického zpracování obsahující nebezpečné látky, kaly z odlučovačů oleje, obaly 

obsahující zbytky nebezpečných látek, absorpční činidla, apod. viz. Příloha č. 4 

Směrnice pro nakládání s odpady. 

 

3.3.2.2 Úsek životního prostředí 

 

V současnosti je životní prostředí v podniku náplní práce jednoho pracovníka 

managementu, který má za úkol udržovat soulad s právní legislativou, vyplňovat výkazy 

jak pro společnosti spolupracující v této oblasti, tak pro odbor životního prostředí. 

Největší zájem je v této oblasti soustředěn na odpadové hospodářství, což je vidět i 

z pohledu účetnictví. Pracovník zabývající se životním prostředím vypracoval Přehled 

produkce odpadu za rok 2005, ve kterém vyčíslil platby za odstraňování odpadu a 

příjmy z prodeje kovového odpadu. Tímto chci zdůraznit, že v současnosti se v oblasti 

životního prostředí zajímá podnik hlavně o odpadové hospodářství, což se se zavedením 

systému EMS podle normy ISO 14001 samozřejmě změní. 
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Tabulka 3: Přehled produkce odpadu za rok 2005 

Druh odpadu 
Množství 

v tunách 
Středisko Cena/MJ Celkem Četnost 

Odpady z odstraňování barev 0,745 50 6,70/kg     4 992 1x14 dnů 

Odpadní práškové barvy 8,280 50 3,10/kg    25 668 1x14 dnů 

Upotřebené brusné nástroje 4,330 11,12 5,50/kg    23 815 1x14 dnů 

Kaly z odlučovačů oleje 5,000 40 2 280/t    11 400 1xročně 

Zaolejovaná voda z odlučovačů  0,200 40 2 280/t       456 dle potř. 

Papírové a lepenkové obaly 0,910 50 nájem    15 000 dle potř. 

Plastové obaly 0,900 50 manipulace    15 000 dle potř. 

Obaly se zbytky nebezpečných  

látek 
0,049 14 6,30/kg       309 dle potř. 

Absorpční činidla 2,436 11,12 6,80/kg    16 565 1x14 dnů 

Železo a ocel 332,671   dle nabídky 1 842 071 dle potř. 

Kaly z fyz.-chem. zpracování 10,693 50 6,50/kg    69 505 1x14 dnů 

Plasty PET 0,527 81 pevná cena     8 061 1xtýdně 

Směsný komunální odpad 30,164 81 pevná cena   106 600 2xtýdně 

Objemný odpad (mimoř. odvoz) 1,400 dle objed. 2 513/t 3 518,2 dle potř. 

CELKEM PLATBY 300887,7 

CELKEM P ŘÍJEM 1842071 
 

 

3.3.3 Přípravy na zavádění systému EMS 

 
Společnost se v současnosti připravuje na zavádění environmentálního systému 

podle normy ISO 14001 na celý podnik. Zavádění bude provádět společnost sama. 

Systém EMS bude zaváděn v integraci se systémem managementu jakosti, který již 

v podniku funguje. V současnosti ještě neproběhla žádná školení. O možnosti snižování 

nákladů prostřednictvím systému EMS se prozatím společnost nezajímala. Úmysl zavést 

tento systém vznikl, podle mého mínění, spíše z důvodů konkurenčních a z důvodů 

požadavků spotřebitelů, které se stále více obracejí právě na životní prostředí. Jsem si 

jistá, že s absolvováním všech naplánovaných školení firma objeví výhody, které 

s sebou zavedení EMS přináší. Zavádění by mělo probíhat podle harmonogramu 

zavedení a certifikace EMS, tak jak si ho podnik naplánoval (viz. Příloha č.5). 
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3.4 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ 

 
Domnívám se, že společnost Hestego, s. r. o. začala právě včas uvažovat o 

zavedení systému sledování environmentálních nákladů podle normy ČSN EN ISO 

14001. Poté co se v roce 2005 zdvojnásobila výroba, zdvojnásobily se také 

environmentální aspekty podniku a rostou také požadavky spotřebitelů, kteří se více a 

více obracejí na životní prostředí. Obstát v konkurenci znamená nezůstat pozadu 

za vývojovými trendy, mezi které životní prostředí rozhodně patří. 

 

V současnosti se podnik zajímá hlavně o odpadové hospodářství, kde používá 

primárně data z účetnictví a kvalifikované odhady zainteresovaných pracovníků. Také 

se snaží udržet soulad s právní legislativou, což se jim doposud s úspěchem dařilo. 

 

Jelikož má firma zaveden systém managementu jakosti podle normy ISO 9001 

plánuje systém environmentálního řízení podle normy ISO 14001 integrovat s tímto již 

zavedeným systémem, což je nejlepší způsob zavádění systému environmentálního 

řízení. 
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4 NÁVRH NA ZAVEDENÍ SYSTÉMU SLEDOVÁNÍ 
ENVIRONMENTÁLNÍCH NÁKLAD Ů VE FIRM Ě 

 

 
Protože musí podniky neustále sledovat vývojové trendy, aby obstáli 

v konkurenčním boji, navrhuji zkoumané organizaci zavést systém environmentálního 

řízení, který umožňuje sledovat a řídit environmentální náklady. 

 

Před zaváděním systému sledování environmentálních nákladů je důležité 

provést přípravné práce. První a nejdůležitější přípravnou prací je informovat nejen 

management ale i ostatní zainteresované zaměstnance podniku. Je tedy nutné znát 

předpoklady úspěchu a dát si pozor na příčiny neúspěchu zavádění systému 

environmentálního řízení. Domnívám se, že hlavní příčinou neúspěchu je nezájem 

vedení. Především vedení by mělo znát přínosy systému (viz. hlavní přínosy EMS a 

jeho zavedení v podniku viz. kapitola 2.1.1) a kontrolovat jeho fungování. Je nutné znát 

environmentální problematiku, kterou je dobré neustále podporovat výchovnými 

programy, školeními, apod. Doporučuji klást velký důraz na sběr dat, resp. jejich 

přesnost (např. při vytváření bilance hmotných a energetických toků). Protože správná a 

přesná data jsou alfou a omegou správného fungování systému environmentálního řízení 

v podniku. Je třeba se vyhnout neodborným (ale mnohdy i kvalifikovaným) odhadům 

vstupních dat a odtrženosti od podnikové reality. Sběru dat by mělo předcházet měření, 

konzultace se zainteresovanými osobami, ale taky s odborníky, specialisty, apod. tak 

aby byla data co nejpřesnější. 

 

Stejně tak důležité, jako stanovit si příčiny úspěchu a předpoklady neúspěchu, je 

znát etapy programu environmentálních nákladů v podniku. Nejdůležitější body tohoto 

programu tvoří stanovení smyslu řízení environmentálních nákladů, tvorba metodiky 

sledování a vyhodnocování environmentálních nákladů, sběr informací o 

environmentálních nákladech, jejich pravidelné sledování, kvantifikace a 

vyhodnocování. Samozřejmé jsou návrhy a realizace opatření. 
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4.1 NÁVRHY K ZAVÁD ĚNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAŽERSKÉHO 

ÚČETNICTVÍ 
 

Při zavádění systému environmentálního řízení podnik přesně stanoví za co se 

budou považovat environmentální náklady a výnosy a přesně je kvantifikuje a vyčíslí 

také peněžně. Pro jejich identifikaci doporučuji postupovat zdola (činnosti, procesy, 

střediska, výkony) nahoru (podnik).  

 

Navrhuji sestavit Výkaz environmentálních nákladů a výnosů (viz. Příloha č. 6), 

který slouží k identifikaci a sledování environmentálních nákladů a výnosů, a který je 

upraven podle toho jaké environmentální náklady a výnosy bude podnik vykazovat. 

V tomto výkazu jsou rozčleněny environmentální náklady a výnosy podle kategorií a 

tyto kategorie jsou následně přiděleny jednotlivým doménám životního prostředí. Sběr 

informací pro vytvoření výkazu není problémem jednotlivce, podnik by měl zajistit, aby 

se sběru informací zúčastnili všichni pracovníci, kteří budou, po zavedení systému 

environmentálního managementu, s těmito informace pracovat a využívat je. Např. 

zaměstnanci managementu, zaměstnanci provozu, specialisté, externí odborníci. Čím 

více odborných pohledů, tím více budou tyto informace reálnější a pravdivější. Jen 

s takovými hodnotami bude systém environmentálního řízení efektivní a funkční a bude 

vykazovat environmentální výkonnost.  

 

Pro skutečné zjištění environmentálních dopadů na životní prostředí doporučuji 

vypracovat a nadále sledovat Bilanci hmotných a energetických toků (vstupů a výstupů), 

který by měl být vyjádřen nejen hmotnostně, ale je také důležité vyjádřit účty, na 

kterých se materiál zachycuje, a jejich hodnoty. Cílem vypracování této bilance je 

přesné zjištění jak materiály a energie procházejí podnikem. Zjištění těchto toků může 

přispět k úsporám materiálu, zjistíme látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí a 

měly by být sledovány samostatně. Informace pro vytvoření bilance hmotných a 

energetických toků se zjišťují ze skladové evidence, evidence odpadů a plánování 

produkce. 

V následující tabulce navrhuji jaké vstupy a výstupy by měl podnik v rámci své 

výroby sledovat. 
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Tabulka 4: Environmentálně významné vstupy a výstupy 

VSTUP v kg, GJ / období VÝSTUP v kg/období 

Suroviny Výrobek 

Pomocné látky  Hlavní výrobek 

Provozovací látky Vedlejší výrobky 

Obaly Odpad 

Energie Obyčejný odpad 

Plyn Využitelný odpad 

Uhlí Nebezpečný odpad 

Paliva Odpadní voda 

Elektrická energie Množství odpadních vod  

Komunální voda Těžké kovy 

 ChSK1 

 BSK5
2 

 Emise do ovzduší 

 CO2 

 CO 

 NOx 

 SO2 

 Prach, TZL3  

 TOC4  

 Látky poškozující ozónovou vrstvu 
 

 

4.1.1 Úpravy v rámci účetnictví pro sledování environmentálních informací 

 
Účetnictví ve společnosti Hestego, s. r. o. podává prozatím informace 

z environmentální oblasti o poplatcích, výnosech a nákladech z odpadů, rozlišují 

nakupované služby v oblasti nakládání s odpady, odpadními vodami, školení , atp. Toto 

členění má prozatím pro podnik dostačující vypovídací schopnost, ovšem se zavedením 

                                                 
1 Míra celkového obsahu organických látek ve vodě. 
2 Pětidenní biochemická spotřeba kyslíku. 
3 Tuhé znečišťující látky. 
4 Těkavé organické látky 
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systému environmentálního řízení bude muset dojít na následující úpravy. Doporučuji 

vyjádřit nevýrobkové výstupy jako hodnotu materiálu, odlišit environmentální podpory 

a dotace od těch ostatních, stanovit suroviny, pomocné a provozovací látky 

v nevýrobkovém výstupu, odlišit osobní náklady pracovníků environmentálního 

managementu, definovat environmentální zařízení a odlišit jejich odpisy od ostatních 

zařízení. Všechny tyto úpravy budou vyjadřovat vztahy mezi Výkazem zisku a ztráty a 

Výkazem environmentálních nákladů a výnosů. 

Do účtového rozvrhu navrhuji začlenit doplňující analytické účty, tak aby 

splňovaly vnitropodnikové potřeby a kriteria, tudíž i ty environmentální. 

 

Příklady environmentálních nákladů: 

502xxx Spotřeba energie – spotřeba energie na provoz environmentálních zařízení. 

512xxx Cestovné – cestovné tuzemské i zahraniční, vynakládané na cestovné 

související s environmentální problematikou. Např. školení, cestovné v souvislosti 

s řešením environmentálních problémů, cestovné pracovníků úseku životního prostředí, 

atd. 

521xxx Mzdové náklady – mzdy pracovníků obsluhující environmentální zařízení, 

pracovníků úseku ochrany životního prostředí. 

 

4.1.2 Negativa propojování finančního a evironmentálního účetnictví 
 

Domnívám se, že hlavní zápor propojování finančního a environmentálního 

účetnictví spočívá v tom, že environmentální náklady, výnosy a aktiva, pasiva jsou sice 

vedeny na analytických účtech, ale ve výkazech účetní závěrky jsou shrnuty spolu 

s neenvironmentálními náklady a výnosy na účtech syntetických. Tím dochází ke 

zkreslení věrného obrazu o finanční pozici a výkonnosti podniku z hlediska naplňování 

environmentálních cílů podniku. Z čehož vyplývá, že z výkazů účetní závěrky, tak jak 

jsou stanoveny současnou legislativou není možné získávat analýzy z environmentální 

oblasti. 

Významné environmentální informace se uvádějí pouze v příloze k účetní 

závěrce. 

Prozatím také nelze vysledovat výnosy z ochrany životního prostředí, které jsou 
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pro komplexní posouzení environmentální výkonnosti nepostradatelné. 

 

4.2 DOPORUČENÍ K ZAVÁD ĚNÍ SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO 

MANAGEMENTU 
 

Doporučuji klást důraz na zásady, které uvádí norma ČSN EN ISO 14001,  

a které tvoří logický postup při zavádění systému environmentálního managementu. 

Podrobněji jsou rozepsány v normě ČSN ISO 14004. Stěžejní body tvoří plánování, 

zavedení a fungování, kontrola a zlepšování. Neméně důležité podbody představují 

environmentální politika, environmentální aspekty, právní a jiné požadavky, cíle a 

cílové hodnoty, programy environmentálního managementu, struktura a odpovědnost, 

výcvik, povědomí a odborná způsobilost, komunikování, dokumentace systému 

environmentálního managementu, řízení dokumentů, řízení provozu, havarijní 

připravenost a reakce, monitorování a měření, neshoda, nápravná a preventivní opatření, 

záznamy, audit systému environmentálního managementu, přezkoumání vedením. 

 

4.3 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ EMS 
 

Navrhuji zvolit financování Programem TRH, který představuje možnost 

financování pro malé a střední podnikatele. Je to nejrozšířenější způsob financování 

zavádění EMS. Poskytovatelem je Českomoravská záruční a rozvojová banka, která 

poskytuje příspěvek malým a středním podnikům pro získání certifikátu QMS1 nebo 

EMS (ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005 a EMAS), nebo 

integrovaného systému řízení (ISO 9001 společně zavedené s ISO 14001). Program je 

garantován Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

 

Českomoravská záruční a rozvojová banka definuje střední podnik jako podnik, 

který: 

- zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, 

                                                 
1 Quality Management System – systém managementu jakosti  
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- jeho aktiva nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR. 

 

Podpora se vztahuje k novým certifikátům (nikoli recertifikace) vydaným od 

30.6. roku předcházejícího podání žádosti o podporu. Tento program je vyhlášen od  

1. 1. 2007 do 31. 12. 2007. Českomoravská záruční a rozvojová banka poskytuje 

příspěvek do 50 % nákladů na zavedení systému podle ISO 14001 nebo podle Pravidel 

EMAS, max. však 200 tis. Kč (resp. 300 tis. Kč pro integrovaný systém). 

 

Za konzultace zaplatí střední podnik (50-249 zaměstnanců) až 170 000 Kč a za 

certifikaci EMS až 85 000 Kč. 

 

Další možností financování by byl Program zavádění systému řízení podniků 

a auditů z hlediska životního prostředí, poskytovaný Státním fondem životního 

prostředí, který umožňuje financovat mj. EMS podle normy ISO 14001. Problém je 

v tom, že pro rok 2007 byl vyhlášen příjem žádostí pouze pro vybrané programy podle 

Příloh II (Směrnice ministerstva životního prostředí České republiky o poskytování 

finančních prostředků ze státního fondu životního prostředí České republiky), do které 

uvedený program nepatří. Proto byl jako vhodná varianta financování vybrán Program 

TRH. 
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ZÁVĚR 

 
Protože se společnost Hestego, s. r. o. připravuje v brzké době na zavádění 

systému environmentálního řízení v integraci se systémem řízení jakosti, mým úkolem, 

i cílem, bakalářské práce bylo zmapovat současný stav sledování environmentálních 

nákladů v tomto podniku, což je uvedeno v části 3 Současný stav sledování 

environmentálních nákladů ve firmě. Této části předchází část teoretická, ve které jsou 

popsány teoretické poznatky z oblasti environmentálních nákladů a systémů jejich 

sledování. 

 

V poslední části své bakalářské práce uvádím Návrh na zavedení systému 

sledování environmentálních nákladů ve firmě. Tato část byla koncipována tak, aby 

podnik dostal do rukou návrhy a doporučení, které je, podle mého mínění, potřeba při 

zavádění systému environmentálního řízení učinit.  

 

Doufám, že podnik bude mít z mé bakalářské práce přínos, ale především 

jasnější vizi o zavádění systému environmentálního řízení. Jsem přesvědčena, že systém, 

který bude do podniku zanedlouho zaváděn, bude zaváděn s úspěchem, bude přinášet 

maximální efekty a přispívat životnímu prostředí. Stejně tak jsem přesvědčena, že se 

management a všichni zainteresovaní pracovníci nenechají odradit problémy, časovým 

horizontem při sběru informací nebo při zavádění systému jako takového.  

Na úplný závěr zopakuji principy, které jsou shodné, jak pro management řízení 

jakosti, tak pro systémy environmentálního řízení, a kterými by se měl podnik beze 

sporu řídit, tak, aby systém s úspěchem fungoval: „plánuj-dělej-kontroluj-jednej.“ 
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Příloha č. 2 
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Lakovna  0050 

Kontrola 0060 
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Vývoj 0071 
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Nerozlišené náklady 0081 

 



 

 

Příloha č. 3 

Ceník společnosti EKO-KOM 

 

Platné od 1. 1. 2007  

Opakovaně 

používané 

obaly 1) 

Obaly pro 

jedno použití 
2) 

  Kč/t Kč/t 

Měkké plasty 0,00 3 578,00 

Pevné duté plasty 0,00 3 578,00 

Pevné duté plasty nad 5 l 0,00 2 505,00 

Vlnitá lepenka 0,00 717,00 

Papír 0,00 1 697,00 

Sklo 0,00 796,00 

Kovy Fe 0,00 1 306,00 

Kovy Al  0,00 1 742,00 

Kovy nad 5 l 0,00 581,00 

Nápojové kartony 0,00 1 950,00 

Kombinované materiály 0,00 3 578,00 

Dřevo 0,00 717,00 

Textil  0,00 717,00 

Prodejní 

obaly 

Jiné 0,00 3 578,00 

Plasty 0,00 568,00 

Vlnitá lepenka 0,00 185,00 

Papír 0,00 185,00 

Fe kovy 0,00 476,00 

Al kovy 0,00 476,00 

Skupinové 

obaly 

Kombinované materiály 0,00 568,00 



 

 

Dřevo 0,00 185,00 

Textil  0,00 185,00 

 

Jiné 0,00 568,00 

Plasty 0,00 568,00 

Vlnitá lepenka 0,00 185,00 

Papír 0,00 185,00 

Fe kovy 0,00 476,00 

Al kovy 0,00 476,00 

Kombinované materiály 0,00 568,00 

Dřevo 0,00 185,00 

Textil  0,00 185,00 

Přepravní 

obaly 

Jiné 0,00 568,00 

Plasty 0,00 568,00 

Vlnitá lepenka 0,00 185,00 

Papír 0,00 185,00 

Sklo 0,00 796,00 

Fe kovy 0,00 476,00 

Al kovy 0,00 476,00 

Kombinované materiály 0,00 568,00 

Dřevo 0,00 185,00 

Textil  0,00 185,00 

Průmyslové 

obaly 

Jiné 0,00 568,00 

 

Paušální roční Odměna pro Podlimitní 

klienty  
100,00 Kč/rok 

 



 

 

Příloha č. 5 

 

Harmonogram zavedení a certifikace systému environmentálního managementu 

 

Měsíc v roce 

2007/2008 2008 

Harmonogram zavedení a 

certifikace                                                 

systému environmentální 

managementu 
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Určení zodpovědné osoby do 

funkce manager / technik EMS 
                         

Výběr poradenské firmy                           

Úvodní školení vedení 

společnosti v oblasti implementace 

EMS 

                          

Vstupní analýza stavu 

naplňování požadavků normy 
                          

Jmenování představitele 

managementu pro EMS (příp. 

manažera pro EMS)  

                          

Návrh (doplnění) Mapy procesů 

- procesní schéma 
                          

Definování cílů a vyhlášení 

environmentální politiky 

(Integrované politiky)  

                          

Implementace požadavků EMS, 

jejich dokumentování  
                          

- Environmentální aspekty                           

- Environmentální profil                           

- Registry právních  a jiných 

požadavků 
                          

- Havarijní připravenost a 

reakce 
                          

- Programy EMS                           

Doplnění dokumentace QMS o 

oblast EMS 
                          

Školení zaměstnanců                           



 

 

společnosti  

Implementace požadavků EMS  

do praxe 
                          

Zpracování/doplnění Příručky 

integrovaného systému 

managementu  

EMS + QMS 

                          

Hodnocení souladu 

s legislativou  
                      

  
  

Příprava a realizace interních 

auditů 
                      

  
  

Přijetí a realizace nápravných 

opatření 
                          

Přezkoumání vedením 

společnosti, zhodnocení 
                

 
  

 
    

Certifikační audit  1. a 2.    

stupně 
                          

 



 

 

Příloha č. 6 

Výkaz environmentálních nákladů a výnosů podniku 

 

Domény životního prostředí Ovzduší, 
klima 

Odpadní 
vody 

Odpa- 
dy 

Půda, 
podzemní 

a 
povrcho- 
vé vody 

Hluk, 
vibra- 

ce 

Biodiversit
a krajina 

Ostat- 
ní 

Úhrn 

Kategorie environ.nákladů a 
výnosů  

        

1. Nakládání s odpady, 
odpadními vodami  
a emisemi do ovzduší 

        

1.1 Odpisy zařízení na čištění 
odpadních vod a emisí do ovzduší 

        

1.2 Údržba zařízení, 
 provozovací látky  
 a služby související se zařízeními 

        

1.3 Pracovníci         
1.4 Externí služby         
1.5 Poplatky, daně         
1.6 Pokuty, penále a náhrady škod         
1.7 Pojištění odpovědnosti za 
škody na životním prostředí 

        

1.8 Rezervy na nápravu a 
vyčištění  

        

2. Péče o životní prostředí a 
prevence znečištění 

        

2.1 Externí služby          
2.2 Pracovníci          
3. Cena materiálu obsaženého 
v nevýrobkovém výstupu 

        

3.1 Suroviny         
3.2 Obaly         
3.3 Pomocné látky         
3.4 Provozovací látky         
3.5 Energie         
3.6 Voda         
4. Náklady zpracování 
nevýrobkového výstupu 

        

Environ.náklady celkem          
5. Environmentální výnosy         
5.1 Podpory, dotace         
5.2 Další výnosy         
Environ.výnosy celkem          



 

 

 


