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ABSTRAKT 

 

V České republice je problematika environmentálního účetnictví jiţ dlouhodobě 

řešena na makroekonomické a mikroekonomické (podnikové) úrovni. V obou oblastech 

je vyvíjena celá řada aktivit, iniciativně je participováno na aktivitách národních i 

mezinárodních organizací a je trvale dosahováno dobrých výsledků. V souvislosti se 

schválením Strategie udrţitelného rozvoje a s ohledem na zahraniční zkušenosti, 

zejména iniciativu divize udrţitelného rozvoje OSN, je stále častěji propojováno 

zavádění environmentálního účetnictví se sociálními aspekty, v tom případě hovoříme o 

tzv. účetnictví udrţitelného rozvoje. 

 

 

ABSTRACT 

 

Environmental managerial accounting is one of voluntary tools of environmental 

policy. It helps company to recognize its influence on environment and it is a base for 

environmental management decision-making, which brings environmental and 

economical results. EMA consists from two parts. The first is input/output balance of 

materials and energies and the second is a statement of environmental costs and 

revenues. Environmental accounting evaluates financial and physical information. 

Statements show in which domain there is the biggest influence on environment. Target 

of this work has been to implement this accounting in the company Kovohutě Příbram 

nástupnická, a.s. It is a long process, which needs cooperation of many employees of 

company. In the process of identification of environmental costs there were defined 

facilities, which protect or injure environment. Costs with influence on environment 

were described as environmental costs. On the base of environmental statements 

company is able to make decisions, which will lead to cleaner production 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

 

Účetnictví, Ţivotní prostředí, Environmentální náklady, Environmentální 

manaţerské účetnictví, Náklady na ochranu ţivotního prostředí, Environmentální 

výnosy, Olovo, Recyklace olova, Bilance hmotných a energetických toků, Opatření na 

ochranu ţivotního prostředí, Nevýrobkový výstup, Metoda posouzení celkových 

nákladů 

 

KEYWORDS: 

 

Accounting, Environment, Environmental costs, Environmental managerial 

accounting, Environmental protection costs, Environmental revenues, Lead, Lead 

recycling, Material and energy flow balance, Measures for environmental protection, 

Non-product output, Total Cost Assessment (TCA) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

 

KVAPILOVÁ, J. Sledování environmentálních nákladů v Kovohutích Příbram 

nástupnická, a.s. . Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009. 

119 s. Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 

Prohlašuji, ţe předloţená diplomová práce je původní a zpracovala jsem ji 

samostatně. 

Prohlašuji, ţe citace pouţitých pramenů je úplná, ţe jsem v práci neporušila 

autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech 

souvisejících s právem autorským). 

 

Ve Lhotě u Příbramě 15. května 2009   ……………………………… 

 Bc. Jana Kvapilová 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí mé diplomové práce paní doc. 

Ing. Aleně Kocmanové, Ph.D. za rady a náměty při vypracovávání této práce. Vedeni 

společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. za umoţnění zpracování diplomové 

práce a dále Ing. Vladimírovi Pluchovi, paní Evě Míkové, a paní Radce Bodické – 

zaměstnancům Kovohutí Příbram nástupnická, a.s. za veškerou pomoc při sběru dat 

 podniku.

 



 9 

OBSAH 

OBSAH ............................................................................................................................ 9 

Úvod ............................................................................................................................... 12 

1. Vymezení problému environmentálního účetnictví a cíl práce ........................ 13 

1.1. Dva základní pohledy environmentální ekonomiky .................................. 13 

1.2. Základní pilíře environmentální politiky ................................................... 13 

1.2.1. Environmentální pilíř ............................................................................... 13 

1.2.2. Environmentální pilíř ............................................................................... 14 

1.2.3. Sociální pilíř ............................................................................................... 14 

1.2.4. Výzkum, vývoj, vzdělání, evropský a mezinárodní kontext ................. 14 

1.2.5. Správa věcí veřejných ............................................................................... 14 

2. Teoretická část z oblasti environmentálního účetnictví .................................... 18 

2.1. Pojem environmentální manaţerské účetnictví a jeho vývoj.................... 18 

2.2. Charakteristika environmentálního manaţerského účetnictví ................ 21 

2.2.1. Systém environmentálního a ekonomického účetnictví ........................ 21 

2.2.2. Environmentální účetnictví na podnikové úrovni ................................. 21 

2.3. Základní pojmy pouţívané v environmentálním manaţerském účetnictví 

účetnictví .................................................................................................................... 25 

2.3.1. Environmentální manaţerské účetnictví ................................................ 25 

2.3.2. Environmentální finanční účetnictví ....................................................... 26 

2.3.3. Environmentální náklady......................................................................... 26 

2.3.4. Environmentální výnosy ........................................................................... 28 

2.3.5. Další definice ............................................................................................. 28 

2.4. Porovnání environmentálního manaţerského účetnictví s klasickým 

finančním účetnictvím a dosavadním manaţerským účetnictvím ....................... 29 

2.5. Metodický pokyn MŢP ČR pro zavedení environmentálního 

manaţerského účetnictví v podniku - jeho význam a úkol ................................... 30 

2.6. Implementace EMA ...................................................................................... 34 

2.7. Charakteristika environmentálního manaţerského účetnictví ................ 37 

2.7.1. Systém environmentálního a ekonomického účetnictví ........................ 37 

2.7.2. Environmentální účetnictví na podnikové úrovni ................................. 37 



 10 

2.8. Základní pojmy pouţívané v environmentálním manaţerském účetnictví 

účetnictví .................................................................................................................... 42 

2.8.1. Environmentální manaţerské účetnictví ................................................ 42 

2.8.2. Environmentální finanční účetnictví ....................................................... 42 

2.8.3. Environmentální náklady......................................................................... 42 

2.8.4. Environmentální výnosy ........................................................................... 45 

2.8.5. Další definice ............................................................................................. 45 

2.9. Porovnání environmentálního manaţerského účetnictví s klasickým 

finančním účetnictvím a dosavadním manaţerským účetnictvím ....................... 46 

2.10. Metodický pokyn MŢP ČR pro zavedení environmentálního 

manaţerského účetnictví v podniku - jeho význam a úkol ................................... 47 

2.11. Environmentální komunikace a její způsob ........................................... 51 

3. Analýza sledování environmentálních nákladů v podniku Kovohutě Příbram 

nástupnická, a.s. ............................................................................................................ 53 

3.1. Obecný popis vybraného podniku ............................................................... 53 

3.1.1. Dějiny příbramské hutě ............................................................................ 53 

3.1.2. Obecný popis podniku Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. ............... 54 

3.1.3. Organizace podniku Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. ................... 56 

3.1.4. Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. a ţivotní prostředí ...................... 57 

3.1.5. Integrovaný systém ................................................................................... 61 

3.2. Přehled energetických a hmotných toků v divizi recyklace ...................... 68 

3.3. Tabelární znázornění dle tab. 2 uvedené v metodickém pokynu v roce 

2008 účetnictví ........................................................................................................... 75 

3.4. Identifikace environmentálních nákladů podniku podle kategorií 

uvedených v metodickém pokynu ........................................................................... 81 

3.4.1. Ovzduší, klima ........................................................................................... 81 

3.4.2. Odpadní vody ............................................................................................ 86 

3.4.3. Odpady ....................................................................................................... 88 

3.4.4. Půda, podzemní a povrchové vody .......................................................... 92 

3.4.5. Biodiversita, krajina ................................................................................. 93 

3.4.6. Ostatní ........................................................................................................ 93 

3.4.7. Cena materiálu obsaţeného v nevýrobkovém výstupu ......................... 93 



 11 

3.4.8. Péče o ţivotní prostředí ............................................................................ 94 

4. Vypracování ročních výkazů environmentálních nákladů a výnosů divize 

recyklace podle kategorií uvedených v tab. 1 metodického pokynu ........................ 95 

4.1. Komentář ....................................................................................................... 96 

5. Závěr ...................................................................................................................... 97 

6. Literatura: ........................................................................................................... 102 

 



 12 

Úvod 

Základním účelem politiky ţivotního prostředí je poskytovat rámec a vodítko 

pro rozhodování a aktivity na mezinárodní, celostátní, krajské i místní úrovni, směřující 

k dosaţení dalšího zlepšení kvality ţivotního prostředí jako celku i stavu jeho sloţek a 

součástí. Politika ţivotního prostředí se zaměřuje na uplatnění principů udrţitelného 

rozvoje, na pokračování integrace hlediska ţivotního prostředí do sektorových politik a 

na zvyšování ekonomické efektivnosti a sociální přijatelnosti environmentálních 

programů, projektů a činností[17]. 

V České republice je problematika environmentálního účetnictví jiţ dlouhodobě 

řešena na makroekonomické a mikroekonomické (podnikové) úrovni. V obou oblastech 

je vyvíjena celá řada aktivit, iniciativně je participováno na aktivitách národních i 

mezinárodních organizací a je trvale dosahováno dobrých výsledků. V souvislosti se 

schválením Strategie udrţitelného rozvoje a s ohledem na zahraniční zkušenosti, 

zejména iniciativu divize udrţitelného rozvoje OSN, je stále častěji propojováno 

zavádění environmentálního účetnictví se sociálními aspekty, v tom případě hovoříme o 

tzv. účetnictví udrţitelného rozvoje[17]. 

Ministerstvo ţivotního prostředí vytváří pravidla environmentálního účetnictví.  

V letech 2004 – 2005 byl z jeho zdrojů financován projekt výzkumu a vývoje č. VaV – 

1C/4/13/04 pod názvem Aplikace environmentálního účetnictví na mikroekonomické a 

makroekonomické úrovni. Projekt řešilo České ekologické manaţerské centrum ve 

spolupráci s Českou informační agenturou ţivotního prostředí. 

Přístup podniku k ţivotnímu prostředí představuje v poslední době faktor, který 

můţe významně ovlivnit prosperitu podniku.Environmentální chování podniku je 

předurčeno zákony a nařízeními na ochranu ţivotního prostředí, působí zde ale i 

nadnárodní vlivy, občanská sdruţení i veřejnost. Přístup podniku k ţivotnímu prostředí 

hraje významnou úlohu i v obchodních vztazích. V řadě odvětví je environmentální 

profil součástí kritérií při výběru obchodních partnerů.  Přístup podniku k ochraně 

ţivotního prostředí a jeho působení na ţivotní prostředí mohou významným způsobem 

ovlivnit image podniku a jeho vnímání zákazníky – postavení podniku na trhu.  



 13 

1. Vymezení problému environmentálního účetnictví a cíl 

práce 

Environmentální ekonomika řeší především vzájemné vazby mezi ekonomickým 

systémem a ţivotním prostředím a snaţí se o nalezení takových cest, které by vedly k 

ekonomickému rozvoji při co nejmenších dopadech na ţivotní prostředí. 

1.1. Dva základní pohledy environmentální ekonomiky 

 z pohledu makroekonomického, který sleduje celkové národohospodářské 

dopady ochrany ţivotního prostředí v souvislosti s pouţívanými nástroji 

ekologické politiky, mezi které patří vedle administrativních zejména 

ekonomické nástroje v podobě poplatků, pokut, ekologických daní či dotací a 

dalších podpor, 

 z pohledu mikroekonomického, který zachycuje dopady ochrany ţivotního 

prostředí na ekonomiku konkrétních ekonomických subjektů. Zde se hledají 

řešení vedoucí k aktivní snaze podniků o integraci hledisek ochrany ţivotního 

prostředí do jejich systémů řízení, 

1.2. Základní pilíře environmentální politiky 

 Ekonomický pilíř 

 Environmentální pilíř 

 Sociální pilíř 

 Výzkum,vývoj,vzdělání 

 Evropský a mezinárodní kontext 

 Správa věcí veřejných 

1.2.1. Environmentální pilíř 

Environmentální pilíř ( posilování konkurence schopnosti ekonomiky se zaměřil 

na makroekonomickou oblast, podnikání, energetiku, surovinovou politiku, dopravu, 

zemědělství, lesní hospodářství a regionální rozvoj. 
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1.2.2. Environmentální pilíř 

Environmentální pilíř ( ochrana přírody, ţivotního prostředí, přírodních zdrojů a 

krajiny ) se především zabývá sloţkami ţivotního prostředí. Vytyčuje obecné cíle 

v oblasti ochrany klimatu, ozonové vrstvy Země, ovzduší, vod a půdy, ekosystémů a 

biodiversity. 

1.2.3. Sociální pilíř 

Sociální pilíř ( posílení sociální soudrţnosti a stability ) se z bývá otázkami 

rozvoje lidských zdrojů, zaměstnanosti a demografickými otázkami. 

Sociální pilíř je v poslední době hodně zmiňovaný a je k němu upírána poměrně 

velká pozornost. Proto se o něm zmíním trochu blíţe : 

Potřeba udrţitelného rozvoje není vyvolána pouze ekonomickými a 

environmentálními limity, ale také limity sociálními. Je třeba omezit nerovnováhu mezi 

ekonomickým, environmentálním a sociálním pilířem udrţitelnosti. Společensky 

odpovědné firmy se chovají tak, aby zohlednily potřeby svého vnitřního i vnějšího 

prostředí. Aby přispívaly k udrţitelnému rozvoji, byly transparentní a obecně 

napomáhaly celkovému zlepšování stavu společnosti v rámci i nad rámec svého 

působení. 

Pro pochopení významu sociálních aspektů je nutné, aby si podnik byl vědom 

důleţitosti lidských zdrojů pro jeho úspěšnost, operují tak v prostředí které je 

dynamické, náročné a nepřehledné. 

1.2.4. Výzkum, vývoj, vzdělání, evropský a mezinárodní kontext 

Jedná se o obecné cíle, které vytváří doplňující program. 

1.2.5. Správa věcí veřejných 

Poslední pilíř je zaměřen na regionální rozvoj, účast veřejnosti, rozvoj veřejné 

správy v souladu s poţadavky udrţitelného rozvoje, vnitřní a vnější bezpečnosti 
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V současné době má environmentální účetnictví zavedeno a je registrováno v českém 

systému EMAS 33 podniků. 

Tabulka č.1: Přehled podniků s EMA 

Pořadové 

číslo 
(Sequence 

number) 

Registrační 

číslo 
(Registration 

number) 

Název společnosti 
(Title of the company) 

Datum 

registrace 
(Date of 

registration) 

Datum validace 

posledního prohlášení 

(Date of validation of 

the last environmental 

statement) 

Akreditovaný 

ověřovatel 
(Accredited 

verifier) 

1 CZ-000001 

BARUM CONTINENTAL, spol. 

s.r.o. 
6. 11.2000 

19.7.2006 Erich Grünes Continental výroba pneumatik, 

s.r.o. 
8.1.2004 

Continental HT Tyres, s.r.o. 9.10.2006 

2 CZ-000006 Bűhler Motor, s.r.o. 7.2.2002  INTECHNICA 

3 CZ-000011 KASKO, spol. s.r.o. 19.11.2002 15.8.2008 Erich Grünes 

4 CZ-000013 Gühring, s.r.o. 10.3.2004 31.1.2007 EZÚ 

5 CZ-000014 
OHL ŢS a.s. - závod Dopravní 

stavby 
24.6.2004 23.5.2007 STAVCERT 

6 CZ-000016 
OHL ŢS, a.s. - závod Pozemní 

stavitelství 
24.6.2004 20.6.2007 STAVCERT 

7 CZ-000017 OEZ, s.r.o. 8.12.2004 13.6.2007 EZÚ 

8 CZ-000018 Pěkný - Unimex, s.r.o. 7.1.2005 19.12.2006 CERT-ACO 

9 CZ-000019 
Severočeská vodárenská 

inţenýrská společnost s.r.o. 
17.1.2005 14.8.2007 CERT-ACO 

10 CZ-000020 Chemoprojekt, a.s. 31.3.2005 22.5.2007 Charles E. Rosser 

11 CZ-000021 IMOS Brno, a.s. 23.11.2005 26.8.2008 EZÚ 

12 CZ-000022 Teplárna Strakonice, a.s. 24.11.2005 21.8.2008 EZÚ 

13 CZ-000023 Atel Energetika Zlín, s.r.o. 5.1.2006 4.1.2007 EZÚ 

14 CZ-000024 Step TRUTNOV, a.s. 6.3.2006 2.8.2007 CERT-ACO 

15 CZ-000025 GEOSAN GROUP, a.s. 13.3.2006  CERT-ACO 

16 CZ-000026 Česlog s.r.o. 18.4.2006  CERT-ACO 

17 CZ-000027 SUBTERRA a.s. 4.5.2006  STAVCERT 

18 CZ-000028 HBH odpady s.r.o. 22.5.2006 10.2.2006 EZÚ 

19 CZ-000030 Stora Enso Timber Planá s.r.o. 19.6.2006 22.3.2006 BVQI Ltd. 

20 CZ-000031 HOCHTIEF CZ a. s. 10.7.2006 1.6.2006 EZÚ 

21 CZ-000032 Metrostav a.s. 8.9.2006  CERT-ACO 

22 CZ-000033 VCES a.s. 19.10.2006 12.6.2006 CERT-ACO 

23 CZ-000034 Zlínstav, a.s. Zlín 15.12.2006  EZÚ 

24 CZ-000035 Stora Enso Timber Ţdírec s.r.o. 26.3.2007 září 2006 BVQI Ltd. 

25 CZ-000036 Stora Enso Timber HV s.r.o. 26.3.2007 září 2006 BVQI Ltd. 

26 CZ-000037 

STRABAG a.s. odštěpný závod 

Pozemní stavitelství Praha a 

České Budějovice 

16.8.2007 16.8.2007 STAVCERT 

27 CZ-000038 RELIMEX spol. s.r.o. 7.2.2008 2.8.2007 EZÚ 

28 CZ-000039 KONSTRUKTIVA KONSIT a.s. 7.2.2008 22.10.2007 STAVCERT 

29 CZ-000040 UNISTAV a.s. 19.5.2008 22.2.2008 STAVCERT 

30 CZ-000041 POHL cz, a.s. 29.5.2008 14. 3.2008 STAVCERT 

31 CZ-000042 GEMA ART GROUP a.s. 28.7.2008 3.4.2008 STAVCERT 

32 CZ-000043 
CENIA, česká informační 

agentura ţivotního prostředí 
24.11.2008 29.10.2008 EZÚ 

33 CZ-000044 Ministerstvo ţivotního prostředí 2.1.2009  EZÚ 

Zdroj: www.cenia.cz 

http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSFKV5EUT
http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSFKVJH3J
http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSFKVK6TH
http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSFKVKQSA
http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSFKVKZOY
http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSFKVLJVF
http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSFKVLOFM
http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSFKVLYLM
http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSFKVM3G9
http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSFKVM6SD
http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSFKVMFC2
http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSFKVNFKT
http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSFKVNNDS
http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSFKVNQV8
http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSFKVNUS1
http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSFKVNXWV
http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSFKVO2JE
http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSFKVO8CD
http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSFKVOJQG
http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSFKVONBH
http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSFKVP4K8
http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSFKVP9IA
http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSFKW0PDL
http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSFKW0XYH
http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSFKW1AKB
http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENJKFN1C5AM
http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENJKFO8JEBI
http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENJKFO8JLCP
http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSFQ1I3CP
http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSFPZZLZU
http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSFQV895K
http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSFSGDTN5
http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSFSYYHDU
http://www.cenia.cz/
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Systém environmentálního managementu podle EMAS představuje aktivní 

přístup podniku ke sledování, řízení a postupnému sniţování dopadů svých činností na 

ţivotní prostředí. Funguje na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

761/2001. V České republice je garantem programu EMAS Ministerstvo ţivotního 

prostředí. 

EMAS přináší zvýšení kreditu a konkurenceschopnosti (můţe být technickým 

kvalifikačním kritériem dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách), úsporu 

nákladů, důvěryhodnost a přehled v provozní dokumentaci. V rámci zavádění a 

udrţování systému je zvyšována komunikace a povědomí zaměstnanců, partnerských 

organizací, zefektivněna havarijní připravenost. EMASem lze dosáhnout stupně 

excelence nad rámec legislativních poţadavků. Podniky s registrovaným EMAS mají 

nárok na sníţení poplatku za propůjčení eko-značky na rozdíl od podniků bez 

zavedeného EMAS. 

Dobrovolně se účastnit v systému řízení podniku a auditu z hlediska ochrany 

ţivotního prostředí (EMAS) můţete pokud projdete těmito fázemi: 

 úvodní environmentální přezkoumání, 

 zavedení systému řízení (problém – cíl – řešení – výsledek – 

zhodnocení), 

 příprava environmentálního prohlášení, 

 ověření systému a prohlášení akreditovaným ověřovatelem, 

 bezplatná registrace (získání osvědčení o registraci, registrační číslo a 

zapůjčení loga EMAS), 

Pro podniky, které aplikovaly EMAS, vznikla povinnost sledovat 

environmentální náklady s cílem zavést environmentální účetnictví. Případová studie 

ještě není k dispozici a literatury je poměrně málo i kdyţ v poslední době se blýská na 

lepší časy. Na stránkách Ministerstva ţivotního prostředí jsou publikovány dokumenty 

z mezinárodních konferencí – tyto konference se často odehrávají v ČR, byl vypracován 

Sborník mezinárodní vědecké konference pod názvem „Účetnictví a reporting 

udrţitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni“. 
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Sama jsem se přesvědčila, ţe vypracovat environmentální výkazy není 

jednoduchá záleţitost. Vycházela jsem převáţně z publikace Jaroslavy Hyršlové a 

Vojtěcha Vaněčka „Manaţerské účetnictví pro potřeby environmentálního řízení 

(Environmentální manaţerské účetnictví)“, která je cenným materiálem pro všechny 

podniky, které se rozhodnou pro zavedení EMA. Kromě pár článků na internetu a 

sborníků z pracovních jednání pracovní skupiny, další literatura v českém jazyce téměř 

neexistuje. 

Cílem práce bylo vyzkoušet aplikaci Metodického pokynu v praxi a vytvořit tak 

podklad pro úpravu účetního systému, který bude sledovat environmentální náklady a 

výnosy. Aplikaci jsem prováděla v podniku Kovohutě Příbram, nástupnická a.s., divize 

Recyklace. Pro seznámení s provozem bylo potřeba vytvořit schéma divize, které 

obsahuje vstupy a výstupy, vyjádřit tyto toky kvantitativně a nakonec identifikovat 

environmentální náklady a výnosy. 
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2. Teoretická část z oblasti environmentálního účetnictví 

Ochrana ţivotního prostředí se v posledních letech dostala do popředí zájmu 

společnosti. Podniky jsou ovšem motivovány ekonomicky, to se zdá být v rozporu 

s ochranou ţivotního prostředí. Ekologicky šetrnější výroba zvyšuje náklady podniku a 

sniţuje tak zisk. To však platí jen na první pohled. Při hlubším prozkoumání problému 

zjistíme, ţe ochrana ţivotního prostředí můţe přinést podniku ekonomickou výhodu. 

Ekologické chování také můţe přinášet vyšší výnosy, kdyţ podnik vyuţije 

podnikatelské příleţitosti. Výroba ekologičtějších výrobků můţe nahradit staré 

neekologické výroby, které jsou nepřijatelné, zlepší podniku image a zvýší poptávku po 

jeho produktech na domácím i zahraničním trhu. Pro srovnání výhodnosti jednotlivých 

alternativ výroby potřebujeme porovnání uţitků s náklady v peněţím vyjádření. K tomu 

vyuţíváme podnikové účetnictví. Toto účetnictví ale neobsahuje environmentální účty 

nákladů a výnosů. Podnik si však takovéto účty můţe sám vytvořit. Vyuţije tak 

manaţerské účetnictví, které slouţí pro rozhodování vedení podniku a nemusí navenek 

nic vykazovat. Jeho úkolem je přiřadit výnosy a náklady k místům, kde skutečně 

vznikají. Manaţerské účetnictví s environmentálními účty nazýváme environmentální 

manaţerské účetnictví. 

2.1. Pojem environmentální manaţerské účetnictví a jeho vývoj 

Environmentální účetnictví je jedním z nástrojů k řešení problémů podniku, 

které spojují ochranu ţivotního prostředí a ekonomické zájmy podniku. Pojem 

environmentální účetnictví je více pouţíván na makroúrovni a má postihnout souvislosti 

mezi stavem ţivotního prostředí a aktivitami lidské společnosti. Na úrovni podniků se 

spíše hovoří o environmentálním podnikovém účetnictví. Protoţe však vyuţívá nejen 

finanční účetnictví a metody manaţerského účetnictví, ale také další informace, některé 

dokonce v nepeněţním vyjádření, bylo by vhodnější pouţívat pojem podnikový 

environmentální informační systém. Environmentální podnikové účetnictví je 

pouţíváno jako pojem odpovídající anglickému „environmental accounting“. Dříve se 

označovalo jako „zelené účetnictví“ nebo „ekologické účetnictví“. 
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Od vzniku environmentálního účetnictví prošla metodika a postupy mnoha 

změnami. V šedesátých létech byla předmětem optimalizace jednotlivá oddělení a 

nákladová střediska. Pouţívaly se běţné výpočty nákladů. V sedmdesátých létech se 

propočty zaměřují na výrobky a v devadesátých létech se sledují toky materiálů a 

energií, jimţ se přiřazují peněţní hodnoty. Skutečný rozvoj environmentálního 

podnikového účetnictví nastává na konci osmdesátých let [8]. V tomto období podniky 

projevují snahu informovat veřejnost o svém vlivu na ţivotní prostředí, o své 

environmentální politice, cílech, programech a opatřeních. 

Od konce osmdesátých let se problematikou environmentálního účetnictví na 

podnikové úrovni zabývá Mezivládní skupina odborníků pro mezinárodní normy 

účetnictví a výkaznictví. Provedla mnoho šetření na podnikové i národní úrovni. Shodla 

se, ţe je potřeba společně postupovat v otázkách ţivotního prostředí a vytvořit společné 

postupy v environmentálním účetnictví, které by mělo napomoci dosahovat trvale 

udrţitelného rozvoje. Také se podrobně zabývala vztahem environmentálního účetnictví 

a environmentálního auditu. V roce 1991 se shodla na počtu a obsahu poloţek, které by 

měly být zveřejňovány v podnikových zprávách. V roce 1995 se skupina shodla, ţe by 

měla být vypracována metodika k environmentálnímu účetnictví pro vlády, aby se 

předešlo vytvoření různých postupů v různých zemích, které by se později muselo řešit 

harmonizací těchto postupů a norem. V prosinci 1997 na zasedání v Ţenevě byl přijat 

tzv. „Návrh pozičního dokumentu k vedení účetnictví a finančnímu výkaznictví pro 

oblast environmentálních nákladů a závazků“. Tento dokument je metodickým 

podkladem pro podniky a státní orgány k vytvoření optimálních postupů a metod 

účtování environmentálních transakcí a následnému vykazování ve finančních 

výkazech. Zabývá se pouze účtováním a vykazováním environmentálních nákladů a 

závazků, které ovlivňují finanční situaci podniku, ne však externími náklady. 
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Environmentální účetnictví v České republice 

Od roku 2000 se v České republice konají pracovní jednání k problematice 

environmentálního účetnictví. Impulsem byl seminář „Environmentální účetnictví a 

finanční výkaznictví environmentálních nákladů a závazků“, který pořádala Konference 

Spojených národů o obchodu a rozvoji. Rozvoj environmentálního účetnictví aktivně 

podporuje Ministerstvo ţivotního prostředí ČR. První pracovní jednání proběhlo 

v květnu 2000. Týkalo se makroekonomické i podnikové úrovně. Zhodnotilo úroveň 

zpracování problému a byly ustanoveny dvě pracovní skupiny - pracovní skupina 

environmentální účetnictví na makroekonomické úrovni a pracovní skupina 

environmentální účetnictví na podnikové úrovni. V září zasedaly obě pracovní skupiny 

dohromady a zaloţily pracovní podskupiny. Na podnikové úrovni vznikly tyto: 

 Metodika sledování dopadu legislativních změn na podnikové úrovni a 

tvorba terminologie ve shodě se světovými standardy, 

 Manaţerské environmentální účetnictví (identifikace environmentálních 

nákladů), 

 Environmentální reporting na podnikové úrovni, 

Od té doby se pracovní skupiny a podskupiny pravidelně schází na jednáních a 

zasedáních. V říjnu 2001 proběhl mezinárodní seminář, kde Polsko, Maďarsko, 

Slovensko a Česká republika prezentovaly své zkušenosti s environmentálním 

podnikovým účetnictvím. V červnu 2003 byly projednávány zkušenosti českých 

podniků se zaváděním EMA. Česká republika se také účastní zasedání UNSTATu
1
 a 

zaměstnanci Ministerstva ţivotního prostředí byli proškoleni na Školitele 

environmentálního účetnictví a účastní se zasedání pracovní skupiny ISAR
2
. 

                                                 
1
 United Nations Statistical Office, Division Environment Statistics Section: organizace Spojených národů, která se zabývá všemi 

oblastmi environmentální statistiky 
2
 International Standards of Accounting and Reporting: Mezivládní normy účetnictví a výkaznictví 



 21 

2.2. Charakteristika environmentálního manaţerského účetnictví 

Environmentální účetnictví je pouţíváno jak na podnikové, tak i na 

makroekonomické úrovni. Na makroúrovni se jedná o systém environmentálního a 

ekonomického účetnictví (SEEA). Tato práce pojednává o podnikovém 

environmentálním účetnictví, proto se o SEEA pouze zmíníme. 

2.2.1. Systém environmentálního a ekonomického účetnictví 

Na začátku osmdesátých let se začala Světová banka a Program ţivotního  

prostředí Organizace spojených národů (UNEP) zabývat integrací ekonomického a 

environmentálního účetnictví na makroekonomické úrovni, snaţí se tedy zahrnout 

environmentální aspekty do systému národních účtů. Systém environmentálního a 

ekonomického účetnictví je jedním z indikátorů trvale udrţitelného rozvoje. Cílem 

SEEA je přispět ke kvalitnějšímu rozhodování v oblasti národohospodářské a 

environmentální politiky. Do národohospodářské politiky zahrnout environmentální 

aspekt a pomoci rozhodovat s ohledem na trvale udrţitelný rozvoj.3 V oblasti 

environmentální politiky lze SEEA vyuţít ke stanovení priorit v oblasti ţivotního 

prostředí, nalezení oblastí největšího ekologického zatíţení, modelování vlivu aktivit 

společnosti  na ţivotní prostředí a také k formulaci a hodnocení samotné 

environmentální politiky. 

2.2.2. Environmentální účetnictví na podnikové úrovni 

Ţivotní prostředí je neustále poškozováno veškerými aktivitami, které 

společnost vyvíjí – výrobou i spotřebou. Většinu nákladů zaplatí společnost, vznikají tu 

tzv. externí náklady. Aby byly náklady internalizovány, neboli začleněny do nákladů 

soukromých, které zaplatí ten, kdo je způsobil (stane se tak zodpovědným za škodu, 

kterou způsobil), vytváří státní aparát nástroje environmentální politiky jako jsou daně, 

poplatky, obchodovatelná povolení a podobně. K aplikaci těchto nástrojů potřebuje 

informace o vlivu podniků na ţivotní prostředí. Podniky musí vykazovat tento vliv a na 

základě uvedených údajů platit poplatky, vytvářet havarijní plány atd. Vznikají jim tak 

náklady vztahující se k ţivotnímu prostředí – environmentální náklady. 

                                                 
3 Můţe pomoci stanovit platby za čerpání přírodních zdrojů (daně, poplatky apod.) a internalizovat tak společenské náklady. 

Usnadní rozhodování o investicích v oblasti ţivotního prostředí. 



 22 

Chování podniku vzhledem k ţivotnímu prostředí samozřejmě ovlivňuje  jeho 

finanční situaci. V mnoha podnicích management nepouţívá při svém rozhodování 

informace o nákladech se vztahem k ţivotnímu prostředí. Tyto náklady jsou často 

skryty v reţijních nákladech bez dalšího rozlišení, coţ nedává vedení podniku 

dostatečnou podporu pro efektivnější rozhodnutí. Přitom šetrnějším chováním 

k ţivotnímu prostředí lze dosáhnout významných úspor. Pro rozhodování o 

environmentálních  investicích či vyhodnocování environmentálních rizik je potřebné 

pouţití finančních informací. Environmentální účetnictví slouţí jako informační 

podpora pro environmentálně orientované manaţerské systémy, kde nestačí klasické 

finanční účetnictví, které postrádá environmentální hledisko členění dat. Zavedení 

environmentálního manaţerského systému je pro podniky dobrovolné, ale v případě 

zavedení EMAS vzniká povinnost zavést environmentální účetnictví. 

Environmentální politika podniku a systém environmentálního managementu 

odhaluje environmentální rizika činnosti firmy. Aktivity podniku, které ovlivňují ţivotní 

prostředí, vyvolávají environmentální závazky. Velikost těchto závazků je závislá na 

přísnosti environmentální legislativy. V případě zpřísnění podmínek environmentální 

závazky rostou. Environmentální účetnictví vyčísluje tyto environmentální závazky. 

Jejich hodnota musí být co nejpřesněji odhadnuta. Environmentální management je 

s pomocí EMA můţe investicemi do ţivotního prostředí sniţovat, například sniţováním 

mnoţství nebezpečných odpadů se sniţují náklady na jejich zneškodňování. Zlepšením 

logistiky dopravy se sníţí negativní dopady na ţivotní prostředí a zároveň také náklady. 

Environmentální účetnictví je zaměřeno na budoucnost tím, ţe hodnotí investice a 

kalkuluje náklady a úspory z environmentálně orientovaných projektů. EMA je 

základním prostředkem pro minimalizaci dopadů činností podniku na ţivotní prostředí. 

Environmentální manaţerské účetnictví se zabývá sběrem, zaznamenáváním, 

hodnocením a poskytováním informací o hmotných  a energetických tocích podniku a 

nákladech, úsporách a výnosech, které se vztahují k ţivotnímu prostředí.  

Výkazy environmentálního účetnictví slouţí pro potřeby vlastníků, 

managementu, akcionářů, státních orgánů, zákazníků a dodavatelů, věřitelů, ale také pro 

širokou veřejnost. Pro vlastníky, management či akcionáře jsou podkladem pro 

rozhodování o cílech, projektech a investicích. Návratnost investic je závislá na 
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environmentálním chování podniku, které je v peněţních jednotkách shrnuto 

v environmentálním manaţerském účetnictví. Věřitele zajímá, jak dopad 

environmentálního chování na finanční stránku ovlivní splácení půjček. Státní orgány 

vyuţijí environmentální výkazy pro potřeby statistiky, zákazníci, dodavatelé a veřejnost 

se stále více zajímají o vliv společnosti na ţivotní prostředí a jejich chování a spotřeba 

se stává šetrnějším. 

Investice do ţivotního prostředí mají nejen ekologický účinek, ale také 

ekonomický. Zakoupením čistších technologií vzniknou vyšší náklady, které se ale 

podniku v dlouhém období vrátí ve formě niţší spotřeby materiálu, menšího objemu 

odpadů, niţších poplatků za znečišťování ovzduší a vod či kompenzací za poškození 

cizího majetku. Návratnost investice daleko snadněji management vyčíslí, pokud má 

zavedené environmentální účetnictví. Přímo uvidí, na kterých účtech se náklady zvýší a 

na kterých sníţí, případně kde vzniknou environmentální výnosy. 

Environmentální manaţerské účetnictví pouţívá bilancování v peněţních i ve 

fyzických jednotkách. Je rozděleno na dva subsystémy. První subsystém vyčísluje 

finanční dopady vzniklé působením podniku na ţivotní prostředí, tedy environmentální 

náklady. Druhý subsystém podává informace o ekologických dopadech činnosti 

podniku. Jedná se o nepeněţní vyjádření. Bilance ve fyzických jednotkách se nazývá 

Materiálová a energetická bilance. Její význam spočívá v odhalení a vyhnutí se 

neefektivní výrobě. Sestavení této bilance předchází nakreslení schématu, které popisuje 

veškeré toky látek a energií, které v podniku probíhají. Tyto hodnoty je vhodné vyjádřit 

nejen ve fyzických jednotkách, ale také je převést na jednotky peněţní. 

Environmentální účetnictví lze aplikovat nejen pro celý podnik, ale také na 

jednotlivé divize, útvary, provozy, procesy či výrobky. 

Při zpracování environmentálního účetnictví lépe poznáme procesy v podniku 

z hlediska vlivu na ţivotní prostředí. Snadněji najdeme moţnosti sníţení dopadů na 

ţivotní prostředí, protoţe EMA poukazuje na faktory a místa, kde vznikají negativní 

vlivy na ţivotní prostředí. Pomocí investic na ochranu ţivotního prostředí zároveň 

sníţíme náklady podniku v dlouhém období. Další nespornou výhodou je zlepšení 

image podniku ve společnosti, čímţ se zvýší poptávka po zboţí podniku. Šetrnost 
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k ţivotnímu prostředí se pozitivně projeví nejen na domácím trhu, ale také při vývozech 

do zahraničí. Environmentální účetnictví pomůţe splnit normy cizích států, které jsou 

náročnější na ekologické vlastnosti výrobků. Dynamika vývoje environmentálních 

nákladů je ukazatelem úrovně a účinnosti environmentálního managementu podniku. 

Umoţňuje srovnat skutečnost se stanovenými cíli. 

Základem environmentálního účetnictví je myšlenka, ţe za toky materiálů a 

energií podnik zaplatí třikrát. Při nákupu, zpracování i vypouštění do ţivotního prostředí 

(odstraňování odpadu) vznikají podniku náklady. Zároveň vznikají újmy na ţivotním 

prostředí. Veškerý nakoupený materiál se během výrobního procesu změní buď ve 

výrobek, nebo v odpad. Odpad můţeme označit jako nevýrobkový výstup. Ten je 

znakem neefektivnosti. Materiál, který odchází z podniku ve formě odpadu, musel být 

při vstupu nakoupen, pak byl zpracován a nakonec musí být odstraněn. Suma těchto 

nákladů je mnohem vyšší, neţ při běţném pohledu, který uvaţuje jen náklady na 

odstranění odpadu. 

Zpracování environmentálních účetních výkazů vyţaduje spolupráci mnoha 

pracovníků podniku. Managementu, podnikového ekologa či útvaru ţivotního prostředí, 

zaměstnanců zpracovávajících finanční účetnictví, jednotlivých pracovníků ve výrobě, 

kteří mají přehled o materiálových a energetických tocích v podniku. Environmentální 

náklady a výnosy identifikuje controller a rozděluje je do kategorií. Kalkulaci nákladů a 

výnosů pro kaţdou doménu by měl provádět manaţer pro ţivotní prostředí. Na 

vytvoření výkazů spolupracuje technologická skupina se skupinou účetní. 

Technologická skupina popisuje procesy a vybavení na úpravu odpadů, odpadních vod 

a emisí do ovzduší, koncové technologie a čistší technologie. Nakonec vytvoří bilanci 

vstupů a výstupů. Účetní skupina sleduje nákupy, spotřebu materiálů, náklady, výnosy, 

příjmy, výdaje, vnitropodnikové ceny apod. V rámci účetního systému je vhodné 

vytvořit analytickou evidenci sledující environmentální aspekt, která však musí 

respektovat zákon o dani z příjmu. 

Informace EMA jsou vyuţitelné nejen v rámci podniku, ale mohou být 

významnou pomůckou pro vládní či regionální rozhodnutí. Můţe být podkladem pro 

vytváření koncepcí nebo politik jako zdroj informací o moţných dopadech regulačních 

opatření. 
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Metoda TCA 

Jednou z metod pouţívaných v environmentálním manaţerském účetnictví je 

metoda posouzení totálních nákladů (Total Cost Assessment, TCA) [12]. Metoda 

započítává do kalkulací všechny náklady a úspory, které souvisí s ochranou ţivotního 

prostředí. „Všechny náklady“ však označují pouze náklady z hlediska podnikového, ne 

však celospolečenského. Jsou tedy vyloučeny náklady, které nejsou internalizovány. 

Jednotlivé náklady a výnosy jsou přiřazeny tam, kde skutečně vznikají, ke konkrétním 

výrobkům či procesům. Pouţívají se finanční ukazatele, které uvaţují časovou 

proměnnost hodnoty peněz. Při rozhodování o investicích s pomocí této metody vychází 

lépe varianty šetrnější k ţivotnímu prostředí. Je nutné je posuzovat v dlouhém období, 

např. 10 let. Různé organizace vyvinuly varianty postupů ke zpracování TCA, ty ale 

nejsou příliš vyuţívány [12]. 

Nezájem podniků o environmentální účetnictví můţe mít mnoho příčin. Hlavní 

z nich je celková neznalost problematiky ţivotního prostředí a svého vlivu na ţivotní 

prostředí. Další z nich je nízká úroveň znalostí environmentální ekonomie a s ní 

spojeného trvale udrţitelného rozvoje. Firmy také nejsou ochotny pracně měnit zvedené 

tradiční účetnictví a vytvářet nové environmentální účty. Samozřejmě také chybí tlak 

vedení, státní správy a veřejnosti na zavádění environmentálních manaţerských systémů 

a environmentálního manaţerského účetnictví. Nedostatečná osvěta o ekologické i 

ekonomické výhodnosti těchto nástrojů způsobuje, ţe o ně podniky nejeví zájem. 

2.3. Základní pojmy pouţívané v environmentálním manaţerském 

účetnictví účetnictví 

Definice vychází převáţně z Metodického pokynu pro zavedení 

environmentálního manaţerského účetnictví. 

2.3.1. Environmentální manaţerské účetnictví 

Environmentální manaţerské účetnictví je nedílnou součástí managementu a 

zabývá se identifikací, shromaţďováním, 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 podniku. 
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2.3.2. Environmentální finanční účetnictví 

„Environmentální finanční účetnictví je součástí tradičního účetního systému, ze 

kterého vyčleňuje a zdůrazňuje oblast ţivotního prostředí, aby odpovědělo na 

společenskou poptávku po těchto informacích. Jeho předmětem je zachycení 

environmentálních finančních dopadů, které jsou vyvolány působením podnikových 

činností, výrobků a sluţeb na ţivotní prostředí.“ [1] 

2.3.3. Environmentální náklady 

Podle pozičního dokumentu k vedení účetnictví a finančnímu výkaznictví pro 

oblast environmentálních nákladů a závazků přijatého v roce 1997 Mezivládní skupinou 

odborníků pro mezinárodní normy účetnictví a výkaznictví „environmentální náklady 

zahrnují náklady na přijatá opatření nebo na opatření, která je potřeba realizovat, aby 

byly eliminovány dopady podnikové činnosti na ţivotní prostředí. Zároveň jsou do této 

kategorie zahrnovány náklady vyvolané cíli a poţadavky podniku v oblasti ochrany 

ţivotního prostředí“ [8]. 

Vojtěch Vaněček a Jaroslava Hyršlová navrhují následující definici 

environmentálních nákladů: „Podnikové environmentální náklady jsou náklady spojené 

s podnikovými činnostmi, jejichţ účelem je omezení a/nebo kompenzace negativního 

vlivu podniku na ţivotní prostředí. Součástí environmentálních nákladů jsou vedle 

nákladů souvisejících s ochranou ţivotního prostředí i podnikové náklady vyvolané 

poškozováním ţivotního prostředí“ [13]. Tuto definici pouţívá i Metodický pokyn. 

Environmentální náklady zahrnují náklady na ochranu ţivotního prostředí a 

náklady související s poškozováním ţivotního prostředí. Náklady na ochranu omezují 

nebo kompenzují negativní vliv podniku na ţivotní prostředí a mezi náklady  související 

s poškozováním ţivotního prostředí patří náklady na vyplýtvaný materiál, pracovní síly 

a výrobní zařízení a pokuty, penále a náhrady škod. 

EPA4 rozlišuje environmentální náklady standardní (conventional cost), 

potenciálně skryté (potentially hidden cost) a případné náklady (contingent cost). Mezi 

standardní náklady patří spotřeba surovin, opotřebení materiálu, náklady práce a jiné 

                                                 
4
 United States Environmental Protection Agency 
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"běţné" náklady. Potenciálně skryté náklady zahrnují náklady vynaloţené před 

zahájením aktivity, poţadované (např. školení, hlášení apod.) a dobrovolně vynakládané 

environmentální náklady, které často bývají skryty v reţijních nákladech, a náklady 

vynakládané po skončení aktivity. Případné (dohadné, podmíněné) náklady jsou 

náklady, které mohou, ale nemusí v budoucnosti vzniknout [2]. 

V praxi mají podniky volnost v rozhodnutí, které náklady zahrnou do 

environmentálních nákladů. Mohou zahrnout jen náklady, které se týkají pouze ochrany 

ţivotního prostředí, nebo mohou započítat i náklady, které jsou environmentální pouze 

částečně. Je třeba popsat charakter nákladů v komentáři. Pokuty a penále za 

nedodrţování norem v oblasti ţivotního prostředí a kompenzace třetímu subjektu by 

měly být zveřejňovány odděleně. Mezi environmentální náklady můţeme zařadit: 

 Spotřeba materiálů a energií, které nevstupují do výrobku, 

 Poplatky za znečištění ţivotního prostředí (voda, ovzduší), 

 Náklady na odstranění odpadů, 

 Náklady na odstranění starých zátěţí, 

 Kompenzace za poškození cizího majetku, 

 Náklady na vypracování havarijního plánu v případě ekologické havárie, 

 Náklady na podnikového ekologa či environmentální útvar podniku, 

 Náklady na čistší technologie, 

 Náklady na poradenské sluţby týkající se ţivotního prostředí – zavedení 

environmentálního manaţerského systému, environmentálního účetnictví 

apod., 

Je vhodné environmentální náklady členit na investiční a provozní náklady. 

Investice vstupuje do nákladů pomocí odpisů, kdeţto provozní výdaje vstupují do 

nákladů ihned. Investice je hodnocena jako environmentální, jestliţe: 

Prodlouţí ţivotnost, zvýší kapacitu, zlepší bezpečnost nebo efektivnost 

stávajícího zařízení: 

 Zmírní či předejde znečištění ţivotního prostředí 
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 Chrání ţivotní prostředí 

Musíme rozlišit investice, které jsou čistě environmentální od částečně 

environmentálních. V případě čistých environmentálních investic vstupují do 

environmentálních  nákladů celé odpisy. U částečně environmentálních investic je 

potřeba odborně odhadnout podíl, který se týká ţivotního prostředí, do 

environmentálních nákladů pak vstupuje pouze poměrná část odpisů. 

Je důleţité, aby environmentální náklady byly přiřazovány skutečně tam, kde 

vznikají a nebyly zahrnovány do reţijních nákladů a rozpouštěny mezi jednotlivá 

střediska či provozy. 

Environmentální manaţerské účetnictví klade důraz především na náklady, které 

jsou součástí účetního systému, neobsahuje proto externality. Externality nevstupují do 

nákladů podniku, manaţeři je při svém rozhodování nepotřebují, proto je 

v environmentálních výkazech neuvádí a nevyčíslují. 

2.3.4. Environmentální výnosy 

Environmentální výnosy zahrnují např. výnosy z recyklace materiálů, prodeje 

odpadů, podpory a dotace. Patří sem i všechny výnosové poloţky, které se váţí 

k poloţkám environmentálních nákladů. 

2.3.5. Další definice 

Environmentální závazky (pasiva) jsou závazky související s environmentálními 

náklady, které vznikly podniku, jsou současným závazkem podniku pocházejícím 

z minulých událostí. Předpokládá se, ţe jeho vyrovnání povede k odlivu zdrojů 

z podniku [8]. 

Nevýrobkový výstup je materiál, který se nestal součástí výrobku. Můţeme ho 

označit také jako vyplýtvaný materiál. Je výsledkem neefektivnosti výroby. Vstupuje do 

environmentálních nákladů podniku jako náklad související s poškozováním ţivotního 

prostředí. 

Opatření na ochranu ţivotního prostředí představují veškeré činnosti na ochranu 

ţivotního prostředí. Jejich výstupem je zmírnění nebo prevence negativních vlivů na 
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ţivotní prostředí. Patří sem činnosti, které vyplývají z vládních nařízení nebo právních 

závazků, činnosti vykonávané pro dosaţení podnikem stanovených cílů v ochraně 

ţivotního prostředí a další dobrovolné aktivity. 

Environmentální zařízení je zařízení na ochranu ţivotního prostředí, neboli 

zařízení, které zpracovává nebo čistí odpady v mnoţství, v jakém vznikají při hlavní 

produkční činnosti. 

Bilance hmotných a energetických toků je přehled všech hmotných a 

energetických toků procházejících sledovaným systémem. Je zaloţena na zákonu 

zachování hmoty, tedy látky a energie vstupující do podniku se v něm musí akumulovat, 

nebo z něj vystupovat. Bilance se sestavuje ve fyzikálních jednotkách, ale pro účely 

rozhodování managementu podniku je vhodné přiřadit tokům také peněţní hodnoty. 

2.4. Porovnání environmentálního manaţerského účetnictví 

s klasickým finančním účetnictvím a dosavadním 

manaţerským účetnictvím 

„Účetnictví je uzavřená, vnitřně uspořádaná soustava hodnotových informací o 

hospodaření firmy. Zachycuje aktiva, pasiva, náklady, výnosy a hospodářský výsledek“ 

[14]. Účetnictví jako vědní obor se zabývá sběrem, záznamem, hodnocením a 

předáváním informací uţivatelům o hospodaření podniku. 

Finanční účetnictví poskytuje informace o finančním hospodaření firmy. Jejími 

uţivateli jsou majitelé, manaţeři, investoři, věřitelé a další externí uţivatelé. Je 

sestavováno za účetní jednotku, tedy za podnik jako celek, narozdíl od manaţerského 

účetnictví, které je vedeno pro jednotlivé útvary, provozy či výrobky. Environmentální 

finanční účetnictví oceňuje a vykazuje environmentální závazky a finanční náklady 

související s dopady na ţivotní prostředí. 

Manaţerské účetnictví je systém, který poskytuje manaţerům informace, které 

jim napomáhají v rozhodování a řízení. Je podkladem pro plánování, přikazování, 

rozhodování, kontrolu a motivování. Neshromaţďuje pouze finanční informace, ale 

veškeré informace, které mohou slouţit k efektivnímu řízení podniku. Sbírá je, třídí, a 

analyzuje. Slouţí pouze k vnitřním potřebám podniku. 
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Environmentální manaţerské účetnictví „se zabývá identifikací, 

shromaţďováním, 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 

podniku“ [5]. Spojuje oblast ekonomiky s oblastí ţivotního prostředí. Identifikuje 

environmentální náklady a výnosy a sestavuje bilance materiálů a energií. V běţném 

finančním a manaţerském účetnictví zůstávají náklady související se ţivotním prostředí 

skryty v reţijních nákladech. Finanční účetnictví také nepouţívá bilance ve fyzických 

jednotkách. Environmentální manaţerské účetnictví můţe vyčíslovat také externality, 

které podnik způsobil, ale které nevstupují do skutečných nákladů podniku, nýbrţ se 

stávají společenskými náklady. Environmentální manaţerské účetnictví můţe být 

vedeno jak pro celý podnik, tak i pro jednotlivé divize, provozy, zařízení, výrobky či 

procesy. 

2.5. Metodický pokyn MŢP ČR pro zavedení environmentálního 

manaţerského účetnictví v podniku - jeho význam a úkol 

V roce 1998 podepsala Česká republika Aarhuskou úmluvu5, která je jistě 

jedním z impulsů k rozvíjení metodiky pro environmentální manaţerské účetnictví. Tato 

úmluva definuje v článku  2 (Definice) environmentální informace6. V článku 5 Sbírání 

                                                 
5
 Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně 

v záleţitostech ţivotního prostředí 

6
 „Environmentální informace“ či „informace o ţivotním prostředí“ znamená jakékoli informace v 

písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné podobě, o: 

(a) stavu sloţek ţivotního prostředí, jako je ovzduší a atmosféra, voda, půda, krajina a přírodní stanoviště, 

biodiverzita a její sloţky, včetně geneticky modifikovaných organismů, a o interakcích mezi těmito 

sloţkami 

(b) faktorech, které ovlivňují nebo pravděpodobně ovlivní sloţky ţivotního prostředí uvedené v 

pododstavci (a), jako např. jsou látky, energie, hluk a radiace, a činnosti nebo opatření, včetně opatření 

administrativních, smluv, politik, legislativy, plánů a programů týkajících se ţivotního prostředí, a o 

analýze nákladů a přínosů a o jiných ekonomických analýzách a předpokladech, z nichţ se vychází při 

rozhodování v oblasti ţivotního prostředí. (Aarhuská úmluva, článek 2), Broţková, Alena: Zobrazení 

environmentálních problémů ve finančním účetnictví podniku (on line), dokumenty Ministerstva 

ţivotního prostředí, 2000, (citace září,7.,2003), Přístup z internetu: 

URL:http://www.env.cz/C12564B3005F92C6/0/37904A09502690F3C1256D60002F1F6A?Open 
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a rozšiřování informací o ţivotním prostředí stanovuje povinnost státním orgánům, aby 

měly informace o ţivotním prostředí, které se vztahují k výkonu jejich funkce, a 

aktualizovali je. Dále ukládá povinnost zavést obligatorní systémy, které zajistí přísun 

environmentálních informací státním orgánům o současných i zamýšlených činnostech, 

které mohou ovlivnit ţivotní prostředí. Environmentální informace by měly být 

zpřístupněny v elektronické podobě. Environmentální manaţerské účetnictví je jedním 

z nástrojů, které pomohou naplnit Aarhuskou úmluvu. 

V České republice je dnes povinné vypracovávat environmentální účetnictví pro 

podniky, které přijaly EMAS, neboli systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany 

ţivotního prostředí. 

Význam metodického pokynu spočívá v tom, ţe povinnost zpracovávat 

environmentální účetnictví vyţaduje kontrolu, zda je tato povinnost splněna. Proto musí 

existovat určitý postup či standard, ve kterém bude EMA zpracováváno. Pro podnik, 

kterému povinnost vzniká, je význam poněkud jiný. Zajišťuje podnikům rámcovou 

představu o tom, jak EMA zpracovávat. Jednotná metodika zpracovávání poskytne lepší 

statistická data pro statistickou ročenku či jiné statistické analýzy. Proto je nutné, aby 

statistické environmentální výkazy, které podniky vyplňují, odpovídaly metodám 

pouţívaným v EMA. 

Metodický pokyn pro zavedení environmentálního účetnictví, který vypracovalo 

Ministerstvo ţivotního prostředí ČR má pět částí: 

 Úvod 

 Definice základních pojmů 

 Poţadavky na sledování environmentálních nákladů a výnosů 

 Poţadavky na bilance hmotných a energetických toků 

 Závěr 

V úvodu je stanoveno, ţe metodický pokyn navazuje na Pravidla k zavedení 

systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany ţivotního prostředí (Aktualizovaná 

pravidla) s odkazem na to, ţe podniku, který aplikoval EMAS II vzniká povinnost 

sledovat environmentální finanční toky s cílem zavést EMA. Metodický pokyn se 
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odkazuje na internetové stránky MŢP, kde mají být umístěny vzorové příklady zavedení 

EMA v českých podnicích. Je faktem, ţe zde konkrétní případová studie vycházející 

z metodického pokynu není. 

V druhé části Definice základních pojmů metodický pokyn definuje EMA jako 

nedílnou součást managementu. Je zde charakterizováno EMA definicí, která jiţ byla 

výše uvedena. Pokyn stanovuje, ţe EMA lze aplikovat na: 

 individuální procesy nebo skupiny procesů 

 systém (například úprava odpadních vod) 

 výrobek nebo výrobkové řady 

 zařízení, provoz nebo všechna zřízení v rámci jednoho místa 

 regionální či geografické skupiny provozů 

 divize, pobočky nebo celý podnik 

EMA vyhodnocuje také informace o hmotných a energetických tocích, ale důraz 

klade na environmentální náklady, jejichţ definice jiţ byla uvedena v jedné 

z předchozích kapitol. Dále definuje opatření na ochranu ţivotního prostředí, 

environmentální zařízení, princip prevence znečišťování, náklady související 

s poškozováním ţivotního prostředí, environmentální výnosy, bilanci hmotných a 

energetických toků, suroviny, pomocné látky, provozovací látky, obaly a odpady. 

Třetí část se týká poţadavků na sledování environmentálních nákladů a výnosů. 

Důleţité je zachytit veškeré náklady a výnosy na environmentálních účtech podniku. 

Metodický pokyn rozděluje environmentální náklady do čtyř kategorií: 

1. První kategorii tvoří náklady související s nakládáním s odpady, odpadními vodami 

a emisemi do ovzduší. Sledujeme zde náklady na úpravu, čištění či odstranění 

odpadů, odpadních vod a emisí do ovzduší. Budou sem patřit: 

 odpisy zařízení na úpravu odpadů, odpadních vod a emisí do ovzduší 

 náklady na údrţbu těchto zařízení, provozovací látky a sluţby související 

se zařízeními 

 pracovníci, kteří se starají tato zařízení 
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 externí sluţby související s úpravou odpadů, odpadních vod a emisemi 

do ovzduší 

 poplatky a daně za znečišťování ţivotního prostředí 

 pojištění odpovědnosti  za škody na ţivotním prostředí 

 rezervy na nápravu a vyčištění 

 další náklady 

2. Druhou kategorii tvoří náklady na péči o ţivotní prostředí a prevenci znečištění, 

kam spadají náklady související se systémem EMS včetně nákladů externích a 

náklady útvarů pečujících o ţivotní prostředí. Dále zvýšené náklady související 

s čistšími technologiemi a náklady na výzkum a vývoj v oblasti ţivotního prostředí. 

Hlavní důraz je kladen na náklady, které zabraňují vzniku odpadů, odpadních vod a 

emisím do ovzduší. 

3. Třetí kategorii environmentálních nákladů představuje cena materiálu obsaţeného 

v nevýrobkovém výstupu. Jedná se o vyplýtvaný materiál oceněný pořizovací cenou 

nebo vlastními náklady. 

4. Čtvrtá kategorie zahrnuje náklady na zpracování nevýrobkového výstupu včetně 

opotřebení strojů, provozovacích látek atp. 

Náklady jsou přiřazovány doménám ţivotního prostředí. Členění bylo převzato 

z SEEA: 

 ochrana ovzduší a klimatu 

 nakládání s odpadními vodami 

 nakládání s odpady 

 ochrana a sanace půdy, podzemních a povrchových vod 

 omezování hluku a vibrací 

 ochrana biodiversity a krajiny 

 ochrana proti záření 

 ostatní aktivity na ochranu ţivotního prostředí 
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V této části metodického pokynu jsou podrobně rozebrány a definovány 

jednotlivé kategorie environmentálních nákladů a výnosů, ale není definován přesný 

klíč přiřazování nákladů doménám ţivotního prostředí. 

Čtvrtá část metodického pokynu se zabývá bilancí hmotných a energetických 

toků. Základem je princip, ţe vstupy do procesu se stanou výstupem či zásobami. 

Výsledkem je tabulka vstupů a výstupů ve fyzikálních jednotkách. 

Pátá část jsou závěrečná ustanovení v nichţ si MŢP vyhrazuje právo na změnu 

metodického pokynu. Metodický pokyn je platný od 1.1.2003. 

2.6. Implementace EMA 

Ministerstvo ţivotního prostředí vytváří pravidla environmentálního účetnictví. 

V letech 2004 – 2005 byl z jeho zdrojů financován projekt výzkumu a vývoje č. VaV – 

1C/4/13/04  pod názvem Aplikace environmentálního účetnictví na mikroekonomické a 

makroekonomické úrovni. Projekt řešilo České ekologické manaţerské centrum ve 

spolupráci s Českou informační agenturou ţivotního prostředí. 

V průběhu roku 2007 můţeme očekávat přijetí nového evropského nařízení o 

programu EMAS – pracovně EMAS III. Práce na revizi byly zahájeny jiţ v roce 2005 a 

některá dílčí opatření jiţ byla přijata. 

Revize vychází ze dvou základních poţadavků: 

1. V prosinci roku 2004 byla vydána nová verze normy ISO 14001 pro systémy 

environmentálního řízení. Vzhledem k faktu, ţe poţadavky normy tvoří základ 

systému environmentálního řízení podle EMAS, bylo nutné přistoupit 

k novelizaci Nařízení č. 761/2001. Tento krok má pracovní název „Malá 

revize“. 

2. Článek 15 Nařízení č. 761/2001 ukládá Evropské komisi zahájit revizi celého 

systému nejpozději do pěti let od nabytí účinnosti nařízení. V tomto případě se 

mluví o „Velké revizi“. 
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Implementace EMA v Českých podnicích. 

První pokusy o vyuţívání EMA byly v České republice realizovány v souvislosti 

s potřebou změnit přístup k ochraně ţivotního prostředí. Vlivem zpřísňování zákonů na 

ochranu ţivotního prostředí byly podniky v ČR nuceny realizovat řadu opatření 

směřovaných na zmírnění dopadu svého působení na ţivotní prostředí. Realizace těchto 

opatření byla mnohdy značně finančně náročná. Podniky si začaly uvědomovat, ţe 

přístup k ţivotnímu prostředí je důleţitým aspektem pro dosaţení podnikatelských 

úspěchů. Implementace environmentálního účetnictví do praxe českých podniků 

spočívala ve druhé polovině devadesátých let 20. století především ve sledování a 

vyhodnocování nákladů na ochranu ţivotního prostředí. V podnicích řady 

průmyslových odvětví se stávaly tyto náklady významnou nákladovou poloţkou a 

podniky jim začaly věnovat zvýšenou pozornost. Systémy sledování a vyhodnocování 

nákladů na ochranu ţivotního prostředí začaly být vyuţívány jednak v těch podnicích, 

které mají významné dopady na ţivotní prostředí ( např. chemický průmysl ) a jednak 

v souvislosti se zaváděním EMAS – systému environmentálního managementu. 

V roce 2007 byl proveden výzkum, jehoţ jedním z předmětů byl úkol zjistit jak 

podniková praxe zná pojem environmentální účetnictví. Bylo obesláno 1265 podniků. 

Zpět se vrátilo 224 vyplněných dotazníků. Ve zkoumaném vzorku zpět zaslaných 

dotazníků bylo 97% dotazníků vyplněno zástupci podniků, které mají ISO 14001. 
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Na otázku: „Jsou environmentální náklady ve Vašem podniku sledovány“ 

odpověděli respondenti: 

Obr. č.1: Sledování environmentálních nákladů 

Ano jsou 

sledovány 

Ano jsou součástí nákladových 

analýz, ale nejsou sledovány 
Neodpovídali Ne 

30% 37% 4% 29% 

Zdroj: MF ČR 

Graf č.1: Sledování environmentálních nákladů 
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2.7. Charakteristika environmentálního manaţerského účetnictví 

Environmentální účetnictví je pouţíváno jak na podnikové, tak i na 

makroekonomické úrovni. Na makroúrovni se jedná o systém environmentálního a 

ekonomického účetnictví (SEEA). Tato práce pojednává o podnikovém 

environmentálním účetnictví, proto se o SEEA pouze zmíním. 

2.7.1. Systém environmentálního a ekonomického účetnictví 

Na začátku osmdesátých let se začala Světová banka a Program ţivotního 

prostředí Organizace spojených národů (UNEP) zabývat integrací ekonomického a 

environmentálního účetnictví na makroekonomické úrovni, snaţí se tedy zahrnout 

environmentální aspekty do systému národních účtů. Systém environmentálního a 

ekonomického účetnictví je jedním z indikátorů trvale udrţitelného rozvoje. Cílem 

SEEA je přispět ke kvalitnějšímu rozhodování v oblasti národohospodářské a 

environmentální politiky. Do národohospodářské politiky zahrnout environmentální 

aspekt a pomoci rozhodovat s ohledem na trvale udrţitelný rozvoj
7
. V oblasti 

environmentální politiky lze SEEA vyuţít ke stanovení priorit v oblasti ţivotního 

prostředí, nalezení oblastí největšího ekologického zatíţení, modelování vlivu aktivit 

společnosti na ţivotní prostředí a také k formulaci a hodnocení samotné 

environmentální politiky. 

2.7.2. Environmentální účetnictví na podnikové úrovni 

Ţivotní prostředí je neustále poškozováno veškerými aktivitami, které 

společnost vyvíjí – výrobou i spotřebou. Většinu nákladů zaplatí společnost, vznikají tu 

tzv. externí náklady. Aby byly náklady internalizovány, neboli začleněny do nákladů 

soukromých, které zaplatí ten, kdo je způsobil (stane se tak zodpovědným za škodu, 

kterou způsobil), vytváří státní aparát nástroje environmentální politiky jako jsou daně, 

poplatky, obchodovatelná povolení a podobně. K aplikaci těchto nástrojů potřebuje 

informace o vlivu podniků na ţivotní prostředí. Podniky musí vykazovat tento vliv a na 

základě uvedených údajů platit poplatky, vytvářet havarijní plány atd. Vznikají jim tak 

náklady vztahující se k ţivotnímu prostředí – environmentální náklady. 

                                                 
7
 Můţe pomoci stanovit platby za čerpání přírodních zdrojů (daně, poplatky apod.) a internalizovat tak společenské náklady. 

Usnadní rozhodování o investicích v oblasti ţivotního prostředí. 
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Chování podniku vzhledem k ţivotnímu prostředí samozřejmě ovlivňuje jeho 

finanční situaci. V mnoha podnicích management nepouţívá při svém rozhodování 

informace o nákladech se vztahem k ţivotnímu prostředí. Tyto náklady jsou často 

skryty v reţijních nákladech bez dalšího rozlišení, coţ nedává vedení podniku 

dostatečnou podporu pro efektivnější rozhodnutí. Přitom šetrnějším chováním 

k ţivotnímu prostředí lze dosáhnout významných úspor. Pro rozhodování o 

environmentálních investicích či vyhodnocování environmentálních rizik je potřebné 

pouţití finančních informací. Environmentální účetnictví slouţí jako informační 

podpora pro environmentálně orientované manaţerské systémy, kde nestačí klasické 

finanční účetnictví, které postrádá environmentální hledisko členění dat. Zavedení 

environmentálního manaţerského systému je pro podniky dobrovolné, ale v případě 

zavedení EMAS vzniká povinnost zavést environmentální účetnictví. 

Environmentální politika podniku a systém environmentálního managementu 

odhaluje environmentální rizika činnosti firmy. Aktivity podniku, které ovlivňují ţivotní 

prostředí, vyvolávají environmentální závazky. Velikost těchto závazků je závislá na 

přísnosti environmentální legislativy. V případě zpřísnění podmínek environmentální 

závazky rostou. Environmentální účetnictví vyčísluje tyto environmentální závazky. 

Jejich hodnota musí být co nejpřesněji odhadnuta. Environmentální management je 

s pomocí EMA můţe investicemi do ţivotního prostředí sniţovat, například sniţováním 

mnoţství nebezpečných odpadů se sniţují náklady na jejich zneškodňování. Zlepšením 

logistiky dopravy se sníţí negativní dopady na ţivotní prostředí a zároveň také náklady. 

Environmentální účetnictví je zaměřeno na budoucnost tím, ţe hodnotí investice a 

kalkuluje náklady a úspory z environmentálně orientovaných projektů. EMA je 

základním prostředkem pro minimalizaci dopadů činností podniku na ţivotní prostředí. 

Environmentální manaţerské účetnictví se zabývá sběrem, zaznamenáváním, 

hodnocením a poskytováním informací o hmotných a energetických tocích podniku a 

nákladech, úsporách a výnosech, které se vztahují k ţivotnímu prostředí. 

Výkazy environmentálního účetnictví slouţí pro potřeby vlastníků, 

managementu, akcionářů, státních orgánů, zákazníků a dodavatelů, věřitelů, ale také pro 

širokou veřejnost. Pro vlastníky, management či akcionáře jsou podkladem pro 

rozhodování o cílech, projektech a investicích. Návratnost investic je závislá na 
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environmentálním chování podniku, které je v peněţních jednotkách shrnuto 

v environmentálním manaţerském účetnictví. Věřitele zajímá, jak dopad 

environmentálního chování na finanční stránku ovlivní splácení půjček. Státní orgány 

vyuţijí environmentální výkazy pro potřeby statistiky, zákazníci, dodavatelé a veřejnost 

se stále více zajímají o vliv společnosti na ţivotní prostředí a jejich chování a spotřeba 

se stává šetrnějším. 

Investice do ţivotního prostředí mají nejen ekologický účinek, ale také 

ekonomický. Zakoupením čistších technologií vzniknou vyšší náklady, které se ale 

podniku v dlouhém období vrátí ve formě niţší spotřeby materiálu, menšího objemu 

odpadů, niţších poplatků za znečišťování ovzduší a vod či kompenzací za poškození 

cizího majetku. Návratnost investice daleko snadněji management vyčíslí, pokud má 

zavedené environmentální účetnictví. Přímo uvidí, na kterých účtech se náklady zvýší a 

na kterých sníţí, případně kde vzniknou environmentální výnosy. 

Environmentální manaţerské účetnictví pouţívá bilancování v peněţních i ve 

fyzických jednotkách. Je rozděleno na dva subsystémy. První subsystém vyčísluje 

finanční dopady vzniklé působením podniku na ţivotní prostředí, tedy environmentální 

náklady. Druhý subsystém podává informace o ekologických dopadech činnosti 

podniku. Jedná se o nepeněţní vyjádření. Bilance ve fyzických jednotkách se nazývá 

Materiálová a energetická bilance. Její význam spočívá v odhalení a vyhnutí se 

neefektivní výrobě. Sestavení této bilance předchází nakreslení schématu, které popisuje 

veškeré toky látek a energií, které v podniku probíhají. Tyto hodnoty je vhodné vyjádřit 

nejen ve fyzických jednotkách, ale také je převést na jednotky peněţní.  

Environmentální účetnictví lze aplikovat nejen pro celý podnik, ale také na 

jednotlivé divize, útvary, provozy, procesy či výrobky. 

Při zpracování environmentálního účetnictví lépe poznáme procesy v podniku 

z hlediska vlivu na ţivotní prostředí. Snadněji najdeme moţnosti sníţení dopadů na 

ţivotní prostředí, protoţe EMA poukazuje na faktory a místa, kde vznikají negativní 

vlivy na ţivotní prostředí. Pomocí investic na ochranu ţivotního prostředí zároveň 

sníţíme náklady podniku v dlouhém období. Další nespornou výhodou je zlepšení 

image podniku ve společnosti, čímţ se zvýší poptávka po zboţí podniku. Šetrnost 
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k ţivotnímu prostředí se pozitivně projeví nejen na domácím trhu, ale také při vývozech 

do zahraničí. Environmentální účetnictví pomůţe splnit normy cizích států, které jsou 

náročnější na ekologické vlastnosti výrobků. Dynamika vývoje environmentálních 

nákladů je ukazatelem úrovně a účinnosti environmentálního managementu podniku. 

Umoţňuje srovnat skutečnost se stanovenými cíli. 

Základem environmentálního účetnictví je myšlenka, ţe za toky materiálů a 

energií podnik zaplatí třikrát. Při nákupu, zpracování i vypouštění do ţivotního prostředí 

(odstraňování odpadu) vznikají podniku náklady. Zároveň vznikají újmy na ţivotním 

prostředí. Veškerý nakoupený materiál se během výrobního procesu změní buď ve 

výrobek, nebo v odpad. Odpad můţeme označit jako nevýrobkový výstup. Ten je 

znakem neefektivnosti. Materiál, který odchází z podniku ve formě odpadu, musel být 

při vstupu nakoupen, pak byl zpracován a nakonec musí být odstraněn. Suma těchto 

nákladů je mnohem vyšší, neţ při běţném pohledu, který uvaţuje jen náklady na 

odstranění odpadu. 

Zpracování environmentálních účetních výkazů vyţaduje spolupráci mnoha 

pracovníků podniku. Managementu, podnikového ekologa či útvaru ţivotního prostředí, 

zaměstnanců zpracovávajících finanční účetnictví, jednotlivých pracovníků ve výrobě, 

kteří mají přehled o materiálových a energetických tocích v podniku. Environmentální 

náklady a výnosy identifikuje controller a rozděluje je do kategorií. Kalkulaci nákladů a 

výnosů pro kaţdou doménu by měl provádět manaţer pro ţivotní prostředí. Na 

vytvoření výkazů spolupracuje technologická skupina se skupinou účetní. 

Technologická skupina popisuje procesy a vybavení na úpravu odpadů, 

odpadních vod a emisí do ovzduší, koncové technologie a čistší technologie. Nakonec 

vytvoří bilanci vstupů a výstupů. Účetní skupina sleduje nákupy, spotřebu materiálů, 

náklady, výnosy, příjmy, výdaje, vnitropodnikové ceny apod. V rámci účetního systému 

je vhodné vytvořit analytickou evidenci sledující environmentální aspekt, která však 

musí respektovat zákon o dani z příjmu. 

Informace EMA jsou vyuţitelné nejen v rámci podniku, ale mohou být 

významnou pomůckou pro vládní či regionální rozhodnutí. Můţe být podkladem pro 
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vytváření koncepcí nebo politik jako zdroj informací o moţných dopadech regulačních 

opatření. 

Základní schéma pro identifikaci environmentálních nákladů : 

 

Obr. č.2: Základní schéma pro identifikaci environmentálních nákladů 

 

 

Suroviny        Výrobky/sluţby 

Pomocné materiály       Obaly 

Obaly         Pevné odpady 

Energie        Odpadní vody 

Voda         Emise do ovzduší 
Zdroj: vlastní 

 

Metoda TCA 

Jednou z metod pouţívaných v environmentálním manaţerském účetnictví je 

metoda posouzení totálních nákladů (Total Cost Assessment, TCA) [12]. Metoda 

započítává do kalkulací všechny náklady a úspory, které souvisí s ochranou ţivotního 

prostředí. „Všechny náklady“ však označují pouze náklady z hlediska podnikového, ne 

však celospolečenského. Jsou tedy vyloučeny náklady, které nejsou internalizovány. 

Jednotlivé náklady a výnosy jsou přiřazeny tam, kde skutečně vznikají, ke konkrétním 

výrobkům či procesům. Pouţívají se finanční ukazatele, které uvaţují časovou 

proměnnost hodnoty peněz. Při rozhodování o investicích s pomocí této metody vychází 

lépe varianty šetrnější k ţivotnímu prostředí. Je nutné je posuzovat v dlouhém období, 

např. 10 let. Různé organizace vyvinuly varianty postupů ke zpracování TCA, ty ale 

nejsou příliš vyuţívány [12]. 

Nezájem podniků o environmentální účetnictví můţe mít mnoho příčin. Hlavní 

z nich je celková neznalost problematiky ţivotního prostředí a svého vlivu na ţivotní 

prostředí. Další z nich je nízká úroveň znalostí environmentální ekonomie a s ní 

spojeného trvale udrţitelného rozvoje. Firmy také nejsou ochotny pracně měnit zvedené 

tradiční účetnictví a vytvářet nové environmentální účty. Samozřejmě také chybí tlak 

vedení, státní správy a veřejnosti na zavádění environmentálních manaţerských systémů 

VSTUPY PROCESY VÝSTUPY 
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a environmentálního manaţerského účetnictví. Nedostatečná osvěta o ekologické i 

ekonomické výhodnosti těchto nástrojů způsobuje, ţe o ně podniky nejeví zájem. 

2.8. Základní pojmy pouţívané v environmentálním manaţerském 

účetnictví účetnictví 

Definice vychází převáţně z Metodického pokynu pro zavedení 

environmentálního manaţerského účetnictví. 

2.8.1. Environmentální manaţerské účetnictví 

Environmentální manaţerské účetnictví je nedílnou součástí managementu a 

zabývá se identifikací, shromaţďováním, 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 podniku. 

2.8.2. Environmentální finanční účetnictví 

„Environmentální finanční účetnictví je součástí tradičního účetního systému, ze 

kterého vyčleňuje a zdůrazňuje oblast ţivotního prostředí, aby odpovědělo na 

společenskou poptávku po těchto informacích. Jeho předmětem je zachycení 

environmentálních finančních dopadů, které jsou vyvolány působením podnikových 

činností, výrobků a sluţeb na ţivotní prostředí.“ [1] 

2.8.3. Environmentální náklady 

Podle pozičního dokumentu k vedení účetnictví a finančnímu výkaznictví pro 

oblast environmentálních nákladů a závazků přijatého v roce 1997 Mezivládní skupinou 

odborníků pro mezinárodní normy účetnictví a výkaznictví „environmentální náklady 

zahrnují náklady na přijatá opatření nebo na opatření, která je potřeba realizovat, aby 

byly eliminovány dopady podnikové činnosti na ţivotní prostředí. Zároveň jsou do této 

kategorie zahrnovány náklady vyvolané cíli a poţadavky podniku v oblasti ochrany 

ţivotního prostředí“ [8]. 

Vojtěch Vaněček a Jaroslava Hyršlová navrhují následující definici 

environmentálních nákladů: „Podnikové environmentální náklady jsou náklady spojené 

s podnikovými činnostmi, jejichţ účelem je omezení a/nebo kompenzace negativního 
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vlivu podniku na ţivotní prostředí. Součástí environmentálních nákladů jsou vedle 

nákladů souvisejících s ochranou ţivotního prostředí i podnikové náklady vyvolané 

poškozováním ţivotního prostředí“ [13]. Tuto definici pouţívá i Metodický pokyn. 

Environmentální náklady zahrnují náklady na ochranu ţivotního prostředí a 

náklady související s poškozováním ţivotního prostředí. Náklady na ochranu omezují 

nebo kompenzují negativní vliv podniku na ţivotní prostředí a mezi náklady  související 

s poškozováním ţivotního prostředí patří náklady na vyplýtvaný materiál, pracovní síly 

a výrobní zařízení a pokuty, penále a náhrady škod. 

EPA
8
 rozlišuje environmentální náklady standardní (conventional cost), 

potenciálně skryté (potentially hidden cost) a případné náklady (contingent cost). Mezi 

standardní náklady patří spotřeba surovin, opotřebení materiálu, náklady práce a jiné 

"běţné" náklady. Potenciálně skryté náklady zahrnují náklady vynaloţené před 

zahájením aktivity, poţadované (např. školení, hlášení apod.) a dobrovolně vynakládané 

environmentální náklady, které často bývají skryty v reţijních nákladech, a náklady 

vynakládané po skončení aktivity. Případné (dohadné, podmíněné) náklady jsou 

náklady, které mohou, ale nemusí v budoucnosti vzniknout [2]. 

V praxi mají podniky volnost v rozhodnutí, které náklady zahrnou do 

environmentálních nákladů. Mohou zahrnout jen náklady, které se týkají pouze ochrany 

ţivotního prostředí, nebo mohou započítat i náklady, které jsou environmentální pouze 

částečně. Je třeba popsat charakter nákladů v komentáři. Pokuty a penále za 

nedodrţování norem v oblasti ţivotního prostředí a kompenzace třetímu subjektu by 

měly být zveřejňovány odděleně. Mezi environmentální náklady můţeme zařadit: 

 Spotřeba materiálů a energií, které nevstupují do výrobku 

 Poplatky za znečištění ţivotního prostředí (voda, ovzduší) 

 Náklady na odstranění odpadů 

 Náklady na odstranění starých zátěţí 

 Kompenzace za poškození cizího majetku 

 Náklady na vypracování havarijního plánu v případě ekologické havárie 



 44 

 Náklady na podnikového ekologa či environmentální útvar podniku 

 Náklady na čistší technologie 

 Náklady na poradenské sluţby týkající se ţivotního prostředí – zavedení 

environmentálního manaţerského systému, environmentálního účetnictví 

apod. 

Je vhodné environmentální náklady členit na investiční a provozní náklady. 

Investice vstupuje do nákladů pomocí odpisů, kdeţto provozní výdaje vstupují do 

nákladů ihned. Investice je hodnocena jako environmentální, jestliţe: 

 Prodlouţí ţivotnost, zvýší kapacitu, zlepší bezpečnost nebo efektivnost 

stávajícího zařízení 

 Zmírní či předejde znečištění ţivotního prostředí 

 Chrání ţivotní prostředí 

Musíme rozlišit investice, které jsou čistě environmentální od částečně 

environmentálních. V případě čistých environmentálních investic vstupují do 

environmentálních nákladů celé odpisy. U částečně environmentálních investic je 

potřeba odborně odhadnout podíl, který se týká ţivotního prostředí, do 

environmentálních nákladů pak vstupuje pouze poměrná část odpisů. 

Je důleţité, aby environmentální náklady byly přiřazovány skutečně tam, kde 

vznikají a nebyly zahrnovány do reţijních nákladů a rozpouštěny mezi jednotlivá 

střediska či provozy. 

Environmentální manaţerské účetnictví klade důraz především na náklady, které 

jsou součástí účetního systému, neobsahuje proto externality. Externality nevstupují do 

nákladů podniku, manaţeři je při svém rozhodování nepotřebují, proto je 

v environmentálních výkazech neuvádí a nevyčíslují. 

                                                                                                                                               
8
 United States Environmental Protection Agency 
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2.8.4. Environmentální výnosy 

Environmentální výnosy zahrnují např. výnosy z recyklace materiálů, prodeje 

odpadů, podpory a dotace. Patří sem i všechny výnosové poloţky, které se váţí 

k poloţkám environmentálních nákladů. 

2.8.5. Další definice 

Environmentální závazky (pasiva) jsou závazky související s environmentálními 

náklady, které vznikly podniku, jsou současným závazkem podniku pocházejícím 

z minulých událostí. Předpokládá se, ţe jeho vyrovnání povede k odlivu zdrojů 

z podniku [8]. 

Nevýrobkový výstup je materiál, který se nestal součástí výrobku. Můţeme ho 

označit také jako vyplýtvaný materiál. Je výsledkem neefektivnosti výroby. Vstupuje do 

environmentálních nákladů podniku jako náklad související s poškozováním ţivotního 

prostředí. 

Opatření na ochranu ţivotního prostředí představují veškeré činnosti na ochranu 

ţivotního prostředí. Jejich výstupem je zmírnění nebo prevence negativních vlivů na 

ţivotní prostředí. Patří sem činnosti, které vyplývají z vládních nařízení nebo právních 

závazků, činnosti vykonávané pro dosaţení podnikem stanovených cílů v ochraně 

ţivotního prostředí a další dobrovolné aktivity. 

Environmentální zařízení je zařízení na ochranu ţivotního prostředí, neboli 

zařízení, které zpracovává nebo čistí odpady v mnoţství, v jakém vznikají při hlavní 

produkční činnosti. 

Bilance hmotných a energetických toků je přehled všech hmotných a 

energetických toků procházejících sledovaným systémem. Je zaloţena na zákonu 

zachování hmoty, tedy látky a energie vstupující do podniku se v něm musí akumulovat, 

nebo z něj vystupovat. Bilance se sestavuje ve fyzikálních jednotkách, ale pro účely 

rozhodování managementu podniku je vhodné přiřadit tokům také peněţní hodnoty. 
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2.9. Porovnání environmentálního manaţerského účetnictví 

s klasickým finančním účetnictvím a dosavadním 

manaţerským účetnictvím 

„Účetnictví je uzavřená, vnitřně uspořádaná soustava hodnotových informací o 

hospodaření firmy. Zachycuje aktiva, pasiva, náklady, výnosy a hospodářský výsledek“ 

[14]. Účetnictví jako vědní obor se zabývá sběrem, záznamem, hodnocením a 

předáváním informací uţivatelům o hospodaření podniku. 

Finanční účetnictví poskytuje informace o finančním hospodaření firmy. Jejími 

uţivateli jsou majitelé, manaţeři, investoři, věřitelé a další externí uţivatelé. Je 

sestavováno za účetní jednotku, tedy za podnik jako celek, narozdíl od manaţerského 

účetnictví, které je vedeno pro jednotlivé útvary, provozy či výrobky. Environmentální 

finanční účetnictví oceňuje a vykazuje environmentální závazky a finanční náklady 

související s dopady na ţivotní prostředí. 

Manaţerské účetnictví je systém, který poskytuje manaţerům informace, které 

jim napomáhají v rozhodování a řízení. Je podkladem pro plánování, přikazování, 

rozhodování, kontrolu a motivování. Neshromaţďuje pouze finanční informace, ale 

veškeré informace, které mohou slouţit k efektivnímu řízení podniku. Sbírá je, třídí, a 

analyzuje. Slouţí pouze k vnitřním potřebám podniku. 

Environmentální manaţerské účetnictví „se zabývá identifikací, 

shromaţďováním, 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 

podniku“ [5]. Spojuje oblast ekonomiky s oblastí ţivotního prostředí. Identifikuje 

environmentální náklady a výnosy a sestavuje bilance materiálů a energií. V běţném 

finančním a manaţerském účetnictví zůstávají náklady související se ţivotním prostředí 

skryty v reţijních nákladech. Finanční účetnictví také nepouţívá bilance ve fyzických 

jednotkách. Environmentální manaţerské účetnictví můţe vyčíslovat také externality, 

které podnik způsobil, ale které nevstupují do skutečných nákladů podniku, nýbrţ se 

stávají společenskými náklady. Environmentální manaţerské účetnictví můţe být 

vedeno jak pro celý podnik, tak i pro jednotlivé divize, provozy, zařízení, výrobky či 

procesy. 
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2.10. Metodický pokyn MŢP ČR pro zavedení 

environmentálního manaţerského účetnictví v podniku - jeho 

význam a úkol 

V roce 1998 podepsala Česká republika Aarhuskou úmluvu
9
, která je jistě 

jedním z impulsů k rozvíjení metodiky pro environmentální manaţerské účetnictví. Tato 

úmluva definuje v článku 2 (Definice) environmentální informace
10

. V článku 5 Sbírání 

a rozšiřování informací o ţivotním prostředí stanovuje povinnost státním orgánům, aby 

měly informace o ţivotním prostředí, které se vztahují k výkonu jejich funkce, a 

aktualizovaly je. Dále ukládá povinnost zavést obligatorní systémy, které zajistí přísun 

environmentálních informací státním orgánům o současných i zamýšlených činnostech, 

které mohou ovlivnit ţivotní prostředí. Environmentální informace by měly být 

zpřístupněny v elektronické podobě. Environmentální manaţerské účetnictví je jedním 

z nástrojů, které pomohou naplnit Aarhuskou úmluvu. 

V České republice je dnes povinné vypracovávat environmentální účetnictví pro 

podniky, které přijaly EMAS, neboli systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany 

ţivotního prostředí. 

Význam metodického pokynu spočívá v tom, ţe povinnost zpracovávat 

environmentální účetnictví vyţaduje kontrolu, zda je tato povinnost splněna. Proto musí 

existovat určitý postup či standard, ve kterém bude EMA zpracováváno. Pro podnik, 

kterému povinnost vzniká, je význam poněkud jiný. Zajišťuje podnikům rámcovou 

představu o tom, jak EMA zpracovávat. Jednotná metodika zpracovávání poskytne lepší 

statistická data pro statistickou ročenku či jiné statistické analýzy. Proto je nutné, aby 

statistické environmentální výkazy, které podniky vyplňují, odpovídaly metodám 

pouţívaným v EMA. 

Metodický pokyn pro zavedení environmentálního účetnictví, který vypracovalo 

Ministerstvo ţivotního prostředí ČR má pět částí: 

                                                 
9
 Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně 

v záleţitostech ţivotního prostředí 
10

 „Environmentální informace“ či „informace o ţivotním prostředí“ znamená jakékoli informace v 

písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné podobě, o: 
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 Úvod 

 Definice základních pojmů 

 Poţadavky na sledování environmentálních nákladů a výnosů 

 Poţadavky na bilance hmotných a energetických toků 

 Závěr 

V úvodu je stanoveno, ţe metodický pokyn navazuje na Pravidla k zavedení 

systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany ţivotního prostředí (Aktualizovaná 

pravidla) s odkazem na to, ţe podniku, který aplikoval EMAS II vzniká povinnost 

sledovat environmentální finanční toky s cílem zavést EMA. Metodický pokyn se 

odkazuje na internetové stránky MŢP, kde mají být umístěny vzorové příklady zavedení 

EMA v českých podnicích. Je faktem, ţe zde konkrétní případová studie vycházející 

z metodického pokynu není. 

V druhé části Definice základních pojmů metodický pokyn definuje EMA jako 

nedílnou součást managementu. Je zde charakterizováno EMA definicí, která jiţ byla 

výše uvedena. Pokyn stanovuje, ţe EMA lze aplikovat na: 

 individuální procesy nebo skupiny procesů 

 systém (například úprava odpadních vod) 

 výrobek nebo výrobkové řady 

 zařízení, provoz nebo všechna zřízení v rámci jednoho místa 

 regionální či geografické skupiny provozů 

 divize, pobočky nebo celý podnik 

EMA vyhodnocuje také informace o hmotných a energetických tocích, ale důraz 

klade na environmentální náklady, jejichţ definice jiţ byla uvedena v jedné 

z předchozích kapitol. Dále definuje opatření na ochranu ţivotního prostředí, 

environmentální zařízení, princip prevence znečišťování, náklady související 

s poškozováním ţivotního prostředí, environmentální výnosy, bilanci hmotných a 

energetických toků, suroviny, pomocné látky, provozovací látky, obaly a odpady. 
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Třetí část se týká poţadavků na sledování environmentálních nákladů a výnosů. 

Důleţité je zachytit veškeré náklady a výnosy na environmentálních účtech podniku. 

Metodický pokyn rozděluje environmentální náklady do čtyř kategorií: 

1. První kategorii tvoří náklady související s nakládáním s odpady, odpadními vodami 

a emisemi do ovzduší. Sledujeme zde náklady na úpravu, čištění či odstranění 

odpadů, odpadních vod a emisí do ovzduší. Budou sem patřit: 

 odpisy zařízení na úpravu odpadů, odpadních vod a emisí do ovzduší 

 náklady na údrţbu těchto zařízení, provozovací látky a sluţby související 

se zařízeními 

 pracovníci, kteří se starají tato zařízení 

 externí sluţby související s úpravou odpadů, odpadních vod a emisemi 

do ovzduší 

 poplatky a daně za znečišťování ţivotního prostředí 

 pojištění odpovědnosti  za škody na ţivotním prostředí 

 rezervy na nápravu a vyčištění 

 další náklady 

2. Druhou kategorii tvoří náklady na péči o ţivotní prostředí a prevenci znečištění, 

kam spadají náklady související se systémem EMS včetně nákladů externích a 

náklady útvarů pečujících o ţivotní prostředí. Dále zvýšené náklady související 

s čistšími technologiemi a náklady na výzkum a vývoj v oblasti ţivotního prostředí. 

Hlavní důraz je kladen na náklady, které zabraňují vzniku odpadů, odpadních vod a 

emisím do ovzduší. 

3. Třetí kategorii environmentálních nákladů představuje cena materiálu obsaţeného 

v nevýrobkovém výstupu. Jedná se o vyplýtvaný materiál oceněný pořizovací cenou 

nebo vlastními náklady. 

4. Čtvrtá kategorie zahrnuje náklady na zpracování nevýrobkového výstupu včetně 

opotřebení strojů, provozovacích látek atp. 
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Náklady jsou přiřazovány doménám ţivotního prostředí. Členění bylo převzato 

z SEEA: 

 ochrana ovzduší a klimatu 

 nakládání s odpadními vodami 

 nakládání s odpady 

 ochrana a sanace půdy, podzemních a povrchových vod 

 omezování hluku a vibrací 

 ochrana biodiversity a krajiny 

 ochrana proti záření 

 ostatní aktivity na ochranu ţivotního prostředí 

V této části metodického pokynu jsou podrobně rozebrány a definovány 

jednotlivé kategorie environmentálních nákladů a výnosů, ale není definován přesný 

klíč přiřazování nákladů doménám ţivotního prostředí. 

Čtvrtá část metodického pokynu se zabývá bilancí hmotných a energetických 

toků. Základem je princip, ţe vstupy do procesu se stanou výstupem či zásobami. 

Výsledkem je tabulka vstupů a výstupů ve fyzikálních jednotkách. 

Pátá část jsou závěrečná ustanovení v nichţ si MŢP vyhrazuje právo na změnu 

metodického pokynu. Metodický pokyn je platný od 1.1.2003. 
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2.11. Environmentální komunikace a její způsob 

Komunikace o ţivotním prostředí je důleţitou součástí environmentálního 

managementu. Rozumí se tím informování zainteresovaných stran o environmentálních 

aspektech organizace a o výsledcích environmentálního managementu.. Pod organizací 

se myslí nejen výrobní podniky, ale i podniky poskytující sluţby, také ale úřady, 

instituce, finanční ústavy, obce, zájmová sdruţení aj. 

V systému environmentálního managementu podle norem ISO řady 14000 je 

environmentální komunikaci věnována pozornost v normě ISO 14001. K tomuto tématu 

se také připravuje vydání samostatné normy ISO 14063. Tato poslední norma rozlišuje 

komunikaci  neplánovanou v případě potřeby, jednosměrnou komunikaci (soustavné 

vydávání environmentálních zpráv), obousměrnou komunikaci (výměna informací mezi 

organizací a zainteresovanými stranami) a participativní rozhodování (organizace a 

zainteresované strany si nejen vyměňují informace, ale navzájem ovlivňují své postoje a 

rozhodování). 

Dobrovolné podnikové environmentální zprávy patří do kategorie jednosměrné 

komunikace, i kdyţ mají poskytovat moţnost odezvy ze strany příjemců zpráv, 

obousměrná komunikace není záměrem. 

Pro vypracování „Dobrovolné podnikové zprávy o vztahu k ţivotnímu prostředí, 

o zdraví a bezpečnosti a o udrţitelném rozvoji“ byla vypracována příručka, která má být 

postačující pro sestavení dobrovolné zprávy. Je určena pro výrobní i nevýrobní 

organizace, které chtějí s danou problematikou začít pracovat a nemají čas pro tyto 

účely studovat rozsáhlé cizojazyčné materiály. Tuto příručku připravil CEMC v rámci 

projektu VaV-IC/4/13/04 financovaného Ministerstvem ţivotního prostředí. 

Obsah příručky: 

1. Zpráva jako nástroj komunikace organizace s partnery a s veřejností 

Způsoby environmentální komunikace, proč vydávat environmentální zprávy, o 

čem komunikovat 

2. Identifikace příjemců zprávy a identifikace jejich zájmů a obav 



 52 

Příjemci zprávy, formulace vlastních představ organizace o zájmech a obavách 

příjemců zprávy, korekce vlastních představ organizace průzkumem u partnerů a 

veřejnost. 

3. Zpráva typu „Environmentální zpráva“ 

O environmentální zprávě obecně, návrh osnovy zprávy 

4. Zpráva typu „Zpráva o zdraví,bezpečnosti a ţivotním prostředí“ 

5. Zpráva o udrţitelném rozvoji organizace 

Charakter zprávy o udrţitelném rozvoji, směrnice GRI, směrnice INEM, 

související a příbuzné iniciativy 

6.  Indikátory 

Hlavní typy indikátorů, pouţívané skupiny indikátorů, generické indikátory, 

indikátory pro systém environmentálního managementu, indikátory udrţitelného 

rozvoje, indikátory eko-efektivnosti, agregace indikátorů 

7. Standartizace zpráv 

Obecné standarty, oborová standartizace, národní standarty 

8. Automatická tvorba environmentálních zpráv 

9. Ověření environmentální zprávy 

Kdo můţe ověřovat, standart pro ověřování, podpoření věrohodnosti, na co si dát 

pozor. 
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3. Analýza sledování environmentálních nákladů v podniku 

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. 

3.1. Obecný popis vybraného podniku 
Obr. č. 3: Letecký snímek Kovohutí Příbram nástupnická a.s. 

 

Zdroj: archiv Kovohutě Příbram nástupnická a.s. 

3.1.1. Dějiny příbramské hutě 

Hornictví se na Příbramsku rozvíjelo od druhé poloviny 13. století. První zmínka 

o huti je z 21.4.1311 z listiny o postoupení hutě praţskému biskupovi Janovi IV. 

z Draţic. Huť existovala pravděpodobně uţ v době vlády Václava II. v oblasti Pilského 

potoka, zpracovávala olověné stříbronosné rudy. Po husitských válkách nastal útlum na 

100 let. První zpráva o stříbrné huti v údolí Podlesí je z roku 1525, ale na současném 

místě byla vystavěna malá huť aţ v roce 1632. Huť se dále rozvíjela a na začátku 

šedesátých let 19. století bylo vystavěno osm vysokých pecí (které nahradily 

polovysoké pece) a vodní nádrţ nad hutí (rezervo). Na počátku 20. století bylo 

vybudováno sedm zastřešených komor pro sedimentaci prachu z hutních plynů a byl 

vystavěn 75-ti metrový komín. Za druhé světové války, v dubnu 1945, byla huť 
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bombardována, ale jiţ v srpnu byla opravena a uvedena do provozu. V roce 1951 se huť 

oddělila od Středočeských rudných dolů, n.p. a vznikl samostatný podnik Kovohutě 

Příbram, n.p. Výroba olova se zvyšovala, ale s velkými ztrátami a na úkor hygieny 

práce. Mnoho pracovníků onemocnělo otravou olovem. V krizi na konci 50. let byly 

Kovohutě Příbram, n.p. začleněny pod Kovohutě Vestec u Prahy, n.p.,  v roce 1966 se 

staly součástí  národního podniku Kovohutě Mníšek pod Brdy. Samostatné Kovohutě 

Příbram vznikly v roce 1968. V roce 1982 byl uveden do provozu komín o výšce 160 m 

(podle filozofie „čím vyšší komín, tím více rozptýlené emise, tím niţší poplatky za 

emise do ovzduší“). Zásadní sníţení emisí do ovzduší nastalo v roce 1983 po 

nainstalování odlučovacího systému u šachtové pece č. 8. Od té doby emise neustále 

klesaly. Od roku 1990 se na krátkých bubnových pecích zpracovávají úlety. Ohled na 

ţivotní prostředí je stále větší. Kaustifikační kaly a sodná struska ze zpracování úletů se 

začínají ukládat na ekologicky zabezpečené sloţiště. Brzy se však ve sloţišti sodné 

strusky začíná hromadit dešťová voda. Byla vybudována čistírna odpadních vod. V roce 

1998 byla do provozu uvedena šachtová pec VARTA a bylo modernizováno vytápění 

krátkých bubnových pecí. Velmi se sníţila sekundární prašnost v podniku a emise olova 

klesly na pouhých 1,3 tun ročně. Během druhé vlny kupónové privatizace byl podnik 

zprivatizován. Privatizace byla dokončena v roce 1994. Dnes jsou Kovohutě Příbram, 

a.s. přední evropskou hutí pro výrobu neţelezných kovů. Pracuje na vysoké 

technologické úrovni s vysokými ekologickými,  kvantitativními a bezpečnostními 

parametry [15]. 

3.1.2. Obecný popis podniku Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. 

Podnik Kovohutě Příbram a.s. se nachází 3 km severozápadně od Příbrami u 

obce Lhota u Příbramě. Leţí na soutoku říčky Litavky s Obecnickým potokem. Zabývá 

se výrobou výhradně z odpadů. Je jedinou firmou v České republice, která recykluje 

olovo a spolu s  drahými kovy při dodrţení ekologických parametrů.  

Podnik je rozdělen do čtyř divizí – Recyklace, Drahé kovy, Produkty a divize 

Elektroodpad. 
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Divize Recyklace vykupuje odpady olova nebo  slitin olova, olověné 

akumulátory a recykluje je. Výsledkem činnosti divize je olovo a slitiny olova 

v houskách a oxidovaný olověný prach. 

Divize Drahé kovy vykupuje odpady s obsahem drahých kovů ve formě slitků a 

stěrů a amortizačních odpadů elektrotechniky. Jejich výrobkem je surové stříbro 

v anodách s obsahem Au, Pd a Pt. 

Divize Produkty vyrábí a prodává výrobky z olova, cínu, stříbra, mědi, antimonu 

a jiných neţelezných kovů. Vyrábí okolo 2000 produktů: válcované a cínové 

polotovary, lisované olověné polotovary, odlévané olověné výrobky, loţiskové kovy, 

měkké pájky lité a speciální slitiny, kovové prášky, měkké pájky tvářené, diabolky a 

broky. 

Nejmladší divizí podniku je Divize Elektroodpad, která vykupuje elektrická a 

elektronická zařízení, která zpracovává. 

Samozřejmostí jsou Certifikované systémy, např. jakosti dle ISO 9001, 

environmentální řízení dle ISO 14001, OHSAS 18001, dále Certifikát Odborný podnik 

pro nakládání s odpady, Osvědčení Bezpečný podnik, Osvědčení Podnik podporující 

zdraví 2. stupně. Certifikáty přikládám v příloze s obrázky. 
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3.1.3. Organizace podniku Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. 

V čele podniku stojí generální ředitel. Organizace podniku je hybridní, vyuţívá 

jak prvky divizionální struktury, tak i funkční struktury. 

Společnost je rozdělena podle oboru činností do více základních směrů a 

v současné době ji tvoří čtyři divize a to divize Recyklace, divize Drahých kovů, divize 

Produkty a divize Elektroodpad. 

Divize Recyklace se zabývá výkupem a recyklací odpadů z olova z nichţ 

převáţnou část tvoří pouţité autobaterie. Výrobní sortiment této divize tvoří olovo a 

jeho slitiny, které se v hojné míře vrací opět do firem, které se zabývají výrobou nových 

autobaterií. Recyklace pouţitých autobaterií a ostatních odpadů olova je hlavní aktivitou 

akciové společnosti. Ekologicky šetrné zpracování těchto odpadů probíhá moderní 

technologií pořízené podle know-how německé firmy Varta. 

Divize Drahých kovů se zabývá výkupem a recyklací odpadů s obsahem 

drahých kovů, mezi které se řadí zlato, stříbro, paladium či platina. Do této skupiny 

odpadů se řadí například různé stěry, slitky, výrobní odpady, nebo vytříděné desky 

tištěných spojů z osobních počítačů. Podle stupně vytřídění a obsahu drahých kovů je 

moţné odpady rozdělit na homogenní a nehomogenní. Podle charakteru odpadu a uţité 

technologie jsou nastaveny Cenové a dodací podmínky. Finálním produktem zpracování 

odpadů s obsahem drahých kovů je anoda, která je minimálně z 98% tvořena právě 

drahými kovy. 

Divize produkty se zabývá výrobou a prodejem široké škály výrobků na bázi 

olova, cínu, antimonu a dalších neţelezných kovů. Přibliţně 2000 druhů výrobků 

rozčleňuje do 4 skupin – olověné výrobky a polotovary, pájky, střelivo a odlévané 

slitiny. 

Divize Elektoodpad je nejmladší, vznikla teprve 1. 9. 2005 a prostřednictvím 

nové divize je záměrem Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. rozšíření dosavadních 

aktivit v oblasti nakládání s odpady s obsahem drahých kovů a to o zpracování 

vyřazených elektrických a elektronických zařízení. 
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Vedle nich je postavena logistika, finanční úsek, úsek lidských zdrojů, 

integrovaný systém řízení a management technického zabezpečení. Všechny tyto útvary 

mají společný sekretariát, marketing, speciální projekty a laboratoř. Organizační schéma 

je vyobrazeno v příloze č.: 3. 

3.1.4. Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. a ţivotní prostředí 

Ţivotní prostředí je jednou ze základních priorit Kovohutí Příbram nástupnická, 

a.s.. Podnik měl vţdy výrazný vliv na ţivotní prostředí. V roce 1998 získal Cenu za 

zdraví a bezpečné ţivotní prostředí za projekt Modernizace technologie recyklace 

pouţitých automobilových baterií, v roce 2005 pak zvítězil s projektem separační linky 

na zpracování elektroodpadu. V dubnu 2000 získal certifikát environmentálního 

manaţerského systému podle ISO 14001, který v roce 2001 prošel prvním kontrolním 

auditem, který provedla certifikační firma RW TÜV. Byly vyhlášeny Cíle a Programy 

EMS s náklady 24,718 mil. Kč. Podnik investuje do sniţování vlivů na ţivotní prostředí 

a aktivně se podílí na odstraňování starých zátěţí – sloţiště sodné strusky, haldy č. 1 a 

2. Tyto zátěţe jsou pozůstatkem činnosti bývalého státního podniku a jejich sanace je 

financována převáţně z prostředků garance na základě smlouvy uzavřené s bývalým 

Fondem národního majetku ČR. Aktivně se podílel na zavádění IPPC v České 

republice. Integrované povolení získal jako jeden z prvních podniků v oblasti 

neţelezných kovů na jaře 2004. Od r. 2004 postupně zavádí a zdokonaluje 

environmentálního účetnictví pro celý podnik. 

Vliv podniku na ţivotní prostředí se v historii postupně sniţoval. V roce 1969 

vypustil 624 tun olova do okolního prostředí. Kovohutě byly největším znečišťovatelem 

v regionu. Od roku 1983 velmi klesla prašnost po nainstalování zdokonalených 

odlučovačů. Zásadní změny se udály v devadesátých létech, kdy se ţivotní prostředí 

dostává do popředí zájmu společnosti. Emise olova klesly od roku 1990 ze 16-ti na 0,37 

tun ročně v roce 2005 a na těchto nízkých hodnotách se přes rostoucí výrobu drţí stále. 

Sníţení emisí SO2 bylo také velmi radikální. 
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Tabulka č.2: Monitorování ovzduší a vod - přehled 

Emise VZ + SZ 2008 - (měřené) 

 
CO 

 

(mg/m3) 

NO2 

 

(mg/m3) 

SO2 

 

(mg/m3) 

TOC 

 

(mg/m3) 

TZL*
 

 

(mg/m3) 

Pb 

 

(mg/m3) 

Cl- 

 

(mg/m3) 

As 

 

(mg/m3) 

Cd 

 

(mg/m3) 

Hg 

 

(mg/m3) 

PCDD/PCDF 

 

(ng/m3) 

PCB 

 

(μg/m3) 

PAH 

 

(μg/m3) 

Šachtová pec 58,6 52,9 388 10,9 1,6 0,58 1,1 0,074 0,0042 0,0005 0,051 0,009 0,00081 

KBP 1+KBP2 19,1 106,0 18,7 4,1 0,7 0,12 0,30 0,31 0,0452 0,0008 - - - 

KBP - odsávání     0,50 0,20        

limity 200B 500B 800B 20B 10C 5B 10B 0,2B** 0,2** 0,2B** 0,1B 200B 200B 

Rafinace - spaliny 12,1 131,0 - - - - - - - - - - - 

limity 100A(ref. O2 3%) 200A(ref. O2 3%) - - - - - - - - - - - 

Rafinace – technologie - - - - 0,60 0,40 - 0,007 0,0005 0,00009 - - - 

limity - - - - 10C 5B - 0,2B** 0,2** 0,2B** 0,1B 200B 200B 

Výroba stříbra 0,7 7,5 - - 0,6 0,4 - - - - - - - 

limity 800B 500B - - 10C 5B - - - - - - - 

TOZ  celá – technologie - - - - 0,3 0,2 - 0,009 - - - - - 

LK – 15 t kotel – technologie - - - - 1,1 0,8 - 0,045 - - - - - 

Stanit - - - - 4,2 1,2 - - - - - - - 

Asmit - - - - 3,9 1,3      - - 

Ruční lití - - - - 0,8 0,47 - - - - - - - 

Pájky- lis č. 1 - - - - 0,8 0,53 - - - - - - - 

Pájky- lis č. 2 - - - - 0,7 0,48 - - - - - - - 

DOV - plomby - - - - 0,6 0,42 - - - - - - - 

DOV-LHP 250 - - - - 0,7 0,52 - - - - - - - 

limity - - - - 75C - - 0,2B** 0,2B** 0,2B** - - - 

Linka OEEZ - - - - 0,77*** - - - - - - - - 

Hala DK - - - - 0,47*** - - - - - - - - 

limity - - - - 50C - - - - - - - - 

Kotelna lázně 8,45 100,0 - - - - - - - - - -  

Kotelna DOV 27,7 90,9            

limity 100A(ref. O2 3%) 200A(ref. O2 3%)            

A
… vztaţné podmínky A (koncentrace látky v suchém plynu a za normálních podmínek – 101,325 kPa, 293,15 K)  

B
 … vztaţné podmínky B (koncentrace látky ve vlhkém plynu a za normálních podmínek – 101,325 kPa, 293,15 K) 

C
 … vztaţné podmínky C (koncentrace látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek) 

*… TZL jsou uváděny včetně těţkých kovů, **… limit závisí na hmotnostním toku a zpravidla je dán jako ∑ více kovů, ***… měřeno v roce 2006 (střední zdroj – 1 x 3 roky) 

Obsah CO2: šachtová pec - obsah 3,2 % = 3282 kg/hod = 24 733 tun/rok - průtok cca 82 500 m
3
/hod. za provozních podmínek a vlhkých 

spalinách,bubnové pece - obsah 1,1  %  = 1 630 kg/hod. = 6 807 tun/rok - průtok cca 96 900 m
3
/hod. za provozních podmínek a vlhkých 

spalinách 
Zdroj: archiv Kovohutě Příbram nástupnická a.s. 
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Tabulka č.3: 

Tabulka zjištěných hmotností jednotlivých polutantů 

 CO NO2 SO2 TOC TZL
** 

Pb Cl 

 t/rok
 

Šachtová pec 23,06 20,799 152,604 4,296 0,995 0,226 0,43 

KBP1 + KBP2 6,013 33,366 5,888 1,295 0,284 0,038 0,096 

KBP - odsávání - - - - 0,104 0,038 - 

Rafinace (spaliny+odsávání) 0,18 1,96 0,013 0,032 0,089 0,033 - 

Výroba stříbra (spaliny+odsávání) 0,038 0,404 0,003 0,017 0,040 0,022 - 

TOZ (technologie) - - - - 0,0055 0,0032 - 

LK - 15 t kotel - technologie - - - - 0,00048 0,00029 - 

Stanit  - technologie - - - - 0,059 0,0168 - 

Asmit  - technologie - - - - 0,068 0,0171 - 

Ruční lití pájek - technologie - - - - 0,011 0,0062 - 

Pájkárna lis č. 1 - technologie - - - - 0,0028 0,0016 - 

Pájkárna lis č. 2 - technologie - - - - 0,0012 0,00067 - 

DOV - plomby - technologie - - - - 0,0086 0,0051 - 

DOV - LHP 250 - technologie - - - - 0,0046 0,0028 - 

OEEZ - drtící linka elektroodpadu - - - - 0,0048 - - 

DK - homogenizační linka - - - - 0,00065 - - 

Kotelna - lázně 0,0071 0,0785 0,0008 0,0053 0,00165 - - 

Kotelna - DOV 0,0148 0,0491 0,0005 0,0031 0,00097 - - 

Ostatní spalovací zařízení* 0,135 0,813 0,004 0,027 0,0085 - - 

CELKEM 29,491 57,725 158,514 5,679 1,646 0,410 0,526 

* spalovací zařízení mezi neměřená, ale vypočítaná pomocí emisních faktorů dle NV 352/2002 Sb. 

** tuhé látky vč. podílu těţkých kovů 

Zdroj: archiv Kovohutě Příbram nástupnická a.s. 
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Tabulka č.4: 

Přehled vypouštěných vod 1998 – 2008 

Čistírna odpadních vod CFR 160 (kg/rok) 

 
 
 

Čistírna odpadních vod SD 10 (kg/rok) 

 

Zdroj: archiv Kovohutě Příbram nástupnická a.s. 
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3.1.5. Integrovaný systém 

V podniku je zaveden integrovaný systém řízení, jehoţ součástí je i sledování 

stanovených nákladů. Mezi těmito náklady lze najít i náklady, které se dají určit jako 

environmentální náklady. 

Tabulka č.5: Náklady na ISR (Kč) 

Q E B

Q-nepřímé E-nepřímé B-nepřímé celkem

Q.2006 332 491 238 143 194 324 764 957

Q.2007 441 878 410 612 372 021 1 224 511

I.Q. 2008 394 035 109 287 133 323 636 645

II.Q. 2008 549 288 208 170 207 412 964 870

III.Q. 2008

IV.Q. 2008

I. pol. 2008 943 323 728 069 712 756 2 384 148

Q-přímé E-přímé B-přímé celkem

Q. 2006 2 584 481 12 893 539 1 421 101 16 899 120

Q. 2007 2 443 892 10 142 186 1 507 476 14 093 554

I.Q. 2008 2 318 735 9 664 737 1 942 713 13 926 185

II.Q. 2008 2 459 537 10 528 706 1 794 278 14 782 521

III.Q. 2008 0

IV.Q. 2008 0

I. pol. 2008 4 778 272 20 193 443 3 736 990 28 708 706

Náklady na ISR (včetně reklamací)

 

Zdroj: archiv Kovohutě Příbram nástupnická a.s. 
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Graf č.2: Náklady na ISR nepřímé 

Nepřímé náklady na ISŘ v roce 2008
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Zdroj: archiv Kovohutě Příbram nástupnická a.s. 

 

Graf č.3: Náklady na ISR přímé 

Přímé náklady na ISŘ v roce 2008
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Zdroj: archiv Kovohutě Příbram nástupnická a.s. 
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Tabulka č. 6: Náklady na IS 

Náklady na integrovaný systém za 1.- 4. Q. 2008 

IS Položky nákladů na systémy 
Kovohutě 

administrativa 
Divize 

Recyklace 
Divize 

Produkty 

Divize 
Drahé 
kovy 

Divize 
Elektroodpad 

Celkem 
skut.  
2007 

N
á
k
la

d
y
 n

a
 j
a

k
o

s
t 

1.1 Náklady na prevenci :               

1.1.1 náklady na útvar jakosti 407 488         407 488 612 109 

1.1.2 náklady na školení a výcvik 10 975         10 975 124 578 

1.1.3 náklady na poradenství             36 000 

1.1.4 náklady na certifikaci systému 83 032         83 032 247 333 

1.1.5 náklady na investice             30 000 

1.2 Náklady na zkoušení :               

1.2.1 náklady na KJ 282 663   159 165     441 828 925 613 

1.2.2 náklady na zkoušení, měření 4 778 272         4 778 272 9 747 743 

1.3 Vnitřní náklady na jakost :               

1.3.1 náklady na zmetky               

1.3.2 náklady na přepracování               

1.3.3 náklady na opakované zkoušení               

1.3.4 náklady na neplánované třídění               

1.3.5 náklady na zkoumání problému               
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1.4 Vnější náklady na jakost :               

1.4.1 náklady na pasivní reklamace             27 824 

1.4.2 náklady na reklamační řízení               

1.4.3 náklady na třídění, vícepráce, opravy               

1.4.4 náklady na stahování výrobků               

1.4.5 náklady na náhrady a odškodnění               

N
á
k
la

d
y
 n

a
 E

M
S

 

2.1 Náklady na prevenci :               

2.1.1 náklady na útvar EMS 233 681         233 681 511 974 

2.1.2 náklady na školení a výcvik 1 440         1 440 27 668 

2.1.3 náklady na poradenství               

2.1.4 náklady na certifikaci systému 82 336         82 336 13 423 

2.1.5 náklady na investice             700 000 

2.2 Náklady spojené s monitoringem ŽP :               

2.2.1 monitoring povrchových vod 52 168         52 168 191 619 

2.2.2 monitoring pitné vody 43 064         43 064 61 525 

2.2.3 monitoring ovzduší 11 438         11 438 280 288 

2.2.4 analýzy vrtů 28 250         28 250 85 810 

2.2.5 analýzy odpadů 22000         22 000 33 200 

2.2.6 analýzy hluku             11 336 
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2.3 
Náklady spojené s pořízením a provozem 
tzv. koncových technologií :               

2.3.1 odchlorování úletů   237 986       237 986 769 563 

2.3.2 Paques   204 519       204 519 459 478 

2.3.3 složiště kaustrifikačních kalů   111 797       111 797 302 495 

2.3.4 složiště sodové strusky   112 478       112 478 320 483 

2.3.5 odlučovač PO I.a PO II.   766 894       766 894 3 317 733 

2.3.6 filtr Varta   1 346 946       1 346 946 1 843 815 

2.3.7 kompresor ATLAS COPCO   48 462       48 462 144 900 

2.3.8 kalolis loužení   98 913       98 913 7 880 

2.3.9 dopalovací a směšovací komora   
8 310 285       

8 310 285 
11 374 

248 

2.3.10 odparné chlazení ŠP VARTA   163 506       163 506 214 667 

2.3.11 kompresor KAESER   553 747       553 747 1 398 537 

2.3.12 filtr č. 3 - komory 1,2,3   519 438       519 438 1 146 240 

2.3.13 auto zametací M-B 1417K   114 063       114 063 292 470 

2.3.14 ČOV 903 191         903 191 1 329 199 

2.3.15 kanalizace dešťová             177 925 

2.3.16 lapol(výpusť č.5)               

2.3.17 VZV DVHM 2522 N 7 294         7 294 23 048 

2.3.18 drobné spotřebiče nespecifikové 27 354         27 354 37 657 
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2.3.19 rozvody nespecifikované 20 470         20 470 2 519 

2.3.20 stroje nespecifikované 215 607         215 607 154 712 

2.3.21 ostatní nezařaditelné položky 138 888         138 888 313 917 

2.3.22 kanalizace splašková 2 640         2 640 18 100 

2.3.23 filtr č. 3-komora č.4,5,6       21 106   21 106 180 302 

2.4 
Náklady vzniklé v důsledku znečišťování ŽP 
:               

2.4.1 odstranění výrobních odpadů 2 843 203 
2 916 155       

5 759 358 
14 862 

974 

2.4.2 odstranění nevýrobních odpadů 136 936 149 524   3500 13 618 303 578 960 475 

2.4.3 poplatky za emise do ovzduší             233 400 

2.4.4 poplatky za odběr a vypouštění vod (ú. 53803) 48 003         48 003 76 010 

2.4.5 pokuty - ekologie               

N
á
k
la

d
y
 n

a
 B

O
Z

P
 3.1 Náklady na prevenci :               

3.1.1 náklady na útvar BOZP 158 394         158 394 360 814 

3.1.2 náklady na školení a výcvik 2 690 82 037 29 509 6 369   120 605 230 720 

3.1.3 náklady na poradenství 10 236         10 236 119 000 

3.1.4 náklady na certifikaci systému 51 500         51 500   

3.1.5 náklady na investice             460 000 

3.2 Náklady na monitorování :               

3.2.1 náklady na monitorování a měření 74 226 31 281 1 961 15 600   123 068 155 669 
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3.3 Vnitřní náklady na BOZP :               

3.3.1 náklady na eliminaci rizik               

3.3.2 náklady na nákup OOPP a MČDP 984 747 682 507 45 457 35 127 13 187 1 761 025 2 771 285 

3.3.3 náklady na údržbu OOPP 67 374 1 197 109 122 632 81 888 23 913 1 492 916 2 426 387 

3.3.4 náklady na zkoumání problému   5 364       5 364 6 247 

3.4 Vnější náklady na BOZP :               

3.4.1 náklady na pracovní neschopnost               

3.4.2 náklady na odběr krve               

3.4.3 náklady na preventivní prohlídky 28 437         28 437 35 550 

3.4.4 náklady na sankce               

3.4.5 náklady na nemoce z povolání  326 181         326 181 634 766 

N
e
d

ě
li
te

ln
é
 

n
á
k
la

d
y

 4.1.1 náklady na opravy, investice               

                  

                  

                  

Náklady na integrovaný systém celkem : 12 084 178 
17 653 

012 358 724 163 589 50 718 
30 310 

221 
60 831 

226 

          

Náklady na jakost 5 562 430   159 165     5 721 595 
11 751 

200 

Náklady na EMS 4 817 962 
15 654 

714   24 606 13 618 
20 510 

900 
41 879 

587 

Náklady na BOZP 1 703 785 1 998 297 199 559 138 984 37 100 4 077 725 7 200 439 

Zdroj: archiv Kovohutě Příbram nástupnická a.s. 
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Ve své bakalářské práci jsem se zabývala zavedením environmentálního 

účetnictví v Divizi Elektroodbyt – v té době zcela nově zřízené divizi. Po dohodě 

s oponentem mé práce jsem se rozhodla zpracovat to samé pro Divizi Recyklace, coţ 

je základní a největší divize podniku. 

3.2. Přehled energetických a hmotných toků v divizi recyklace 

Výkup olověných odpadů 

Divize recyklace se zabývá recyklací olova z odpadů obsahujících olovo. 

Tyto odpady podnik vykupuje. Hlavní komoditou, která je vykupována, jsou 

akumulátory. Všechny vykoupené pouţité autobaterie od výkupních firem i 

veřejnosti směřují do Kovohutí Příbram, které jsou jediným podnikem, který je 

v České republice recykluje. Akumulátory jsou skladovány ve speciální skladovací 

vaně, která brání průniku nebezpečných látek do půdy a podzemních vod. Zde jsou 

autobaterie rozbíjeny, aby z nich vytekla kyselina sírová. Je zpracována na cizí 

neutralizační stanici, ale s určitým objemem se počítá v připravovaných 

technologiích.  Podnik dále vykupuje kusové olovo (obaly kabelů, mašle, kousky 

olova), PbSb zůstatky (mříţky, kusy z autobaterií), AKU desky (desky 

z akumulátorů) a výrobní odpady AKU od společností AKUMA a VARTA. Dále 

podnik vyuţívá ţelezné okuje, které jsou produktem při tváření ţeleza, a ţelezné 

špony (ţelezné „třísky“).  

Šachtová pec 

Olověné odpady vstupují do šachtové pece, kde jsou zahřáté zhruba na 

1400°C a roztaveny. Společně s nimi jsou taveny ţelezné špony a okuje, protoţe 

ţelezo na sebe naváţe síru. Do šachtové pece dále vstupuje vápenec jako 

struskotvorná surovina a koks jako palivo a redukční činidlo. Šachtová pec je 

chlazena uţitkovou vodou z „rezerva“, nádrţe umístěné za podnikem. Tato voda zde 

koluje. Do procesu vstupuje elektrická elektřina. Napájí ventilátory, které odsávají 

zplodiny. 

Výstup ze šachtové pece je tvořen surovým olovem, silikátovou struskou a 

kamínkem. Část silikátové strusky se vrací zpět do šachtové pece jako struskotvorný 

materiál a část se ukládá spolu s kamínkem na skládky nebo se vyuţívá jako 
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certifikovaný technologický materiál na zabezpečení skládek a starých ekologických 

zátěţí. Tento odpad není nebezpečný.  Silikátovou strusku tvoří vápenec, oxidy 

vápníku a křemíku, kovy a 2% olova. Kamínek obsahuje 50-60% ţeleza, 8-10% 

olova, 1-2% mědi a síru. Celkové ztráty olova při recyklačních procesech v šachtové 

peci jsou přibliţně 1,75%. 

Při spalování recyklaci v šachtové peci vzniká  mnoţství plynu s vysokým 

obsahem úletu (prachu s obsahem olova). Za šachtovou pecí jsou v dopalovací 

komoře plyny dopalovány zemním plynem. Zde jsou spáleny všechny organické 

látky a zbývající oxid uhelnatý. Plyny prochází přes filtry s kapacitou 120 000 

m
3
/hod. Filtry jsou tvořeny sedmi komorami, v nichţ jsou umístěny hadicové rukávy 

z látky NOMEX. V rukávech zůstane olověný prach. V určitých intervalech 

proběhne zpětný profuk, který způsobí, ţe prach spadne do sběrné nádoby. Takto 

získaný olověný prach vstupuje do procesu alkalického louţení úletů, kde se 

zpracuje, aby mohl být pouţit v šachtové peci, kde se z něj získá opět olovo. Zbytek 

plynu, který obsahuje znečišťující látky, uniká komínem do okolního prostředí. 

Na jednu tunu olova vznikne cca 30 kg úletů, 120 kg přebytečné strusky (tedy 

strusky, která se nevrací zpět do výroby), 287 kg vratné strusky, 148 kg kamínku a 

10 986 Nm
3
 plynů z pece. 

Rafinace 

Surové olovo vyrobené na šachtové peci i nakoupené se čistí na rafinaci. 

Pomocí různých chemikálií (S,NaOH, NaCl, CaO, NaNO3, CaCO3) a kyslíku se 

z olova odloučí nepotřebné látky (Sb, As, Se, Sn, Ca, Cu apod.). Tyto látky mohou 

opět vstoupit do procesu. Přidávají se do olova jako tzv. legury na přání zákazníka. 

Tyto látky mění vlastnosti olova a vzniká tak olovo s příměsí antimonu, arsenu, 

selenu, zinku apod. Na chlazení se opět pouţívá uţitková voda z „rezerva“, která je 

čištěna v čistírně odpadních vod ČOV SD-10 a následně vypouštěna do Obecnického 

potoka. Do procesu vstupuje také elektrická energie na odsávání spalin. 

Při rafinaci vzniká olovo a olověné slitiny v cihličkách, které se prodávají 

zákazníkům. V roce 2008 bylo vyrobeno  přes 36 tis. tun rafinovaného olova, čímţ 

byla kapacita divize Recyklace vyuţita na 80%. Část olova je surovinou divize 

Produkty. Dále vzniká PbZnAg pěna, pěna s obsahem drahých kovů (obohacená 
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pěna). Tato pěna je prodána divizi drahé kovy. Neobohacená pěna se vrací zpět do 

výroby. Dalším produktem jsou stěry a stírky. Stěry jsou dělány záměrně, aţ po slití 

olova do cihliček. Stírky se dělají hned po roztavení v kotli, jsou neovlivnitelné, 

zákonité.  

Stejně jako na pecích i zde vznikají odpadní plyny, které jsou filtrovány a 

unikají do okolního prostředí komínem. 

Krátké bubnové pece 

Stěry, stírky, úlety z rafinace i šachtové pece vstupují do krátkých bubnových 

pecí. Z divize drahé kovy vystupuje chudý klejt, který vzniká při výrobě stříbra. 

Navíc jsou nakupovány PbSn zůstatky, PbSb zůstatky a stěry, které jsou společně 

s odpady ze šachtové pece a z rafinace taveny. Dále do procesu vstupuje soda a 

uhelný mour jako palivo a redukční činidlo, popř. soda při nutnosti zpracování úletů 

mimo proces louţení. Pece jsou chlazeny uţitkovou vodou z „rezerva“. Přebytečná 

voda je vypouštěna do Litavky. Do roku 2002 krátké bubnové pece pracovaly 

celoročně, od roku 2003 probíhá kampaňovitá výroba. Krátké bubnové pece jsou 

v provozu tehdy, kdyţ se nahromadí dostatečné mnoţství stěrů, stírek a jinak 

nezpracovatelných úletů.  

Vedle surového olova, které jde zpět na rafinaci, vzniká někdy sodná struska, 

která je odváţena na cizí skládku. V této výrobě vznikají 0,5-ti procentní ztráty 

olova. Sodná struska je nebezpečný odpad. Vlastní sloţiště sodné strusky je mimo 

provoz a jeho sanace je řešena v rámci odstraňování starých ekologických zátěţí. Ve 

sloţišti se hromadí dešťová voda, která rozpouští sodnou strusku a je nebezpečná 

svou vysokou zásaditostí. Při výrobě opět vznikají plyny se znečišťujícími látkami. 

V dopalovací komoře je spálen oxid uhelnatý. Plyny vstupují na válcovité filtry 

s látkovými rukávy s kapacitou aţ 60 000 m3/hod, kde se zachytí úlet. Ten je 

oklepán do zásobníků a je recyklován. Zbytek plynů odchází komínem do okolního 

prostředí. 

Grafické znázornění popsaných energetických a hmotných toků. Nejsou zde 

obsaţeny veškeré vstupy uvedené v bilanci vstupů a výstupů materiálů a energií, 

jelikoţ jsou velmi obsáhlé a schéma by ztratilo svou přehlednost. Vysvětlivky k 

obrázku jsou v příloze č.  
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Obr.č.4: Schéma divize Recyklace 
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Obr. č.5: blok olova 

 

Zdroj: archiv Kovohutě Příbram nástupnická a.s. 

 

Obr. č.6:drtič strusky 

 

Zdroj: archiv Kovohutě Příbram nástupnická a.s. 
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Obr. č.7: filtr šachtové pece 

 

Zdroj: archiv Kovohutě Příbram nástupnická a.s. 
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3.3. Tabelární znázornění dle tab. 2 uvedené v metodickém pokynu 

v roce 2008 účetnictví 

Bilance vstupů a výstupů materiálů a energií 

Tabulka č.7: Vstupní materiály a energie divize Recyklace v roce 2008 

 VSTUPY       

    

Komodita množství jedn.  cena (Kč)  

olovo v kotlích 9 261 000,000    kg         309 039 570,00     

stěr PB (TOZ) 24 333,000    kg                155 731,00     

stěr PBSN 3 170,000    kg                167 731,20     

odpad PB 19 649,000    kg                884 205,00     

odpad PB SB 2 071,000    kg                 93 195,00     

kamínek AKU 146 450,000    kg                             -       

struska vratná 9 594 370,000    kg                             -       

stěr odzinkování 306 655,000    kg                849 434,00     

stírka AKU 1 916 680,000    kg             6 133 376,00     

úlety PB ostatní 954 150,000    kg                             -       

stěr LKSN (LK) 6 379,000    kg                510 320,00     

stěr PLSN (TOZ) 248,000    kg                 13 069,00     

stěr LKSN + TK (TOZ) 2 350,000    kg                 15 040,00     

úlety z loužení 1 025 720,000    kg                             -       

oxidy RO2 SB 609 710,000    kg             1 951 072,00     

PBSB stírka 35 500,000    kg                113 600,00     

oxidy RO2 SBAS 108 960,000    kg                348 672,00     

struska KBP vratná 72 120,000    kg                             -       

SN stěr 807 785,000    kg             2 584 912,00     

SB stěr 377 940,000    kg             1 209 408,00     

odpad PB - piliny (TOZ) 34 847,000    kg             1 149 951,00     

struska KBP vratná /SB/ 127 040,000    kg                             -       

struska KBP vratná (ostatní) 143 000,000    kg                             -       

Celkem za komoditu 25 580 127,000              325 218 615,88     

Komodita PB měkké množství jedn.  cena (Kč)  

PB 99,97 1 015,000    kg                 33 718,00     

Celkem za komoditu 1 015,000                      33 718,00     

Komodita PBSB množství jedn.  cena (Kč)  

PB SB 3 1 878,000    kg                 62 443,50     

PBSB OT 51 732,000    kg             1 996 337,88     

Celkem za komoditu 53 610,000                 2 058 781,38     

Komodita PBSB speciální množství jedn.  cena (Kč)  

PB SB 1,6 AS SN 2 982,000    kg                100 403,94     

PB SB 1,8 AS SN SE 107 417,000    kg             3 646 875,05     

PB SB 5,2  45 797,000    kg             1 830 506,09     

PB SB 2,4 AS SN 1 040,000    kg                 35 304,00     

Celkem za komoditu 157 238,000                 5 612 989,08     

Komodita měkká CA množství jedn.  cena (Kč)  
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PBCASNAL 11 881,000    kg                429 141,72     

PBCA2.75.1 94 916,000    kg             3 729 249,64     

Celkem za komoditu 106 797,000                 4 158 391,36     

Komodita množství jedn.  cena (Kč)  

vyvažovací závaží STA 30 
PBSB3,5 1 300,000    kg                   3 796,00     

vyvažovací závaží STA 35 
PBSB3,5 14 200,000    kg                 45 866,00     

vyvažovací závaží STA 40 
PBSB3,5 7 000,000    kg                 24 850,00     

vyvažovací závaží STA 45 
PBSB3,5 16 500,000    kg                 62 700,00     

vyvažovací závaží STA 55 
PBSB3,5 1 500,000    kg                   6 960,00     

vyvažovací závaží STA 60 
PBSB3,5 3 600,000    kg                 17 928,00     

Celkem za komoditu 44 100,000                    162 100,00     

Komodita A množství jedn.  cena (Kč)  

pěna neobohacená 41 300,000    kg           13 402 610,00     

stírka AG 1 155 800,000    kg           12 043 436,00     

úlety AG 25 070,000    kg             1 306 899,10     

úlety PB rafinace 44 670,000    kg                235 857,60     

Celkem za komoditu 1 638 540,000                26 988 802,70     

Komodita B množství jedn.  cena (Kč)  

PB surové AKU 31 429 805,000    kg         875 634 367,30     

PB surové AG 3 256 500,000    kg           97 141 395,00     

PB surové KPB AKU 195 940,000    kg             5 458 888,40     

PB surové KPB AG 603 140,000    kg           17 991 666,20     

PB surové KBP 984 200,000    kg           27 419 812,00     

PBSB surové KBP 962 580,000    kg           26 817 478,80     

PBSN surové KBP 3 484,000    kg                225 763,20     

PBSBSN surové KBP 878,000    kg                 24 461,08     

přepracování DK ŠP 95 675,000    kg             5 018 461,84     

Celkem za komoditu 1 638 540,000        

Komodita chemie množství jedn.  cena (Kč)  

kyslík kapalný DR.2 - MG 3 041 133,000    kg           11 100 135,45     

dusík kapalný DR.1 - MG 52 157,000    kg                229 490,80     

Celkem za komoditu 3 093 290,000                11 329 866,25     

Elektroodpad množství jedn.  cena (Kč)  

sklo (stř. 051) 182 682,000    kg                             -       

úlety (stř. 051) 5 633,000    kg                 22 532,00     

Fe kusové (stř. 051) 331 992,000    kg             1 062 374,40     

baterie olověné (stř. 051) 1 141,000    kg                   6 960,10     

Celkem za komoditu 521 448,000                 1 091 866,50     

Komodita KOV množství jedn.  cena (Kč)  

vápník CA 99,00 7 947,000    kg             1 470 195,00     

šrot železný špony 1 667 816,000    kg           10 006 896,00     

šrot železný okuje 3 719 350,000    kg             5 207 090,00     

olovo PB 99,97 410 686,000    kg           19 240 639,10     

cín SN 99,9 48 088,000    kg           13 546 614,96     
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antimon SB 98,00 85 676,000    kg           10 709 600,00     

zinek ZN 99,975 72 966,000    kg             5 472 450,00     

arsen AS 99,00 13 291,000    kg                842 042,00     

selen SE 99,00 3 233,000    kg             5 334 450,00     

slitina PBSB 1 484 129,000    kg           66 785 805,00     

slitina CA AL 96,000    kg                 35 520,00     

slitina CA PB 180 125,000    kg             3 788 028,75     

antimon SB 99,8 2 000,000    kg                250 000,00     

hliník AL 99,50 - GRANULÁT 1 220,000    kg                 76 860,00     

Celkem za komoditu 7 696 624,000              142 748 190,81     

Komodita odpad množství jedn.  cena (Kč)  

olovo kusové 4 682 470,000    kg         210 711 150,00     

olovo mašle 734 300,000    kg           32 676 350,00     

olovo tiskařské 22 154,000    kg                576 004,00     

akumulátory celé 35 553 601,000    kg         401 044 619,28     

akumulátory články 8 136 695,000    kg         162 652 533,05     

zůstatky PBSB 3 243 586,000    kg           32 760 218,60     

zůstatky SN 121 459,000    kg             6 843 000,06     

PB odpad likvidace 122 871,000    kg                             -       

cín kusový slitky - 1 (30:60/kg) 473,000    kg                 21 285,00     

SN odpad likvidace 24 079,000    kg                             -       

zůstatek SN - SNAG pasta 968,300    kg                203 343,00     

LKSN třísky 477,000    kg                 40 545,00     

Celkem za komoditu 52 643 133,300              847 529 047,99     

Komodita odpad - sklo množství jedn.  cena (Kč)  

obrazovky - likvidace 294 385,000    kg                             -       

Celkem za komoditu 294 385,000                                 -       

Komodita palivo množství jedn.  cena (Kč)  

koks prach 0 - 10 mm 10,700    kg                 24 610,00     

petrolkoks SRN 0 - 10 mm 123,180    kg                431 130,00     

uhlí hnědé - prach /miocen/ 224,790    kg                174 437,04     

Celkem za komoditu 358,670                    630 177,04     

Komodita PB předslitiny množství jedn.  cena (Kč)  

PBSB předslitina 510 469,000    kg           16 258 437,65     

PBSN předslitina 5 890,000    kg                412 417,80     

Celkem za komoditu 516 359,000                16 670 855,45     

Komodita stavební množství jedn.  cena (Kč)  

písek štukový 16 100,000    kg                   4 508,00     

Celkem za komoditu 16 100,000                        4 508,00     

Komodita surovina množství jedn.  cena (Kč)  

sůl průmyslová NACL 5 425,000    kg                 17 360,00     

síra granulována S 17 112,000    kg                106 094,00     

hydroxid sodný NAOH 24 200,000    kg                246 840,00     

uhličitan sodný NA2NO3 pytl. 325 750,000    kg             1 726 475,00     

dusičnan sodný NANO3 12 885,000    kg                141 735,00     

vápenec kusový 256 450,000    kg                166 692,00     

koks slévárenský 124 860,000    kg           51 148 264,00     

hydroxid draselný KOH 41 930,000    kg                880 539,00     

pyrit 149 850,000    kg                599 400,00     
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Celkem za komoditu 4 958 462,000                55 033 390,00     

Komodita řezivo množství jedn.  cena (Kč)  

piliny - WOOD BOHEMIA 56,000    kg                   5 600,00     

Celkem za komoditu 56,000                        5 600,00     

Zdroj: Kovohutě Příbram nástupnická a.s., zpracování výkazů podniku 

 

Tabulka č. 8: Výstupní materiály a energie divize Recyklace v roce 2008 

VÝSTUPY       

    

Komodita počet jedn.  cena (Kč)  

struska KBP sodová 491 810,000    kg                             -       

PB99 odpad z výroby 126 900,000    kg             4 234 653,00     

olovo v kotlích 8 841 300,000    kg         295 034 181,00     

kamínek AKU 6 085 740,000    kg                             -       

struska na odval 2 930 240,000    kg                             -       

struska vratná 9 841 230,000    kg                             -       

stěr odzinkování 306 655,000    kg                849 434,35     

stírka AKU 1 636 355,000    kg             5 236 336,00     

úlety PB ostatní 909 850,000    kg                             -       

úlety z loužení 1 024 700,000    kg                             -       

oxidy RO2 SB 573 650,000    kg             1 835 680,00     

PBSB stírka 42 095,000    kg                134 704,00     

oxidy RO2 SB SBAS 4 540,000    kg                 14 528,00     

struska KBP vratná /SN/ 161 300,000    kg                             -       

SN stěr 640 365,000    kg             2 049 168,00     

SB stěr 275 530,000    kg                881 696,00     

struska KBP vratná /SB/ 134 470,000    kg                             -       

struska KBP vratná (ostatní) 484 310,000    kg                             -       

Celkem za komoditu 34 511 040,000              310 270 590,35     

Komodita PB měkké počet jedn.  cena (Kč)  

PB 99,97 11 969 494,000    kg         397 626 590,68     

Celkem za komoditu 11 969 494,000              397 626 590,68     

Komodita PBSB počet jedn.  cena (Kč)  

PB SB 0,5 A 423 322,000    kg           13 901 894,48     

PB SB 3 215 434,000    kg             7 163 180,50     

PB SB 10 98 058,000    kg             4 058 620,62     

PB SB 0,1 415 856,000    kg           13 652 552,48     

PB SB 3 - PL 525 816,000    kg           17 478 123,84     

Celkem za komoditu 1 678 486,000                56 254 371,92     

Komodita PBSB speciální počet jedn.  cena (Kč)  

PB SB 1,6 AS SN 3 587 144,000    kg         120 779 138,48     

PB SB 1,8 AS SN SE 633 862,000    kg           21 519 614,90     

PB SB 2,6 AS 0,2 SN 0,1 209 561,000    kg             7 005 624,23     

PB SB 1,7 AS SE 966 203,000    kg           32 879 888,09     

PB SB 5,2  104 357,000    kg             4 171 149,29     

PB SB 2,7  409 329,000    kg           13 908 999,42     

PB SB 1,4 SE 734 546,000    kg           24 967 218,54     
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PB SB 2,4 AS SN 2 343 185,000    kg           79 316 812,25     

PBSB3, 2ASSNSE 1 895 547,000    kg           64 183 221,42     

PB SB 1,7 834 989,000    kg           28 256 027,76     

PBSB3, 1ASSNSE 2 210 572,000    kg           74 872 073,64     

Celkem za komoditu 13 929 295,000              471 859 768,02     

Komodita měkká CA počet jedn.  cena (Kč)  

PB CA 292 328,000    kg           10 412 723,36     

PBCASN 992 994,000    kg           36 959 236,68     

PBCASNAL 855 721,000    kg           30 908 642,52     

PBCAAL 2 347 608,000    kg           83 363 560,08     

PBCAEMNEG 1 619 428,000    kg           69 538 238,32     

PBCA2.75.1 479 256,000    kg           18 829 968,24     

PB CA 0.08 281 991,000    kg           10 529 543,94     

Celkem za komoditu 6 869 326,000              260 541 913,14     

Komodita měkká ostatní počet jedn.  cena (Kč)  

PB SN 2 728 520,000    kg           27 778 467,60     

PB SN 4,2 205 600,000    kg             9 697 804,00     

Celkem za komoditu 935 120,000                37 476 271,60     

Komodita A počet jedn.  cena (Kč)  

pěna neobohacená 419 000,000    kg           14 088 410,00     

pěna obohacená 40 660,000    kg             8 397 926,40     

stírka AG 1 243 319,000    kg           12 955 383,98     

úlety PB rafinace 48 530,000    kg                256 238,40     

Celkem za komoditu 1 751 509,000                35 697 948,78     

Komodita B počet jedn.  cena (Kč)  

PB surové AKU 33 713 290,000    kg         939 252 259,40     

PB surové AG 3 366 000,000    kg         100 407 780,00     

PB surové KPB AKU 195 940,000    kg             5 458 888,40     

PB surové KPB AG 603 140,000    kg           17 991 666,20     

PB surové KBP stěry nákup 23 680,000    kg             2 841 600,00     

PB surové KBP 1 135 300,000    kg           31 629 458,00     

PBSB surové KBP 928 480,000    kg           25 867 452,80     

PBSN surové KBP 112 700,000    kg             7 302 960,00     

PBSBSN surové KBP 41 690,000    kg             1 161 483,40     

Celkem za komoditu 41 120 220,000                                 -       

Komodity odpad prodej počet jedn.  cena (Kč)  

bedny zel. - odp. trakční baterie 201 040,000    kg                540 388,00     

šrot litinový 28 680,000    kg                137 664,00     

nikl - kadmiové baterie 15 050,000    kg                 38 377,50     

Celkem za komoditu 244 770,000                    716 429,50     

Komodita PB předslitiny počet jedn.  cena (Kč)  

PBSB předslitina 695 424,000    kg           22 149 254,40     

Celkem za komoditu 695 424,000                22 149 254,40     

Zdroj: Kovohutě Příbram nástupnická a.s., zpracování výkazů podniku 
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Údaje o energiích procházejících podnikem Kovohutě (elektrická energie, zemní 

plyn, uhlí, koks) jsem čerpala z „Výkazů měsíční spotřeby energií“, které vypracovává 

energetik podniku. Zemní plyn a elektrickou energii jsme ocenila vnitropodnikovou 

cenou za spotřebovanou elektrickou energii a zemní plyn v roce 2008. 

Údaje o spotřebované vodě jsme získala z protokolů „Měsíční spotřeby pitné a 

uţitkové vody“. Ocenila jsme je vnitropodnikovou cenou za pitnou a uţitkovou vodu 

v roce 2008. 

Údaje o odpadech zaznamenává podnikový ekolog. V tabulce pravděpodobně 

některé odpady chybí, jelikoţ odpady jsou sledovány za celý podnik a nelze přesně 

zjistit, odkud odpad pochází. Odpady jsou oceněny cenou placenou za odvoz tohoto 

odpadu na skládku externí firmou. Tato cena obsahuje i poplatek za uloţení na skládku. 

Mnoţství kamínku, silikátové strusky a sodné strusky je čerpáno z historie pohybu 

zásob – výroba divize Recyklace 

Data o odpadních vodách jsou uvedena v „Poplatkovém přiznání za zdroj 

znečišťování“. Zpracovává jej podnikový ekolog. Údaje o chladících vodách jsem 

zařadila celé do divize Recyklace, přestoţe zahrnují i chladící vody pro divizi Drahé 

kovy. Tento objem je však tak malý, ţe ho nebudu uvaţovat. Odpadní vody z čistíren 

odpadních vod je třeba vypočítat, jelikoţ zahrnují odpadní vody za celý podnik. 

Rozpočtou se stejným klíčem, kterým se rozpočítávají vnitropodnikové náklady na tato 

zařízení, tedy ČOV SD - 10 se rozpočte podle mnoţství odebrané uţitkové vody a ČOV 

CFR 160 podle mnoţství spotřebované pitné vody 

Údaje o emisích do ovzduší jsem čerpala z „Výpočtu poplatků za znečišťování 

ovzduší (výpočet dle skutečnosti za rok 2008)“, který zpracovává podnikový ekolog na 

základě měření VŠCHT. Čísla uvedená v tabulce zahrnují emise za šachtovou pec, 

krátké bubnové pece a rafinaci 

Ostatní ceny, stejně jako mnoţství vstupů a výstupů, jsou převzaty z DIAMACu, 

historie pohybu zásob v období 1.1.2008 - 31.12.2008 - Spotřeba divize Recyklace, 

Reţijní spotřeba divize Recyklace, Výroba divize Recyklace. Tyto ceny jsou cenami 

stanovenými vnitropodnikově na základě kalkulací. 
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Na obou stranách tabulky, tedy na vstupech i výstupech se objevují výrobky 

vyrobené na pecích jako surovina pro rafinaci. Jedná se o surové olovo. Tato čísla 

nejsou stejná z toho důvodu, ţe existuje časový nesoulad výroby na peci a spotřeby 

v rafinaci. Další řádkou, která je ve vstupech i výstupech je olovo v kotlích. Částka 

ukazuje, kolik bylo v kotlích olova na začátku a na konci období. V souhrnné roční 

historii pohybu zásob tuto částku nenajdeme. Tam se nám zobrazí částka vyšší, součet 

olova v kotlích v jednotlivých měsících. 

3.4. Identifikace environmentálních nákladů podniku podle 

kategorií uvedených v metodickém pokynu 
 

Nakládání s odpady, odpadními vodami a emisemi do ovzduší 

 

3.4.1. Ovzduší, klima 

Středisko PECE 

 Komín centrální (inventární číslo 2631): Komínem odchází dopálené a přefiltrované 

plyny z pecí. 

- odpisy – 428 928 Kč ,1.1 

- opravy – 581 041 Kč, zahrnuto v zakázce 9B999; 1.2 

- provozní náklady – 20 500 Kč, 1,2 

  - ţádní zaměstnanci 

 Odlučovač PO (polské odlučování) - 1. a 2. etapa (inventární číslo – 2784, 2937): 

Odlučovač na krátkých bubnových pecích, který byl vystavěn ve dvou etapách, 

proto má dvě inventární čísla. 

- odpisy – první etapa je jiţ odepsána 

 – druhá etapa: 1 143 744 Kč; 1.1 

- opravy – 2 139 862 Kč , zakázka 9S002; 1.2 

- provozní náklady – elektrická energie: 1 282 294 kWh, oceněno 

vnitropodnikovou cenou: 1 901 642 Kč; 1.2 
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 Filtrační zařízení (inventární číslo 3540): Jde o filtr VARTA na šachtové peci, také 

se mu říká filtr Intenziv. 

- odpisy – 1 923 576 Kč (účet 551 02); 1.1 

- opravy – 1 890 170  Kč  , zakázka 9S014; 1.2 

- provozní náklady – spotřebovává elektrickou energii, která však není 

samostatně měřena, je zahrnuta do spotřeby šachtové pece, bylo provedeno 

zaprášení filtru vápenným hydrátem (precounting) za 6 720 Kč, 1.2 

 Kompresorovna: Vyrábí stlačený vzduch pro pece, rafinaci a další střediska. 

Evidenčně není vedena samostatně, je součástí odlučovače PO. Středisko Pece ho 

vyuţívá z 90%. 

- opravy – 116 356 Kč, zakázky 9B004, 9S017; 1.2 

- provozní náklady - elektrická energie: – oceněno vnitropodnikovou cenou:  

767 319,03 Kč , 1.2 

 Dopalovací a směšovací komora Varta: Evidenčně patří k šachtové peci. V komoře 

se dopalují plyny ze šachtové pece, aby nedošlo k zalepení filtru. 

- opravy – 1 931 712 Kč, zakázka 9S0266; 1.2 

- provozní náklady - spotřeba elektrické energie nelze měřit samostatně, měří se 

společně se spotřebou šachtové pece, spotřeba zemního plynu (včetně hořáku, 

který není přímo součástí komory, ale předehřívá plyny, aby se úlet nelepil na 

stěny potrubí), oceněno vnitropodnikovou cenou: 2 623 868,03 Kč, 1.2 

 Sintrační pec (inventární číslo 3507): Rotační pec, která teplem zpéká úlet, aby 

mohl být zpracován na krátkých bubnových pecích. 

- odpisy – 429 504 Kč; 1.1 

- opravy – 384 842 Kč, zakázka 9S011; 1.2 

- provozní náklady – spotřeba elektrické energie je měřena společně se sintrační 

pecí, spotřeba zemního plynu: - oceněno vnitropodnikovou cenou:  1 300 659,36 

Kč ,1.2 

 Monitor emisí (inventární číslo 3514): Je umístěn na polském odlučování, je 

nekompletní, nepouţívá se a uvaţuje se o jeho likvidaci. 
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- odpisy - 107 004 Kč; 1.1 

- neprobíhaly ţádné opravy, nevztahují se ţádné provozní náklady 

 Ventilační stanice (inventární číslo 3542): Zajišťuje odtah čistých plynů 

plynovodem na centrální komín. 

- odpisy – 36 384 Kč; 1.1 

- neproběhly ţádné opravy 

- provozní náklady – spotřeba elektrické energie je měřena současně se 

šachtovou pecí 

 Vysokozdviţný vozík Caterpillar DP 40: Je pouţíván k přepravě úletů. 

- opravy – 193 302 Kč, zakázka 9D100; 1.2 

Odlučovač PO, filtrační zařízení, kompresorovnu, dopalovací a směšovací 

komoru, sintrační pec, ventilační stanici a vysokozdviţný vozík obsluhuje pět 

zaměstnanců střediska pece. Celkové náklady na pracovníky činí 1 968 126 Kč; 1.3. 

 Je prováděn monitoring ovzduší na který jsou celkové náklady 83 178 Kč; 1.4. 

 Středisko pece zaplatilo poplatky za znečišťování ovzduší 347 531 Kč, 1.5  
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Tabulka č.9: Výkaz environmentálních nákladů a výnosů střediska Pece v oblasti Ovzduší, klima 

Kategorie environmentálních nákladů a výnosů            Domény ŢP Ovzduší 

1.Nakládání s odpady, odpadními vodami a emisemi do 

ovzduší 
18 595 805,00 

1.1 Odpisy zařízení na úpravu odpadů, odpadních vod a emisí do 

ovzduší 
3 639 636,00 

1.2 Údrţba zařízení, provozovací látky a sluţby související se 

zařízeními 
12 557 334,00 

1.3 Pracovníci  1 968 126,00 

1.4 Externí sluţby  83 178,00 

1.5 Poplatky, daně  347 531,00 

Environmentální náklady celkem  18 595 805,00 
Zdroj: Kovohutě Příbram nástupnická a.s., vlastní výpočty 

Náklady jsou počítány podle jednotlivých zařízení. U kaţdého identifikovaného 

nákladu je označeno políčko tabulky nákladů a výnosů, do kterého je náklad přiřazen. 

Do celkových nákladů na pracovníky spadají přímé mzdové náklady, reţijní 

mzdové náklady, ostatní mzdové náklady, zdravotní a sociální pojištění ţivotní 

pojištění, šatny a lázně, ochranné pomůcky, výdaje na vzdělávání dospělých, praní a 

čištění prádla, stravování, čištění přileb a veškeré náklady týkající se zdraví 

zaměstnanců. 

Středisko RAFINACE 

 Komín u rafinace (inventární číslo 208): Komínem odchází plyny z rafinace. 

- komín je jiţ odepsaný, neproběhly zde v roce 2008 ţádné opravy 

- ţádní zaměstnanci 

 Kompresorovna: Středisko Rafinace ji vyuţívá z 5%. 

- opravy – 5 817 Kč  , zakázky 9B004, 9S017; 1.2 

- provozní náklady – spotřeba elektrické energie: oceněno vnitropodnikovou 

cenou: 42 628,84 Kč ; 1.2 

 Filtr č. 3: Jako majetek byl veden společně s polskou šachtovou pecí, která uţ 

neexistuje. Středisko Rafinace ho pouţívá společně s divizí drahé kovy s podílem 50 

%, součástí tohoto majetku je komín. 

- je jiţ odepsaný 
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- opravy – 197 888 Kč, zakázka 9S044; 1.2 

- provozní náklady – kontroly a čištění komína: 1 308 Kč  , zakázka 9X999,; 1.2 

- měření spotřeby elektrické energie je nepřesné, jelikoţ se měřil jen přívod 

energie k části zařízení filtru 

- v kaţdé směně se tomuto zařízení věnuje jeden zaměstnanec střediska Rafinace 

1 hodinu, coţ je 858 hodin ročně. Toto můţeme ocenit průměrnými hodinovými 

náklady na pracovníky ve středisku Rafinace. Celkové náklady na pracovníky: 

202 831,20 Kč; 1.3. 

Poplatky za znečišťování ovzduší – náklady v částce 2 410 Kč 

Monitoring ovzduší - náklady ve výši  17 938 Kč. 

 

Tabulka č.10: Výkaz environmentálních nákladů a výnosů střediska Rafinace v oblasti Ovzduší, klima 

Kategorie environmentálních nákladů a výnosů             Domény ŢP Ovzduší 

1.Nakládání s odpady, odpadními vodami a emisemi do ovzduší 470 820,00 

1.2 Údrţba zařízení, provozovací látky a sluţby související se 

zařízeními 
247 641,00 

1.3 Pracovníci  202 831,00 

1.5 Poplatky, daně  20 348,00 

Environmentální náklady celkem  470 820,00 
Zdroj: Kovohutě Příbram nástupnická a.s., vlastní výpočty 
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3.4.2. Odpadní vody 

Středisko PECE 

 Čistírna odpadních splaškových vod CFR 160 - SZ: ČOV CFR 160 - SZ obsahuje 

čerpací jímku, aktivační nádrţ s cyklickým provzdušňováním a dosazovací nádrţ, 

odtud se čerpá přebytečný kal zpět do aktivační nádrţe. Přímým dávkováním 

sofoklu 26 a vápna pro dodrţení správného pH se docílilo toho, ţe se těţké kovy 

usazují do splaškových kalů. Sleduje se BSK5, biologická účinnost a přítomnost 

těţkých kovů. Vzniklý kal obsahuje zájmové kovy a po odvodnění na kalolisu se 

zpracovává v provozu Recyklace. Její náklady se rozdělují podle mnoţství 

spotřebované pitné vody. Na středisko Pece připadá 3,963%. 

- odpisy - 158,00 Kč; 1.1 

- opravy – 2 960,00 Kč; 1.2 

- provozní náklady – 3 711,00 Kč ; 1.2 

náklady na pracovníky:  jsou zahrnuty v nákladech na pracovníky ČOV 

SD-10, jelikoţ tito pracovníci obsluhují obě čistírny  

 Kanalizace splašková (inventární číslo 2981): Splašková kanalizace odvádí 

splaškovou vodu na ČOV CFR 160 - SZ. Jedná se pouze o část, která byla 

postavena při stavbě na pecích. 

- odpisy - 3 720 Kč; 1.1 

- opravy jsou prováděny v rámci ČOV CFR 160 

 Kanalizace dešťová u haly surovin (inventární číslo 2942): Odvádí dešťovou vodu 

na ČOV SD-10. Jedná se pouze o část, která byla postavena při stavbě na pecích. 

- odpisy - 27 816 Kč; 1.1 

- opravy jsou prováděny v rámci ČOV SD-10 

 Odvodnění plochy u haly surovin (inventární číslo 3668): Kolem haly surovin a 

všech boxů, kde se skladují nakupované odpady s obsahem olova a ţeleza, je vedena 

kanalizační drenáţ, svádějící znečištěné vody na ČOV SD-10. 

- odpisy - 2 591 880 Kč; 1.1 

- opravy jsou prováděny v rámci ČOV SD-10 a provozní náklady spadají tamtéţ. 
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Byl prováděn monitoring vod a analýzy vody externími firmami celkem za 37 569 Kč 

,1.4. 

Náklady na ekologii byly ve výši  249 000 Kč, 1.4 

 

Tabulka č.11: Výkaz environmentálních nákladů a výnosů střediska Pece v oblasti Odpadní vody 

Kategorie environmentálních nákladů a výnosů            Domény ŢP 
Odpadní 

vody 

1.Nakládání s odpady, odpadními vodami a emisemi do 

ovzduší 
2 883 103,00 

1.1 Odpisy zařízení na úpravu odpadů, odpadních vod a emisí do 

ovzduší 
2 623 574,00  

1.2 Údrţba zařízení, provozovací látky a sluţby související se 

zařízeními 
2 960,00 

1.4 Externí sluţby  256 569,00 

1.5 Poplatky, daně  0 

1.6 Pokuty, penále a náhrady škod  0 

Environmentální náklady celkem  2 883 103,00 
Zdroj: Kovohutě Příbram nástupnická a.s., vlastní výpočty 

Středisko RAFINACE 

 ČOV CFR 160: Středisko Rafinace se na nákladech podílí z 5,311%. 

- odpisy - 212,00 Kč; 1.1 

- opravy – 3 969,00 Kč; 1.2 

- provozní náklady - 4 976,00 Kč; 1.2 

- náklady na pracovníky:  obsaţeny v nákladech na 

pracovníky ČOV SD-10  

- Externími firmami byl proveden monitoring a analýzy vody za 1 950 Kč; 1.4. 
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Tabulka č.12: Výkaz environmentálních nákladů a výnosů střediska Rafinace v oblasti Odpadní vody 

Kategorie environmentálních nákladů a výnosů               Domény ŢP 
Odpadní 

vody 

1.Nakládání s odpady, odpadními vodami a emisemi do ovzduší 11 107,00 

1.1 Odpisy zařízení na úpravu odpadů, odpadních vod a emisí do 

ovzduší 
212,00 

1.2 Údrţba zařízení, provozovací látky a sluţby související se 

zařízeními 
8 945,00 

1.4 Externí sluţby  1 950,00 

1.5 Poplatky, daně  0 

1.6 Pokuty, penále a náhrady škod  0 

Environmentální náklady celkem  11 107,00 
Zdroj: Kovohutě Příbram nástupnická a.s., vlastní výpočty 

3.4.3. Odpady 

Středisko PECE 

Středisku PECE vznikají tyto odpady:  

 kyselina 

 struska a kamínek: 

 pouţité oleje, emulze a látky ropného původu: 

 komunální odpady a nepravidelně vznikající odpady: 

 kaly z ČOV a vyzdívky pecí: 

Tyto odpady odváţejí externí firmy na různé skládky – např. struska a kamínek je 

odváţen do Tušimic a Hůrek u Temelína, komunální odpad a nebezpečný odpad odváţí 

firma Rumpold na svou skládku, kaly z ČOV likviduje firma ASA. 

Jednotlivým externím dopravním firmám je placeno za tunu odvezeného 

odpadu. Samotné náklady na odstranění odpadu, např. poplatky za uloţení na skládku, 

jsou v ceně odvozu, platí je tedy dopravní firma. Náklady byla ve výši 321 828 Kč, 1.4 

 

S odpadovým hospodářstvím souvisí tato zařízení: 
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 Halda č. 1: Halda č. 1 je stará halda, na kterou se v minulosti vyváţela struska a 

kamínek. Patří mezi staré zátěţe podniku. Nachází se na soutoku Litavky a 

Obecnického potoka na levé straně od silnice. 

 Halda č. 2: Na haldu č. 2 se ještě v nedávné minulosti vyváţela struska a kamínek. 

Leţí na soutoku Litavky a Obecnického potoka na pravé straně silnice. Od roku 

2001 je mimo provoz. Také patří mezi staré zátěţe a budou se zde provádět opatření 

hrazená z Fondu národního majetku.  

- halda je uţ odepsaná, neprobíhaly ţádné opravy 

 Sloţiště sodné strusky (inventární číslo 3399): Nachází se v areálu podniku. Odváţí 

se sem odpady z bubnových pecí. Také patří mezi staré zátěţe. Od roku 2002 je 

mimo provoz.. 

- odpisy - 325 668 Kč; 1.1 

- provozní náklady - pravidelné revize, opravy a měření: 55 302 Kč., 

zakázka 9B006, spotřebováno 15 032 Kč za elektrickou energie, 1.2 

- náklady na pracovníky: v kaţdé směně se jeden pracovník věnuje tomuto 

zařízení půl hodiny, celkem 480 hodin v roce, oceněno průměrnými 

hodinovými náklady na pracovníky ve středisku Pece: 123 352 Kč; 1.3 

 Sloţiště kaustifikačních kalů (inventární číslo 3371): Nachází se naproti podniku 

přes Litavku. Ukládaly se zde kaustifikační kaly, které vznikají při rafinaci olova. 

Část sloţiště je mimo provoz, na druhou část, tzv. technologickou nádrţ, se 

odčerpává voda ze sloţiště sodné strusky.  

- odpisy - 221 412 Kč; 1.1 

 Struskové hospodářství (inventární číslo 3544): Jedná se o plochu zpevněnou 

kolejnicemi, kde se manipuluje se struskou a kamínkem. 

- odpisy - 141 660 Kč; 1.1 

 Vana skladovací na Pb AKU šrot (inventární číslo 3451): Tato vana slouţí ke 

skladování vykoupených akumulátorů. Je zabezpečená proti únikům kyseliny do 

půdy a podzemních vod. 

- odpisy - 130 656 Kč); 1.1 
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 Filtrace staré kyseliny sírové z AKU baterií (inventární číslo 3609): Jedná se o 

kalolis u skladovací vany na Pb AKU šrot, který se v současné době pouţívá 

v procesu louţení úletů. 

- odpisy - 403 572 Kč; 1.1 

 Kontejnery na AKU baterie (inventární číslo 3481): Kontejnery jsou evidované na 

středisku 017, ale slouţí pro středisko 011. Do kontejnerů jsou sbírány pouţité AKU 

baterie ve výkupnách a jsou převáţeny do podniku. 

- odpisy - 55 056 Kč; 1.1 

 Silniční váha: Na této váze se váţí odpad vykoupený, prodávané výrobky i odpad. 

Lze odhadnout, ţe na váţení odpadů se podílí jednou třetinou. 

- odpisy - váha je jiţ odepsaná 

- opravy – nebyly účtovány ţádné provozní náklady a opravy 

- provozní náklady - spotřeba elektrické energie není měřena samostatně 

- náklady na pracovníky: 90 075 Kč; 1.3 

 Dopravní prostředky, které manipulují s odpady: Dopravní prostředky nakladače 

Volvo 1, 2, Ahlmann 1,  manipulují s odpady vznikajícími v podniku z jedné 

osminy a dva vysokozdviţné vozíky Caterpillar DP 25 z jedné šestnáctiny, ostatní 

části doby manipulují s odpady, které podnik nakupuje jako vstupní suroviny. 

- opravy: 146 575 Kč, zakázky 9D083, 9D084, 9D086, 9D094, 9D096; 1.2 

- navíc je k manipulaci se struskou a kamínkem pouţíván manipulátor 

JCB 540 a dva dopravní prostředky T-815, které odváţí strusku a 

kamínek, evidované na středisku Doprava, náklady na jejich opravy 

činily: 199 422 Kč, zakázky 9D046, 9D047, 9D106; 1.2 

- náklady na pracovníky – 859 859 Kč; 1.3 

 

 Byla provedena kontrola odpadů externí firmou za 22 000 Kč; 1.4. 
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Tabulka č.13: Výkaz environmentálních nákladů a výnosů pro středisko PECE, oblast odpadového 

hospodářství 

Kategorie environmentálních nákladů a výnosů            Domény ŢP Odpady 

1.Nakládání s odpady, odpadními vodami a emisemi do 

ovzduší 
3 111 469,00 

1.1 Odpisy zařízení na úpravu odpadů, odpadních vod a emisí do 

ovzduší 
1 278 024,00 

1.2 Údrţba zařízení, provozovací látky a sluţby související se 

zařízeními 
416 331,00 

1.3 Pracovníci  1 073 286,00 

1.4 Externí sluţby  343 828,00 

1.5 Poplatky, daně  0 

1.8 Rezervy na nápravu a vyčištění  0 

Environmentální náklady celkem  3 111 469,00 
Zdroj: Kovohutě Příbram nástupnická a.s., vlastní výpočty 

 

Středisko RAFINACE: 

 

Středisku RAFINACE vznikají tyto odpady: 

 

 stavební odpad:  

 komunální odpady a nepravidelně vznikající odpady:  

Vzniklé odpady jsou likvidovány stejně jako na středisku Rafinace – externími firmami. 

Náklady byly ve výši 51 242 Kč, 1.4 

 

Zařízení, která se vztahují k odpadovému hospodářství: 

 

 Sloţiště kaustifikačních kalů - sanace (inventární číslo 3421): Jde o zrekultivované 

sloţiště kaustifikačních kalů.  

- odpisy - 177 828 Kč ,1.1 

Tabulka č.14: Výkaz environmentálních nákladů a výnosů pro středisko RAFINACE, oblast odpadového 

hospodářství 

Kategorie environmentálních nákladů a výnosů               Domény ŢP Odpady 

1.Nakládání s odpady, odpadními vodami a emisemi do ovzduší 229 070,00 

1.1 Odpisy zařízení na úpravu odpadů, odpadních vod a emisí do 

ovzduší 

177 828,00 

1.4 Externí sluţby  51 242,00 

Environmentální náklady celkem  229 070,00 
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Zdroj: Kovohutě Příbram nástupnická a.s., vlastní výpočty 

 

OSTATNÍ 

 

 Na středisku Reţie je zaúčtováno zpracování vzorků elektronického odpadu ve 

výši 59 834 Kč ; 1.4. 

 

Tabulka č.15: Výkaz ostatních environmentálních nákladů a výnosů divize Recyklace, oblast odpadového 

hospodářství 

Kategorie environmentálních nákladů a výnosů              Domény ŢP Odpady 

1.Nakládání s odpady, odpadními vodami a emisemi do ovzduší 59 834,00 

1.4 Externí sluţby  59 834,00 

Environmentální náklady celkem  59 834,00 
Zdroj: Kovohutě Příbram nástupnická a.s., vlastní výpočty 

3.4.4. Půda, podzemní a povrchové vody 

Podnik odebírá podzemní vodu, která je pouţívána jako voda pitná. Její odběr je 

zajišťován studnou, která se nachází v areálu podniku. Odpadní voda je přiváděna na 

ČOV CFR 160, kde se čistí po stránce biologické a odstraňují se těţké kovy tak, aby 

byly dodrţeny limity znečištění vypouštěných vod do recipientu (Obecnického potoka). 

Dále podnik odebírá povrchovou vodu jako vodu uţitkovou se spotřebou 44 100 

m
3
, voda je akumulována v nádrţi „Rezervo“, odtud je přes filtr čerpána do hydroglobu 

o objemu 200 m
3
. Zajišťuje spotřebu vody a tlak pro chlazení šachetní pece a poţární 

hydranty. Z přebytečné  uţitkové vody a dešťové vody se odstraňují těţké kovy na ČOV 

SD-10 tak, aby byly dodrţeny limity kvality vypouštěných vod do recipientu 

(Obecnického potoka). 

Poplatky za takto odebranou vodu se nedají pro Divizi Recyklace zjistit, protoţe 

tento údaj je sledován celopodnikově a není na jednotlivé divize dělen. 
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3.4.5. Biodiversita, krajina 

Podnik platí náhradu Lesům České republiky za škody na lesních porostech ve 

výši 10 000 Kč. Tato náhrada vychází z mnoţství vypouštěného SO2 a NOx. Za kaţdou 

tunu podnik zaplatil 50 Kč., 1.6 

Tab.16: Výkaz environmentálních nákladů a výnosů střediska Pece, oblast Biodiversita, krajina 

Kategorie environmentálních nákladů a výnosů                Domény ŢP Biodiversita, 

krajina 

1.Nakládání s odpady, odpadními vodami a emisemi do ovzduší 10 000,00 

1.6 Pokuty, penále a náhrady škod  10 000,00 

Environmentální náklady celkem  10 000,00 
Zdroj: Kovohutě Příbram nástupnická a.s., vlastní výpočty 

3.4.6. Ostatní 

O otázky ţivotního prostředí se v podniku stará podnikový ekolog, na divizi 

recyklace připadne 40% nákladů na něj: 172 256 Kč , 2.2 

3.4.7. Cena materiálu obsaţeného v nevýrobkovém výstupu 

Při vyčíslení nákladů na nevýrobkový výstup budeme vycházet z mnoţství 

vyplýtvaného olova, obsaţeného ve strusce a kamínku. 

Struska obsahuje přibliţně 1-2% olova a kamínek obsahuje přibliţně 8-10% 

olova, celkové ztráty olova lze tedy odhadnout na 1,75% na šachtové peci a 0,5% na 

bubnových pecích. 1,75% surovin obsahujících olovo zpracovaných na šachtové peci a 

0,5% surovin obsahujících olovo zpracovaných na krátkých bubnových pecích lze tedy 

povaţovat za vyplýtvané. 

- 1,75% olovo kusové................... 82 065 kg  

- 1,75% akumulátory celé ........... 550 021 kg 

- 1,75% akumulátory články .........        19 kg 

- 1,75% zůstatky PbSb (ŠP) .......... 56 745 kg 

- 1,75% olovo odpad likvidace ....... 2 150 kg 

- 0,5% zůstatky PbSb (KBP) ........... 4 812 kg 

- 0,5% stěry, stírky, oxidy kovů .... 24 830 kg 

- 0,5% úlety.................................... 10 248 kg 

  celkem ....................................... 730 890 kg  =  25 682 013 Kč, 3.1 
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Vyplýtvané olovo bylo oceněno průměrnou roční prodejní cenou olova podniku 

Kovohutě Příbram, jelikoţ toto olovo prošlo procesem zpracování, proto je vhodnější ho 

ocenit takto, neţ nákupní cenou materiálu. Tato průměrná cena byla stanovena na 

35 138 Kč/t. 

Náklady zařadíme do ostatních nákladů, jelikoţ jsou zátěţí celé divize a mají 

vliv na všechny domény. 

3.4.8. Péče o ţivotní prostředí 

Do této domény zařadím náklady na sociální pilíř, tedy náklady na zaměstnance, 

které podnik vynakládá leckdy i nad rámec svých povinností, 

 příspěvek zaměstnavatele na ţivotní pojištění – 345 200 Kč 

 příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění – 490 150 Kč 

 příspěvek na stravování zaměstnanců – 369 068 Kč 

 příspěvek k prvním 3 dnům nemocenské – 57 763 Kč 

 celkem – 1 262 181 Kč, 2.5 
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4. Vypracování ročních výkazů environmentálních nákladů a 

výnosů divize recyklace podle kategorií uvedených v tab. 1 

metodického pokynu 
Tabulka č. 17: Výkaz environmentálních nákladů a výnosů divize Recyklace za rok 2008 

Domény ŽP                                      
 
 
 
 

Kategorie 
environmentálních nákladů 

a výnosů                                       
 
 
 

O
v
z
d

u
š
í,
 k

li
m

a
 

O
d

p
a
d

n
í 

v
o

d
y
 

O
d

p
a
d

y
 

P
ů

d
a

, 
p

o
d

z
e
m

n
í 

a
 

p
o

v
rc

h
o

v
é
 v

o
d

y
 

B
io

d
iv

e
rs

it
a
, 

k
ra

ji
n

a
 

O
s
ta

tn
í 

Ú
h

rn
 

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

19 066 625  2 894 210  3 340 539    10000  59834  25 371 208  

1.1 Odpisy zařízení na 
úpravu odpadů, odpadních 
vod a emisí do ovzduší 

3 639 636  2 623 786  1 455 852      7 719 274  

1.2 Údržba zařízení, 
provozovací látky a služby 
související se zařízeními 

12 804 975   11 905   416 331     13 233 211  

1.3 Pracovníci  2 170 957  1 073 286      3 244 243  

1.4 Externí služby 83 178  258 519  395 070    59 834 796 601  

1.5 Poplatky, daně  367 879          367 879  

1.6 Pokuty, penále a náhrady 
škod 

 
    10000   10000  

1.7 Pojištění odpovědnosti za 
škody na životním prostředí  

  
     

1.8 Rezervy na nápravu a 
vyčištění 

 
        

1.9 Další náklady        

2.Péče o životní prostředí a 
prevence znečištění 

 
    1 434 437 1 434 437 

2.1 Externí služby        

2.2 Pracovníci      172 256 172 256 

2.3 Výzkum a vývoj        

2.4 Zvýšené náklady 
související s čistšími 
technologiemi 

  
       

2.5 Další náklady       1 262 181 1 262 181  

3. Cena materiálu 
obsaženého 
v nevýrobkovém výstupu 

  
   25 682 013  25 682 013  

3.1 Suroviny      25 682 013  25 682 013  

3.2 Obaly        

3.3 Pomocné látky        

3.4 Provozovací látky        

3.5 Energie        

3.6 Voda        

4. Náklady zpracování 
nevýrobkového výstupu 

 
      

Environmentální náklady 
celkem 

19 066 625  2 894 210  3 340 539    10000  27 176 284  52 487 658  

5. Environmentální výnosy          

5.1 Podpory, dotace          

5.2 Další výnosy        

Environmentální výnosy 
celkem 

 
        

Zdroj: Kovohutě Příbram nástupnická a.s., vlastní zpracování 
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4.1. Komentář 

Největší objem environmentálních nákladů spadá do domény ostatní. Největší 

část těchto nákladů tvoří náklady na nevýrobkový výstup. Poměrně velká část nákladů 

je také věnována na ochranu ovzduší. 

Ze sestaveného výkazu je také patrné, ţe se podnik věnuje sociální politice ve 

vztahu k zaměstnancům – kromě uvedených příspěvků zaměstnancům je zde zcela 

samozřejmé poskytování ochranných pomůcek, praní pracovních oděvů, .podnik 

zahajuje Program podpory zdraví ( náplň tohoto programu je jako příloha č.     ). 

Ve výkazu se objevují standardní environmentální náklady, zařazené 

v Metodickém pokynu na zavedení environmentálního účetnictví. Vzhledem k tomu, ţe 

Kovohutě Příbram nástupnická a.s. je jediný a tedy monopolní zpracovatel olověného 

odpadu v republice dalo by se říct, ţe celá jeho výroba je v podstatě environmentální. 

Pak by jeho náklady na Divizi Recyklaci nebyly „pouhých“ 52 487 658 Kč, ale 1 2 

39 084 289 Kč. Pro dokreslení ještě uvádím, ţe celkové výnosy této divize byly v roce 

2008 1 227 830 421 Kč. 

Moţnosti sniţování environmentálních nákladů jsou závislé na technologických 

moţnostech. 
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5. Závěr 

Podnik má velmi propracovaný účetní systém, který pouţívá vnitropodnikové 

účty, pomocí nichţ lze snadno přiřadit náklady tomu středisku, ve kterém skutečně 

vznikají. Díky tomu je moţné i environmentální náklady zařadit ke svému zdroji. 

Některé náklady jsou kalkulovány na samostatné středisko, jedná se například o ČOV 

nebo elektrickou energii. Tyto náklady jsou pak určitým klíčem rozpočítávány na 

jednotlivá výrobní střediska. Některá data bylo potřeba získávat z environmentálních 

hlášení zpracovávaných podnikovým ekologem a některá data dodali pracovníci 

pracující ve výrobě. Environmentální náklady nemají ţádné samostatné členění, 

v případě, ţe se podnik rozhodne i nadále sledovat environmentální náklady, bude 

vhodné, aby se vytvořil nový systém analytických účtů, který pomůţe sledovat alespoň 

náklady, které jsou součástí účetního systému. Nelze trvale zpracovávat 

environmentální výkazy nárazově, jelikoţ se tím zanedbá mnoho nákladů, které jsou 

někde skryty a jiţ nelze rozlišit, zda jsou environmentální či nikoli. Je potřeba je 

rozlišovat jiţ při vstupu do účetního systému. 

Sestavení bilance materiálů a energií 

Problém spojený s touto tabulkou spočívá v definici surovin, pomocných a 

provozovacích látek. Podle metodiky je surovinou látka, která zcela nebo zčásti 

přechází do výrobku a tvoří jeho podstatu. Pomocná látka je látka, která přechází do 

výrobku, ale netvoří jeho podstatu. Provozovací látka je látka, která je potřebná pro 

provoz podniku, ale nevstupuje do výrobku. Problém spočívá v tom, ţe pokud bychom 

se snaţili materiály a energie takto rozdělit, mohlo by to pro management být matoucí. 

Kaţdý podnik si totiţ sám definuje své suroviny, pomocné a provozovací látky. 

V Kovohutích Příbram nástupnická, a.s. proto můţeme mezi surovinami najít například 

vápenec, který nejen ţe netvoří podstatu výrobku, ale ani do něj nevstupuje, naopak, je 

součástí odpadů. Pojem provozovací látky podnik vůbec nepouţívá. Pro účely 

rozhodování je lepší, ponecháme-li strukturu surovin a pomocných látek tak, jak si je 

stanovil podnik. Mezi provozovací látky jsme zařadili reţijní spotřebu materiálu, coţ 

odpovídá metodickému pokynu. Na straně výstupů jsou nejen výstupy, které představují 

pro podnik přínos, ale také výstupy, které mohou vyvolat náklady. Tím jsou myšleny 
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odpady, odpadní vody a emise do ovzduší. Jako výstup tam lze najít z těchto látek 

pouze strusku na odval, kamínek a strusku sodovou. Všechny jsou oceněny nulou, mají 

pro podnik nulovou hodnotu. Jenţe tento odpad odveze externí firma. Stejně tak musí 

podnik zaplatit poplatky za vypouštění znečišťujících látek do ovzduší či vod. Tyto 

poloţky mají tedy svou hodnotu, ale se záporným znaménkem. 

Identifikace environmentálních nákladů a výnosů 

Environmentální náklady a výnosy byly sledovány podle jednotlivých středisek. 

Byly identifikovány podle jednotlivých zařízení, které slouţí ke sniţování znečišťování 

ţivotního prostředí. Některé náklady a výnosy lze jednoznačně označit za 

environmentální a přiřadit je jednotlivým střediskům. Některé náklady a výnosy nejsou 

tak zřejmě zařaditelné. Jde například o kompresorovnu. Zde je nutné odhadnout, 

z kolika procent ho která střediska vyuţívají. 

Problém vzniká u zařízení, které nelze jednoznačně označit jako 

environmentální. Je třeba rozlišit náklady, které souvisí s technologickým procesem a 

které jsou environmentální. Mnohokrát je nelze oddělit a je na podniku, kam je zařadí. 

Jako příklad je moţné uvést vanu skladovací na Pb AKU šrot. Zabraňuje úniku 

škodlivých látek z odpadů do podzemních vod a půdy, ale bez ní by nebylo moţné 

akumulátory rozbíjet a pouţít je pro výrobu. Proto je pouze část nákladů zařazena do 

environmentálních. 

Provozní náklady mnohokrát nelze určit v plné výši. Není moţné u všech 

zařízení sledovat odděleně spotřebu materiálu a energie. Ne všechna zařízení mají 

samostatný elektroměr či plynoměr. Také zaměstnanci mohou být problémem, jelikoţ 

jejich práce můţe se ţivotním prostředím souviset jen částečně, pak je nutné podíl 

environmentálních nákladů odhadnout. To však můţe být velmi komplikované, jelikoţ 

pracují s několika zařízeními najednou a tato zařízení se mohou k ţivotnímu prostředí 

vztahovat jen částečně (například řidiči dopravních prostředků). 

Další úskalí se skrývá v samotném vedení poloţek účtů. Pokud některá zařízení 

či budovy nemají vlastní zakázku (zakázkové číslo) nebo inventární číslo, pak jsou 

náklady na toto zařízení (budovu) skryty v souhrnné zakázce. Pak v některých 
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případech nelze dohledat environmentální náklady, jelikoţ jejich identifikace je závislá 

na paměti pracovníků. 

Náklady na nevýrobkový výstup 

Velmi důleţitou součástí environmentálních nákladů jsou náklady na materiály, 

které prošly výrobním procesem, aby se staly odpadem, neboli nevýrobkovým 

výstupem. Podle metodického pokynu jsou suroviny obsaţené v nevýrobkovém výstupu 

vyplýtvané. To však nemusí být ve všech případech pravdou. V našem sledovaném 

podniku lze najít takovýto příklad. Významnou část výstupu divize Recyklace tvoří 

struska a kamínek. Obojí jsou odpady, sodná struska je dokonce odpad nebezpečný. 

Ovšem bez vzniku těchto odpadů nelze olovo recyklovat. Můţeme tedy náklady na 

výrobu strusky a kamínku počítat do environmentálních nákladů? Patřily by sem 

náklady na nákup vápence, ţelezných špon a okují a sody, dále procentuální podíl 

olova, které je obsaţeno v kamínku a strusce. Významným nákladem je mnoţství 

energie pouţité na roztavení pecích. 

Vyuţitelnost metodického pokynu v praxi 

Pro podnik je dost sloţité řídit se pokynem, protoţe jde příliš do hloubky. 

Jelikoţ EMA zahrnuje obrovské mnoţství informací jak z účetního systému, tak i mimo 

něj, mnohokrát postavených na základě různých odhadů, nelze sledovat či propočítávat 

např. rozdíl nákladů při pouţití čistších a původních technologií. Jednoduše proto, ţe se 

to ekonomicky nevyplatí. Pokud by se podnik rozhodl přeci jen pro environmentální 

účetnictví musel by nastavit stávající účetnictví podniku tak, aby bylo schopné 

vygenerovat výkazy environmentálního účetnictví, coţ by znamenalo zcela předělat 

jeho analytickou část. Také by muselo v podniku vstoupit v platnost nařízení pro 

všechny divize a zainteresované zaměstnance pečlivě tyto náklady oddělovat 

v účetnictví jiţ na vstupech. To by v začátcích znamenalo zvýšené nároky na 

zaměstnance. I kdyţ na druhou stranu – Kovohutě Příbram nástupnická a.s. jsou 

podnikem, který se hodně věnuje ekologii a průkaznost environmentálního účetnictví by 

jistě zvýšila jejich prestiţ na mezinárodním trhu. Jak jsem se zmínila v jiné části své 

diplomové práce v zavedeném  Integrovaném systému řízení jiţ jakýsi náznak sledování 
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alespoň některých environmentálních nákladů je. Je otázkou, jak by bylo ekonomicky a 

časově náročné zavést plnohodnotné environmentální účetnictví. 

Pro podpoření svého tvrzení, ţe Kovohutě Příbram nástupnická,a.s. jsou opravdu 

podnikem, který na poli ţivotního prostředí udělal značný kus práce zde vkládám 

fotografii z letošního roku, kdy byl celý podnik zasypán sněhem a byť se jedná 

v podstatě o podnik se „špinavým“ nebo také „černým“ provozem, sníh zde byl čistý, 

bílý … 

Obr.č.8: Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. v zimě 

 

Zdroj : vlastní 

V příloze ještě uvádím pár fotografií na kterých je vidět, jak se podnik mění 

v nový moderní závod, kde mají své místo i tráva, keře a stromy. 

Cílem diplomové práce bylo vypracovat environmentální výkazy podniku a 

učinit tak první krok k zavedení environmentálního účetnictví. Environmentální výkazy 

za rok 2008 jsou zpracovány.. Byly identifikovány hlavní environmentální náklady a 

výnosy a pokud byly některé opominuty, jistě nejsou tak významné. V příštích letech 

zpracovávání uţ podnik bude vědět, kde jednotlivá data získat. Samozřejmě je před ním 

ještě mnoho práce s upravením účetního systému a stanovením sběrných míst pro data. 
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Tyto kroky je potřeba udělat tak, aby pak nový systém vhodně slouţil svému účelu. 

Podniku mohu doporučit, aby výkazy zpracovával někdo, kdo skutečně rozumí 

veškerým procesům, které v podniku probíhají a aby to byl zaměstnanec podniku, nikoli 

externí pracovník. Je důleţité, aby environmentální náklady a výnosy byly 

identifikovány jiţ při vstupu do účetního systému, jelikoţ ve chvíli, kdy je několik 

druhů nákladů či výnosů agregováno, se jiţ dá obtíţně rozhodnout, zda je náklad 

(výnos) environmentální či ne a v jaké výši. 

Cílem diplomové práce bylo vypracovat environmentální výkazy podniku 

Kovohutě Příbram, a.s. a učinit tak první krok k zavedení environmentálního účetnictví. 

Environmentální výkazy za rok 2008 jsou zpracovány a lze říci, ţe úspěšně. Byly 

identifikovány hlavní environmentální náklady a výnosy a pokud byly některé 

opominuty, jistě nejsou tak významné. V příštích letech zpracovávání uţ podnik bude 

vědět, kde jednotlivá data získat. Samozřejmě je před ním ještě mnoho práce 

s upravením účetního systému a stanovením sběrných míst pro data. Tyto kroky je 

potřeba udělat tak, aby pak nový systém vhodně slouţil svému účelu. Je proto potřeba 

stavět na zkušenostech ze zpracovávání mé diplomové práce, kdy bylo nutné překonat 

mnoho překáţek při sběru dat a mnohdy některá data nebyla k dispozici. Podniku mohu 

doporučit, aby výkazy zpracovával někdo, kdo skutečně rozumí veškerým procesům, 

které v podniku probíhají a aby to byl zaměstnanec podniku, nikoli externí pracovník. Je 

důleţité, aby environmentální náklady a výnosy byly identifikovány jiţ při vstupu do 

účetního systému, jelikoţ ve chvíli, kdy je několik druhů nákladů či výnosů agregováno, 

se jiţ dá obtíţně rozhodnout, zda je náklad (výnos) environmentální či ne a v jaké výši. 
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Příloha č.1: 

 

Vysvětlivky ke schématu divize Recyklace 

 

Pb kusové…………………obaly kabelů, mašle, kousky olova 

AKU desky………………..desky z akumulátorů 

PbSb zůstatky……………..mříţky, kusy z baterek 

Fe špony…………………..“třísky“ ţeleza 

Fe okuje…………………...produkt při tváření ţeleza 

Uhelný mour………………jemnější uhlí 

Chemikálie………………...pomocné suroviny na odloučení nepotřebných látek  

         (NaOH, NaCl, CaO, NaNO3, CaCO3) 

Legury……………………..prvky, kterými se mění vlastnosti (Sb, As, Se, Sn, Ca…) 

PAQUES…………………..neutralizační stanice (ve zkušebním provozu) 

Úlet………………………..z filtrů – olovo zachycené na filtrech 

Odloučené látky…………...Sn, Zn, Sb, Se, As, Cu, Ca 

 

 

 

Pb…olovo Fe…ţelezo 

Sb…antimon As…arsen 

Se…selen Sn…cín 

Ca…vápník Cu…měď 

Zn…zinek Na…sodík 

Cl…chlor O  …kyslík 

H …vodík N  …dusík 

C …uhlík Ag…stříbro 
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Příloha č.2: 

Fotografie z areálu podniku 

historie 

 

současnost 
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historie 

 

současnost 
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historie 

 

současnost 
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Příloha č.3: 

Organizační schéma 

Správce projektů Nákup surovin
Péče o stroje a 

zařízení

Referent obchodu a 

marketingu
Controlling Ekologie

Personalistika a 

mzdy
Investice a opravy

Péče o zařízení Prodej TOZ a Diabolky Výroba Účtárna BOZP
Výchova a 

vzdělávání
Energie

Pece Doprava
Obdchodní 

zástupce
LK a Pájky M.I.S. Jakost Zdraví LPP Vody

Rafinace Sklady Prodej Metrologie
Hospodářská 

správa

Technologický 

vývoj
Homogenizace Expedice a nákup

Kelímkové pece Prodejna

Elektrolýza

GENERÁLNÍ 

ŘEDITEL

RECYKLACE LOGISTIKA PRODUKTY ELEKTROODPADDRAHÉ KOVY

Sekretariát

Speciální projekty

Marketing

Pece DK

Nákup a prodej

TECHNICKÉ 

ZABEZPEČENÍ
LABORATOŘFINANCE SYSTÉMY ŘÍZENÍ LIDSKÉ ZDROJE
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Příloha č.4: 

 

PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ 

 

Oblasti: 

 

1/ Pracovní prostředí, pracovní podmínky 

a) technologie – BAT (nejlepší dostupné) 

b) osobní ochranné pracovní pomůcky 

c) pracoviště – hygienické body 

d) měření kvality ovzduší – prach, olovo, hluk apod.; 

měření plumbémie a opatření 

 

2/ Zdravý životní styl 

a) stravování, výživa, jídelníčky, nutriční hodnoty 

b) ochranné nápoje 

c) dny zdraví 

d) prevence, osvěta (Plumbum, KNP) 

e) monitoring zdravotního stavu 

f) odvykání kouření 

g) spolupráce s pojišťovnami 

 

3/ Pohybové aktivity 

a) Běh Kovohutěmi – nově i pro zaměstnance? 

b) sportovní dny pro zaměstnance – atletika, cyklistika, 

stolní tenis, kuželky, turistika, minikopaná… 

(víceboj?) 

c) permanentky – Oxygen a další 

d) rehabilitace 

 

Role subjektů 

 

ZAMĚSTNAVATEL 

a) formulace programů, aktualizace, metodika, projekty 

b) hodnocení projektu a aktivit, usměrňování, 

konzultace 

c) financování 

d) propagace, publicita, oceňování 

e) spolupráce se zainteresovanými stranami 
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KNP 

a) prevence, poradenství, konzultace  

b) monitoring 

c) osvěta, školení, publicita 

d) zdravotní dozor, péče a léčba 

 

 

ZAMĚSTNANCI 

a) účast v programu  

b) dodržování pravidel 

c) iniciativa, aktivity 

 

RODINNÍ  PŘÍSLUŠNÍCI 

a) podpora  

b) iniciativa, aktivity 

 

OSTATNÍ  SUBJEKTY 

 podpora dle zaměření (OS KOVO, KHS-OHS, praktičtí lékaři 

a specialisté, sportovní oddíly, média atd.) 

 

 

Pro každou oblast, subjekt a bod budeme hledat konkrétní 

naplnění. Prosím o posouzení, doplnění a náměty konkrétních 

aktivit pro tvorbu programu. 

 

 

6.11.08 
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Příloha č.5: 

Certifikáty 
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Certifikáty 
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Certifikáty 
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Certifikáty 
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Certifikáty 

 


