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ABSTRAKT 

Cílem mé bakalářské práce je analýza současného stavu vyuţívání environmentálního 

účetnictví podniky ve Zlínském kraji. 

Je rozčleněna do dvou částí, na teoretickou a praktickou. V teoretické části je vysvětlena 

problematika environmentálního účetnictví. V praktické části je provedena analýza 

současného stavu vyuţívání environmentálního účetnictví. Analýza je realizována pomocí 

dotazníkového šetření. Na základě provedené analýzy jsou vyjádřeny závěrečná 

doporučení. 

Klíčová slova: environmentální účetnictví, environmentální náklady, environmentální 

výnosy, environmentální reporting, podnik, Zlínský kraj, ţivotní prostředí 

 

 

 

ABSTRACT 

The target of my bachelor’s work is to analyse the current situation at utilisation of 

environmental accounting by companies in the region of Zlín.  

The work is divided into two parts – i. e. a theoretical part and a practical part. The 

theoretical part explains the matter of environmental accounting. The practical part 

performs the analysis of the current situation at utilisation of environmental accounting. 

This analysis was performed using the questionnaire survey method. The final 

recommendations were determined and formulated based on the performed analysis. 

Keywords: environmental accounting, environmental costs, environmental profit, 

environmental reporting, company, region of Zlín, environment 
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ÚVOD 

Ţivotní prostředí se mění pomocí lidí. Měli bychom si uvědomit, ţe většinou měníme 

ţivotní prostředí nikoli pozitivním způsobem, ale pouze negativním. Problémy které 

způsobil člověk, pozorujeme denně. Jedná se o problematiku kaţdodenního ţivota, jako je 

globální oteplování, kvalita vody nebo ovzduší, kterou můţeme pozorovat prostřednictvím 

televize či různých sdělovacích prostředků. 

Nejvíce, kdo znečišťuje ţivotní prostředí, jsou podniky, které se neustále rozvíjí. To má za 

následek stále narůstající mnoţství odpadů. Tyto firmy by si měly uvědomit, ţe ţivotní 

prostředí není obnovitelné, a proto se musí snaţit o výrobu takových výrobků, které ţivotní 

prostředí poškozují co nejmenší míře.  

Důleţitou roli hraje sledování nákladů a výnosů v daných podnicích, coţ do určité míry 

ovlivňuje znečišťování ţivotního prostředí. A především právě tímto problémem se zabývá 

environmentální účetnictví, se kterým se budeme setkávat zejména v budoucnosti. 

Nejvýhodnějším návrhem v environmentální účetnictví, je minimalizovat náklady, s čímţ 

v konečném důsledku souvisí vyšší ziskovost podniku. V současnosti převládá post forma 

ochrany ţivotního prostředí, tzn. placení různých pokut a sankcí. Firmy by měly nejdříve 

myslet na prevenci, protoţe pokud se podíváme na pokuty (například ze znečišťování 

ţivotního prostředí nebo nedodrţování zákonů chránící ţivotní prostředí) nejsou tak 

zanedbatelné, jak se na první pohled zdají.  

Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol – teoretické a praktické části. Jejím 

cílem je analýza současného stavu vyuţití environmentálního účetnictví na 

mikroekonomické úrovni ve Zlínském kraji. 

V teoretické části je nejdříve vysvětlen samotný pojem environmentální účetnictví, po té je 

uveden do historické souvislosti a v neposlední řadě je stručně popsáno environmentální 

účetnictví v České republice. Další kapitola teoretické se věnuje environmentálnímu 

účetnictví na mikroekonomické úrovni, zde jsou vysvětleny pojmy jako EMS, EMAS a 

ISO 14001. Následující část pojednává o manaţerském environmentálním účetnictví a o 

environmentálních nákladech, s čímţ souvisí metoda ocenění nákladů TCA a 

environmentální výnosy. Závěr teoretické části popisuje environmentální reporting. 

V praktické části je provedena analýza současného stavu vyuţívání environmentálního 

účetnictví v podnicích ve Zlínském kraji. Analýza je realizována pomocí dotazníkového 
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šetření a její výsledky jsou okomentovány. Součástí praktické části jsou i nově vzniklé 

návrhy a doporučení plynoucí z provedeného šetření.   
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 ENVIRONMENTÁLNÍ ÚČETNICTVÍ 

Podle Hyršlové je „Environmentální účetnictví systém, který poskytuje informace o 

environmentálně vyvolaných finančních dopadech a o environmentálních důsledcích 

ekonomického systému.“ Dále uvádí, ţe „předmětem jsou environmentálně vyvolané 

finanční dopady a environmentální aspekty“. (Hyršlová, 2009) 

Broţková (2001) uvádí, ţe environmentální účetnictví je součást klasického účetnictví. 

Jeho předmětem je „sběr, zaznamenání, hodnocení a předávání informací o finančních 

dopadech, které jsou vyvolány působením podnikových činností.“  

Študent (2005) uvádí, ţe musí být zpracováno tak, aby dávalo informace o 

environmentálním chování podniku a jeho ekonomických důsledcích. Environmentální 

účetnictví poskytuje informace jak v peněţních jednotkách, tak i ve fyzikálních 

jednotkách. Informace v peněţních jednotkách sloţí především pro potřeby interních a 

externích uţivatelů, na rozdíl od informací ve fyzikálních jednotkách ty slouţí především 

na podporu rozhodovacích procesů. Hlavním významem environmentálního účetnictví je 

propojení environmentální oblasti s oblastí ekonomickou. 

Pastuszková (2011) ve svých materiálech uvádí, ţe je to nástroj, který pomáhá 

podnikovému managementu ke zlepšování environmentálního pohledu, tak i z pohledu 

ekonomické výkonnosti a náplně její eko-účinnosti. Eko-účinnost je jedním z cílů, o které 

management neustále usiluje. Jako další z cílů můţeme uvést efektivnost. Efektivnost je 

důleţité kritérium v podnikatelském procesu.  

Problematikou environmentálního účetnictví se zabývá mnoho národních i mezinárodních 

organizací – OSN, OECD, EUROSTAT, MŢP ČR. Problémem environmentálního 

účetnictví bývá uváděno, ţe podniky zveřejňují údaje jen v naturálních jednotkách. Avšak 

je potřeba, aby se údaje zveřejňovaly i ve finančním vyjádření. (Pastuszková, 2011) 

Environmentální účetnictví a účetnictví udrţitelného rozvoje spolu úzce souvisejí. 

Environmentální účetnictví stojí na dvou pilířích udrţitelného rozvoje, a to 

environmentálními a ekonomickými aspekty podnikání. Účetnictví udrţitelného rozvoje 

rozšiřuje svoji pozornost o třetí pilíř - sociální aspekty podnikání. Všechny tři pilíře 

můţeme vidět na obrázku č. 1. (Ţák, 2009) 
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Obrázek 1 Pilíře udrţitelného rozvoje. Zdroj: Vlastní zpracování 

1.1 Historie 

Pastuszková (2011) uvádí ve skriptech finančního účetnictví II. ţe, historie 

environmentálního účetnictví sahá aţ do 70. let 20. století. Ekonomové J. Tobin a W. 

Nordhaus v roce 1972 provedli studii o integraci ekonomických a environmentálních účtů. 

Výsledkem studie byl ukazatel ekonomického blahobytu MEW. Tobin a Nordhaus chtěli, 

aby se do hrubého národního produktu započítala hodnota lidského kapitálu u domácích 

prací a volného času a mnoho dalšího. 

Ekonomové Daly a Cobb v roce 1989 rozvinuli ukazatel MEW a vzniky tak index 

udrţitelného ekonomického blahobytu ISEW. ISEW vyuţívali například v Rakousku, 

Nizozemí, Německu, Velké Británii, Švédsku a USA. 

Environmentální účetnictví bylo uplatněno v Norsku uţ počátkem 70. let 20. století. 

Pouţili soubor účtů, který podával informace o přírodních zdrojích. Tento soubor účtů byl 

uváděn ve fyzikálních jednotkách. Sledovali vodní energii, ropu, zemní plyn a mnoho 

dalšího. 

V současnosti pracuje norský program jen se dvěma přírodními zdroji – ropou a zemním 

plynem. 

OSN prostřednictvím Programu pro ţivotní prostředí UNEP zahájila výzkum na vytvoření 

konceptu environmentálního účetnictví. Dalším, kdo přispěl k rozvoji systému národních 
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účtů, byla zpráva od G. H. Brundtlandové. Brundtlandová upozornila na nutnost propojení 

ekonomicko – environmentálních vztahů. 

Problematikou národních účtů se začali zabývat i další země. Ty se snaţily rozšířit a 

doplnit stávající účetní systémy.  

Nizozemí mělo největší cíle, díky projektu vyvinulo schéma národního účetnictví. Toto 

účetnictví zahrnovalo i environmentální účty. Tento projekt můţeme nalézt pod pojmem 

NAMEA. Nizozemský systém převzali i některé další země. 

Na konci roku 1993 uvedla OSN svůj integrovaný systém environmentálního a 

ekonomického účetnictví (SEEA). SEEA sjednocuje údaje o přidaných hodnotách, bilanci 

environmentálních a ekonomických aktiv a údaje i přechodné a konečné spotřebě či 

akumulaci kapitálu.  

1.2 Úrovně environmentálního účetnictví 

Ritschelová (2004) rozděluje environmentální účetnictví na podnikové (mikroekonomické) 

úrovni a na národní (makroekonomické) úrovni. 

 Environmentální účetnictví na podnikové úrovni  

Touto problematikou se budu zabývat v celé druhé kapitole mé bakalářské práce. 

 

 Environmentální účetnictví na makroekonomické úrovni 

Environmentální účetnictví na makroekonomické úrovni můţeme povaţovat za 

environmentální účetnictví státu. Základem jsou statistické přehledy.  

Důleţitým předpokladem je však úprava agregátů systému národních účtů. Tento 

systém účtů se má rozšířit o soubory s environmentálními daty. 

V současnosti máme dva systémy - systém environmentálních a ekonomických účtů 

(SEEA) a systém národních účtů (SNA). 

1.3 Environmentální politika EU 

Lacina (2003) se zmiňuje, ţe ochrana ţivotního prostředí odpovídá základním principům 

evropského integračního procesu. Tento integrační proces byl popsán v Římské smlouvě o 

zaloţení Evropského hospodářského společenství v roce 1957. 
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Avšak v tehdejších politikách Evropského Společenství se ochrana ţivotního prostředí 

výrazně neprojevovala. V roce 1972 byl vypracován první plán na ochranu ţivotního 

prostředí. Tento plán byl jiţ 5 krát aktualizován. Také bylo přijato více neţ 200 norem 

evropského sekundárního práva. Tyto normy byly zaměřeny hlavně na emise zplodin. 

Bohuţel nebyly dořešeny širší souvislosti dopadu ekonomických aktivit. Dalším problém 

byli akcionáři a manaţeři průmyslových podniků, kteří zastávali názor: “příliš velký ohled 

na životní prostředí brání dynamickému rozvoji ekonomiky.“ 

Na první akční plán navázal druhý akční plán. Plán byl projektován na období 1977 – 

1981. Tímto plánem byla započata tradice akčních plánů. Poté na druhý navázal třetí akční 

plán, který byl určen pro období let 1982 – 1986. Nakonec vytvořen čtvrtý plán v rozmezí 

let 1987 -1992. 

Díky čtvrtému environmentálnímu akčnímu plánu se environmentální politika stala 

součástí klíčových politik Evropského společenství a poté dnešní Evropské unie. 

Významným mezníkem se stal rok 1993, v souvislosti s Maastrichtskou smlouvou, kde byl 

vyhlášen další akční program nazvaný „Směrem k udrţitelnosti“. Byl to strategický 

program péče o ţivotní prostředí. Prioritami se stala opatření, která zasahovala do 

průmyslu, dopravy, energetiky, zemědělství a cestovního ruchu. V tomto roce byly 

zaváděny zásady ekologicky orientovaného managementu – EMS, EMAS. 

V současnosti praxe Evropské unie je vyuţití finančních podnětů k podpoře 

environmentálně bezpečných technologií a k vyuţívání obnovitelných zdrojů energie – 

solární a větrná. 

EMS a EMAS byly zaměřeny na podnikatelské subjekty, které byly ochotny vypracovat 

vlastní environmentální strategie a provádět ekologické audity. Environmentální audit je 

vypracován Mezinárodní standardizační organizací a je prováděn v rámci ISO normy 

14001. 

Šestým environmentálním akčním plánem se stal plán zvaný „Ţivotní prostředí 2010 - 

Naše budoucnost, naše volba“. Tento plán měl tři principy – obecného dobra, etický a 

ekonomický. (Lacina, 2003) 
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1.4 Environmentální účetnictví v ČR 

Hyršlová a Mísařová uvádějí, ţe začlenění environmentálního účetnictví v českých 

podnicích se uskutečňovalo ve druhé polovině devadesátých let 20. století. Šlo především o 

sledování a vyhodnocování environmentálních nákladů. Podniky se soustředily na náklady 

související s nakládáním s odpady, náklady vyplývající z předpisů na ochranu ţivotního 

prostředí a na sluţby související se systémy environmentálního managementu (EMS). 

(Hyršlová, Mísařová, 2007)  

Největší impulz přišel v roce 2000, kdy se konal seminář expertní skupiny ISAR. Na tomto 

semináři byly prezentovány velmi cenné informace a doporučení, jak zavést podnikové 

environmentální účetnictví. Na semináři bylo řešeno hlavně finanční výkaznictví 

environmetálních nákladů a výnosů. (Broţková, 2001) 

Hyršlová a Mísařová (2007 Časopis Planeta) se domnívají, ţe firmy se snaţí o získání 

certifikátu ISO 14001 nebo o registraci v programu EMAS, jelikoţ například EMAS 

zvětšuje moţnosti jak v exportu, tak i v  podpoře podnikání a veřejných zakázek. 

Pro české podniky je dobré mít informace o tom, kde environmentální náklady vznikají a 

jaké environmentální náklady jsou vynakládány na jednotlivé výrobky a sluţby. 

V současnosti si podniky čím dál tím více uvědomují, ţe musí brát ohledy i na ţivotní 

prostředí. U kaţdého investičního projektu se musí brát ohledy na všechny náklady a 

výnosy, jeho vliv na výkonnost podniku i na environmentální profil. 
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2 ENVIRONMENTÁLNÍ ÚČETNICTVÍ NA MIKROEKONOMICKÉ 

ÚROVNI 

Ritschelová (2004) uvádí, ţe u environmentálního účetnictví na podnikové úrovni jde o to, 

aby byl ekonomický uţitek z podnikových činností při promítnutí spotřeby ţivotního 

prostředí za jinak srovnatelných podmínek vyšší u podniků, které jsou ve svých činnostech 

ekologicky šetrnější neţ ostatní, srovnatelné – podniky.  

Důleţitá je znalost a existence environmentálně orientovaného informačního systému 

podniků. Díky tomuto systému firma správně identifikuje environmentální náklady a 

pomůţe managementu podniku při rozhodování v environmentálních otázkách.  

Výkazy environmentálního účetnictví zahrnují a předpokládají ekologické výdaje firem za 

určité období. Výkazy musí být zdrojem informací. Kvůli environmentálnímu účetnictví 

bychom měli sledovat náklady na zpracování odpadů a jejich likvidaci, mnoţství surovin, 

ze kterých se během výrobního procesu stane odpad a náklady, které vznikají v důsledku 

dodrţování nařízení a norem. (enviwiki.cz) 

Ritschelová (2004) uvádí, ţe podniky můţou zavést environmentální finanční účetnictví 

nebo environmentální manaţerské účetnictví. Pro zavedení environmentálního 

manaţerského účetnictví zpracovalo Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky 

metodický pokyn. Zavedení můţe být prvním impulsem pro zavedení environmentálního 

manaţerského účetnictví (EMA). Dále získání certifikace EMAS nebo zavedení normy 

ISO 14001. V České republice je momentálně environmentální účetnictví dobrovolnou 

záleţitostí. Stát můţe podnik ovlivňovat jen pomocí daní, dotací a poplatků. 

Společnosti musí přiřadit všechny náklady, které skutečně svou činností vyvolala a taktéţ 

všechny výnosy, které jí skutečně patří.  

 

Kde: Ni  náklady interní (vznikající v podniku) 

Ne  náklady externí (vznikající mimo podnik) 

Z  zisk 

V  výnosy 
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Do environmentálního účetnictví podle Ritschelové (2004) zahrnujeme nákladové 

účetnictví, manaţerské účetnictví a finanční účetnictví. 

Nákladové účetnictví - Ritschelová popisuje, ţe můţe mít podobu soustavy analytických 

účtů, ale ţe nemusí být dodrţen princip podvojnosti. Je úzce propojeno s předběţnými a 

výslednými kalkulacemi a rozpočtováním. Hlavním cílem je analyzovat ex post faktory 

podnikových výsledků, tzn. zjištění míru ovlivnění na vykázaný výsledek hospodaření. 

(Ritschelová, 2004) 

Manaţerské účetnictví - podle Moldana (1997) je interní záleţitostí podniku. Úkolem 

tohoto účetnictví je sbírat informace pro rozhodování managementu v oblasti vyuţití 

zdrojů, rozhodování o investicích, strategického plánování atd. Neřídí se obecnými 

pravidly a poskytuje jen podklady a informace pro finanční účetnictví. Hlavní úlohou 

manaţerského účetnictví je dobře přiřadit všechny náklady tam, kde vznikají. (Moldan, 

1997) 

Finanční účetnictví - Moldan (1997) popisuje, ţe vede evidenci a poskytuje ucelený soubor 

hodnotových informací o účetní jednotce. Uvádí informace o majetku podniku, jeho 

zdrojích a výsledku hospodaření. Finanční účetnictví se řídí zákonem. Problémem je, ţe 

účtová osnova neobsahuje účty, které by evidovaly jak environmentální výnosy, tak 

environmentální náklady. Kaţdý podnik má moţnost doplnit účtovou osnovu tzv. 

analytickými účty. Podnikové environmentální účetnictví vyuţívá podnikového finančního 

účetnictví a metod manaţerského účetnictví. Environmentální účetnictví je znázorněno 

v tabulce číslo 1. Ukazuje nám, ţe pro nejstarší postup šlo pouţívat účtovou osnovu, kde 

jsme zavedli analytické účty. Další dva přístupy se věnovaly převáţně oblasti 

manaţerského účetnictví a doplňovali informace z oficiální finanční evidence. (Moldan, 

1997) 

Tabulka 1. Vývoj postupů při práci s náklady a při jejich optimalizaci. Zdroj: Moldan, 

1997 

Začátek Předmět optimalizace Pracovní postup 

1960 Oddělení, nákladová střediska Tradiční výpočet (druhy a místa nákladů) 

1970 výrobky Přírůstkové veličiny, flexibilní tvorba cen 

1990 Toky materiálů a energií Propočet peněţních hodnot toků 
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2.1 Systém environmentálního managementu (EMS) 

Mísařová (2006) popisuje, ţe, zavedení systému environmentálního managementu je 

naprosto dobrovolné a záleţí pouze na podniku, zda jej přijme, či ne. Pokud se podnik 

rozhodne, má dvě moţnosti. EMS můţe zavést pomocí mezinárodních norem ISO 14001, 

nebo podle evropského programu EMAS II. Pod tlakem zákazníků a obchodních partnerů 

si podnik uvědomuje svoji zodpovědnost za stav ţivotního prostředí a zavádí EMS. 

V tabulce 2 můţeme pozorovat rozdíly mezi normou ISO 14001 a EMAS. 

Tabulka 2 Rozdíly EMAS a ISO 14001. (Zdroj: Veber, 2004, norma ISO 14001, Vlastní 

úpravy) 

 ISO 14001 EMAS 

Uplatnění 
Jen v EU (popřípadě 

Evropská hospodářská zóna) 
celosvětově 

Zavedení EMS v 

podniku 
Moţné i v části Pouze v celém podniku 

Cyklus auditu Není stanoven Nejdéle tříletý 

Publikace a ověřené 

prohlášení o stavu ŽP 
Nevyţaduje se Vyţaduje se 

Snížení dopadů 

podnikových činnosti 

na ŽP 

Nevyţaduje se Vyţaduje se 

Zakončení procesu Certifikace 
Ověření prohlášení o stavu 

ţivotního prostředí 

 

Veber (2004) uvádí, ţe se EMAS i ISO 14001 v zásadě příliš neliší. Jen EMAS má 

přísnější poţadavky neţ poţadavky které vyplývají z normy ISO 14001. Pokud má podnik 

zaveden systém podle normy ISO 14001, tak by neměl mít problém k přechodu na 

poţadavky EMAS. 
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Zavedení EMS má mnoho výhod. Vede ke zlepšení vnitropodnikové komunikace a také ke 

sniţování provozních nákladů.  Dále zlepšuje vztahy s obchodními partnery i se státní 

správou. Velkým pozitivem můţe být také konkurenční výhoda. (Mísařová, 2006) 

2.1.1 Systém řízení z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) 

Je programem Evropské unie. EMAS je popsáno v nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1221/2009. Toto nařízení definuje EMAS jako: „část celkového systému řízení, 

která zahrnuje organizační strukturu, plánování, odpovědnosti, techniky, postupy, procesy 

a zdroje pro rozvoj, provádění dosažení, přezkum a udržování environmentální politiky a 

řízení environmentálních aspektů.“ (nařízení EU č. 1221/2009) 

Úkolem je zavedení systému řízení, který má vést ke sniţování negativních vlivů podniku 

na ţivotní prostředí a který bude podporovat preventivní opatření. Podstata je začlenit 

zaměstnance do systému řízení vlivů, které ovlivňují ţivotní prostředí. Plnění EMAS je 

plně pod kontrolou auditorů. 

V České republice na podporu zavádění EMAS byl zaloţen Národní program EMAS a tři 

instituce, které budou EMAS zajišťovat – Rada Programu EMAS, Akreditační orgán 

Programu EMAS a Agentura EMAS. (Mísařová, 2006) 

Podle Vebra (2004) nařízení EMAS specifikuje přímé a nepřímé environmentální aspekty: 

 Přímé environmentální aspekty – činnosti podniku, které můţe přímo kontrolovat. 

- Emise do ovzduší 

- Vypouštění do odpadních vod 

- Recyklace 

- Vyuţívání přírodních zdrojů a surovin 

- Místní problémy (prach, zápach, hluk) a mnoho dalších 

 Nepřímé environmentální aspekty – činnosti, které nemůţe podnik plně 

kontrolovat. 

- Problémy související s výrobky (vývoj, přeprava, odstranění odpadu…) 

- Kapitálové investice 

- Výběr a sloţení sluţeb 

- Vliv činnosti organizace na ţivotní prostředí 

Výhodou zavedení EMAS je, ţe dochází ke sniţování spotřeb materiálů a energie. Další 

výhodou je, ţe dochází ke zvýšení a zlepšení dodrţování pořádku na pracovišti a ke 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 21 

 

zlepšení uspořádání dokumentace a různých záznamů. Podniky, které mají zavedeny 

EMAS jsou také lépe připraveny na případnou havárii. V zahraničí je v praxi normální, ţe 

pokud má podnik zaveden EMAS, pojišťovny uzavírají výhodnější pojištění. 

Mezi nevýhody jednoznačně uvedeme náklady spojené se zaváděním EMAS a poţadavek 

na pravidelné zveřejňování tzv. environmentálního prohlášení. Největší poloţkou nákladů 

spojených se zaváděním jsou odměny nezávislým environmentálním auditorům. Tzv. 

environmentální prohlášení musí obsahovat přímo konkrétní údaje o vlivech podniku na 

ţivotní prostředí. (Časopis Planeta, 2006) 

2.1.2 ISO 14001 

Je mezinárodně uznávaný standard pro systémy řízení ţivotního prostředí. Norma ISO 

14001 se zabývá řízením dokumentace, infrastruktury, lidských zdrojů a mnoho dalšího.  

Norma ISO má jiţ dlouhou historii. Normy řady ISO 14 000 se začaly uplatňovat od roku 

1996. V současnosti ISO 14001 je druhou nejpopulárnější normou. Na obrázku č. 2 

můţeme vidět, jaké jsou všeobecné poţadavky EMS při zavedení pomocí ISO normy 

14001. 

Výhody certifikace ISO 14001 jsou zejména ve sníţení budoucích nákladů, včasnému 

rozpoznání problémů a omezení vzniku havárií, efektivní řízení rizik, zvýšení 

konkurenceschopnosti firmy, zvýšení image podniku a mnoho dalších. 

Velkou nevýhodu spatřuji v nedocenění drţitele certifikátů z hlediska kontrolních úřadů. Je 

totiţ evidentní, ţe firmy, které mají zavedený systém řízení podle ISO 14001, 

nepředstavují takové riziko havárií jako ty, které certifikát ISO 14001 nemají. (norma ISO 

14001; Veber 2004) 
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Obrázek 2 EMS – struktura normy ISO 14001 (Veber, 2004) 

2.2 Environmentální manažerské účetnictví (EMA) 

Specializovaný webový server zaměřený na ochranu ţivotního prostředí Enviweb.cz uvádí, 

ţe EMA se zaměřuje hlavně na náklady, které podnik vynakládá na spotřebu materiálů, 

vody, energie, se vznikem odpadů a nakládání s nimi. Tyto náklady nazýváme jako 

environmentální a jsou součástí provozních nákladů podniku. 

Předmětem environmentálního manaţerského účetnictví je identifikace, analýza, řízení a 

sniţování environmentálních nákladů. Pomocí postupů EMA lze do podniků 

implementovat koncepci environmentálně-ekonomické účinnosti. (www.enviweb.cz) 

Podle Jasch (2001) se zabývá shromaţďováním, analýzami, vykazováním a předáváním 

informací o tocích materiálů, vody a energií. Dále poskytuje informace o 

environmentálních nákladech a různých finančních informacích, které slouţí pro 

rozhodování managementu podniku. 

Výchozí data z environmentálního manaţerského účetnictví slouţí na podporu 

environmentálních systémů řízení a rozhodování s ohledem na zlepšení cílů a investičních 

moţností.  

Odborný časopis pro ţivotní prostředí Planeta (2006) říká, ţe EMA můţe napomoci 

k lepšímu vyuţívání materiálů a energií, ke zlepšení řízení environmentálních nákladů, 

identifikaci environmentálních faktorů ovlivňující hospodaření, dosaţení harmonie se 

http://www.enviweb.cz/
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zákony na ochranu ţivotního prostředí a mnohému dalšímu. Vytvoření přehledu o 

environmentálních nákladech související s podnikovými procesy a činnostmi můţe 

dokonce napomoci i k řízení finančních rizik. 

Environmentální manaţerské účetnictví pouţívají převáţně velké průmyslové podniky. 

Neznamená to však, ţe EMU nemůţou a nepouţívají i malé podniky. Stejně tak i podniky, 

které podnikají ve sluţbách. Podniky na které se vztahují zákony na ochranu ţivotního 

prostřední a udrţují systémy environmentálního managementu, mohou pomocí EMA získat 

důleţitá data. Odpovědní pracovníci mohou prostřednictvím těchto dat hledat příleţitosti 

k dosaţení významných nákladových úspor. Pokud podnik aplikuje EMU, musí se zaměřit 

na kalkulování a hodnocení investičních projektů. Kalkulace nemá význam jen pro alokaci 

a řízení nákladků, ale má taky velký význam pro cenová rozhodování. V rámci hodnocení 

investičních projektů jsou důleţité environmentální náklady a tyto náklady hrají velkou roli 

v rámci finančního hodnocení investičních projektů. Podniky si plně neuvědomují, ţe 

jejich činnosti mají důsledky v působení podniku na ţivotní prostředí. Ve většině případů 

finanční informace nejsou stejné jako environmentální informace. Tyto informace nejsou 

zvaţovány ve všech souvislostech, proto se musí podnik snaţit o jejich kombinaci. Touto 

kombinací můţe být environmentální manaţerské účetnictví.  

Environmentální manaţerské účetnictví pomáhá významně uspořit náklady a také pomáhá 

zvyšovat image podniku. V současnosti se velmi rozšířila ochrana ţivotního prostředí. 

Pokud podnik zavede environmentální manaţerské účetnictví, tak je o krok před svou 

konkurencí, která ještě nic nezavedla. EMA není ničím limitována. Můţe být pouţívána 

v různých oborech podnikání jak v malých, středních tak i velkých podnicích. 

Zavedení environmentálního manaţerského účetnictví splní podniku jeden z poţadavků, 

aby vyhovoval pravidlům EMAS II. EMAS II je zavedení sledování environmentálních 

toků. Tradiční účetní systém se rozděluje na finanční účetnictví a manaţerské účetnictví.  

Cílem finančního účetnictví je shromaţďovat a podávat informace o podniku externím 

uţivatelům. Naproti tomu manaţerské účetnictví (tedy i EMA) shromaţďuje informace, 

které vyuţívají pro řízení firmy pracovníci podnikového managementu. Zaměřuje se na 

výrobní fázi, činnosti, procesy, výkony apod.  

Moldan (1997) uvádí, ţe úsilí o šetrnější přístup podniků k ţivotnímu prostředí bylo 

vyvoláno jak vnějšími činiteli, tak i činiteli vnitřními.  Jako vnější činitele můţeme uvést 

legislativu a veřejné mínění. Vnitřními činiteli jsou samotné podniky, které daly popud k 
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ochraně ţivotního prostředí.  Jako příklad vnitřních činitelů můţeme uvést „Responsible 

Care“, který vznikl v roce 1985 v Kanadě. Jde o program, kde se podniky zavazují plnit 8 

zásad chování. Součástí těchto zásad je například ochrana ţivotního prostředí, zmírnění 

důsledků ekologických závad, environmentálně orientované řízení atd. V roce 1995 

stanovil Svaz chemického průmyslu v ČR národní svazový kodex, který odpovídá kodexu 

Responsible Care, pod názvem „Zodpovědné podnikání v chemii“.  

Mnoho firem stále zastává názor, ţe ochrana ţivotního prostředí jen zvyšuje náklady, ale 

někdy opak můţe být pravdou.  Ekonomické zájmy jsou největší překáţkou v tom, aby 

podnik usiloval o ochranu ţivotního prostředí. Například zavedení EMS můţe napomoci 

k zlepšení ochrany ţivotního prostředí a také k větší ekonomické výhodnosti.  

2.3 Podnikové environmentální náklady 

Jsou to všechny náklady, za které podnik nese zodpovědnost. Tyto náklady souvisí 

s ochranou ţivotního prostředí. Dále environmentální náklady můţeme formulovat jako 

sumu nákladů, které souvisí s pouţitím materiálů a energií a z toho vyplývajícími 

environmentálními dopady. (Fischer, 1997) 

Podnikovými environmentálními náklady jsou například poplatky za znečišťování 

ţivotního prostředí, náklady týkající se environmentálního výkaznictví, pokuty za 

porušování zákonů na ochranu ţivotního prostředí atd. (Hyršlová, 2005) 

Dále v tabulce 3 je znázorněn výpočet celkových podnikových environmentálních nákladů. 

Tabulka 3. Celkové podnikové environmentální náklady. Zdroj: Hyršlová, Vaněček, 2002 

Početní operace Náklady 

 Náklady na ochranu životního prostředí 

(zneškodnění vzniklých odpadů, odpadních vod a emisí do ovzduší) 

+ Náklady související s poškozováním životního prostředí 

 Pokuty, penále 

 Náklady na „vyplýtvaný“ materiál 

 Náklady na „vyplýtvané“ pracovní síly a výrobní zařízení 

= Celkové podnikové environmentální náklady 
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Environmentální podnikové náklady rozlišujeme: 

 Náklady vynakládané na ochranu ţivotního prostředí (environmental protection 

costs) 

Náklady, které jsou spojeny s podnikovými činnostmi. Jejich účelem je omezení a 

kompenzace negativního vlivu podniku na ţivotní prostředí. Například náklady na 

odstranění environmentálních odpadů, na environmentální plánování, regulace a 

nápravy škod atd. 

Úkolem vlád je, aby uplatnily nástroje, jako jsou environmentální daně, předpisy 

k omezení odpadních vod a emisí, vynutit dodrţování environmentálních zásad a 

začlenit externality do podnikových nákladů. 

Tyto náklady jsou vynakládány povinně nebo dobrovolně. (Hyršlová, Vaněček, 

2002)  

Český statistický úřad prováděl šetření kolik a na jaký účel jsou vynakládány 

investice na ochranu ţivotního prostředí. To vše zobrazuje obrázek 3. 

 

Obrázek 3 Investiční výdaje vztahující se k činnostem na ochranu ţivotního prostředí. 

Zdroj: ČSÚ 

 Náklady vyvolané poškozováním ţivotního prostředí 

Náklady vyvolané přímým poškozováním ţivotního prostředí. Mezi tyto náklady 

můţeme zařadit pokuty, penále, poplatky za znečištění ţivotního prostředí, 

ekologické daně atd. (Pastuszková, 2011) 
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Pro určení environmentálních nákladů je důležité: 

 Účel  

Pro jaký účel budou zjištěné informace vyuţity. Například pro manaţerská 

rozhodnutí, pro alokaci nákladů, investiční rozhodování. 

 Rozsah a šíře (působnost) 

V jakém rozsahu bude podnik sledovat náklady. Jestli bude sledovat na úrovni 

celého podniku nebo jen na jednotlivé provozy či na vybrané výrobky. Taky bude 

řešit, zda podnik sleduje jen náklady na ochranu ţivotního prostředí, nebo i náklady  

vyvolané s poškozováním ţivotního prostředí. 

Získané informace můţe vyuţít při řízení podniku na úrovni strategické, taktické i 

operativní. (Hyršlová, Vaněček, 2002) 

2.4 Environmentální výnosy 

Hyršlová a Vaněček (2002) popisují jako výnosy, které jsou spojeny s poloţkami 

environmentálních nákladů. Mezi hlavní výnosy patří výnosy z recyklace materiálů, dotace 

a odměny. 

Jako další výnosy můţeme označit výnosy z vyuţití odpadového tepla, výnosy z prodeje 

vyuţitelného odpadu, výnosy čistírny odpadních vod (upravuje vodu i pro externí 

zákazníky) atd. 

Environmentální výnosy jsou ve většině případů vţdy niţší neţ environmentální náklady. 

Musí být v časové a věcné v souvislosti s environmentálními náklady. 
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Obrázek 4 Ekonomické výnosy vyplývající z opatření na ochranu ŢP. Zdroj: Hyršlová, 

2005 

Jak můţeme vidět na obrázku 4, tak podle Hyršlové (2005) můţeme dělit environmentální 

výnosy: 

 Přímé výnosy – zde můţeme zařadit výnosy z prodeje recyklovaných výrobků, 

nárůst objemu prodejů atd. Vše co souvisí s prodejem výrobků šetrných 

k ţivotnímu prostředí nebo s imagem podniku. 

 Nepřímé výnosy – lze je nazvat jako „méně viditelné“. Jde například o výnosy z 

kvalitnějšího uspokojování potřeb zákazníků, ze zlepšování pracovní morálky 

zaměstnanců atd. 

2.5 Metoda Total Cost Assessment (TCA) 

Dle Vaněčka (1995) je metoda TCA započtení podnikových nákladů souvisejících s 

ochranou ţivotního prostředí. Tyto náklady se započítávají do podnikových kalkulací a do 

rozhodování o investicích. Metodu TCA můţeme přeloţit jako metodu posouzení totálních 

nákladů. Metoda byla vyvinuta v organizaci Tellus Institute v Bostonu a prosazuje se 

hlavně v US EPA.  
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Hyršlová (2005) říká, ţe metoda TCA je zaměřena dlouhodobě. Obsahuje finanční analýzu 

všech nákladů a úspor, které vznikají v podniku v rámci investic. TCA je vhodná při 

hodnocení investic, kde bere v úvahu i ekonomické důsledky environmentálních dopadů. 

Tato metoda často ovlivní management, aby přistoupili k variantě, která je 

z environmentálního hlediska příznivější. Nejvíce se pouţívá u posuzování investičních 

projektů. (Vaněček, 1995) 

Charakteristika TCA: 

 Do zváţení všech nákladů (ne jen běţně zvaţovaných) a případných úspor 

můţeme zařadit přímé environmentální náklady, nepřímé environmentální náklady 

a náklady plynoucí z odpovědnosti pro posouzení celkových nákladů na projekt. 

V tabulce č. 4 jsme uvedli příklady na jiţ zmíněné přímé, nepřímé environmentální 

náklady, na náklady plynoucí z odpovědnosti a úspory. 

Tabulka 4 Příklady započtení všech nákladů a úspor. Zdroj: Vaněček, 1995, 

Vlastní zpracování 

 Příklady 

Přímé environmentální 

náklady a výnosy 

Zneškodnění odpadů 

Čištění odpadních vod 

Výnosy z regenerace materiálů 

Nepřímé environmentální 

náklady 

Nakládání s odpady na místě 

Pojištění 

Provoz zařízení regulující vypouštění 

Náklady plynoucí z 

odpovědnosti 

Pokuty 

Náklady na odstranění následků úniků 

Úspory Vyšší výnosy plynoucí ze spotřebitelského 

zájmu na „zeleném“ výrobku 

 

 Alokace nákladů a výnosů jednotlivým útvarům, výkonům a procesům, kde 

vznikají. 

 Posouzení ekonomických účinků pomocí finančních ukazatelů, zde je nutné počítat 

za delší dobu (5 let a více). 
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 Respektování časové hodnoty peněz ve finančních ukazatelích (Hyršlová, Vaněček, 

2002). 

Total Cost Assessment je velmi účinná metoda v rámci environmentálního účetnictví. 

Snaha začlenit environmentální náklady do rozhodování, které byly přínosem pro ochranu 

ţivotního prostředí. Metoda má podpořit rozhodování k environmentálně výhodným 

řešením, které jsou spojena i s ekonomickými přínosy. 

2.6 Environmentální reporting 

Volejníková (2003) zveřejňuje v časopise Aspekty, ţe kaţdé vedení podniku si musí 

uvědomit, ţe by mělo pravdivě a otevřeně informovat okolí o svém environmentálním 

profilu. Tento předpoklad vytváří neustálé zlepšování a udrţování systému 

environmentálního reportingu. Environmentální reporting poskytuje informace o 

environmentálním profilu vybraným cílovým skupinám pro rozhodování o investicích a 

jiných aktivitách podniku. 

Environmentální reporting je dobrovolná záleţitost podniků. Poskytuje informace o 

dopadech průmyslových podniků a jiných organizací na ţivotní prostředí. 

Počátkem 90. let 20. století začaly vznikat první environmentální reporty. V roce 2002 

nejvíce zveřejňovaly environmentální zprávy podniky v Japonku, ve Velké Británii, USA, 

Nizozemí atd. 

Z širšího pojetí zahrnuje proces sběru, zpracování, analýzu, vyhodnocení a sdělení 

důleţitých informací o dopadech podnikových činností na ţivotní prostředí. 

Environmentální reporting nepředstavuje jen poskytování informací o dosaţených 

úspěších, ale i informace o neúspěších v rámci ochrany ţivotního prostředí. 

Hřebíček a Kokrment (2006) uvádějí, ţe prvotním cílem je informovat o plnění zákonných 

či jiných předpisů, které se týkají ochrany ţivotního prostředí. Kaţdý moderní podnik by 

měl jít nad rámec těchto nařízení. Pokud se podnik postaví k ochraně ţivotního prostřední 

nad rámec nařízení, vede to k pozitivnímu image a také ke konkurenceschopnosti podniku.  

Environmentální reporting má přímou vazbu na environmentální manaţerské systémy – 

EMAS. Podnik by měl znát normy ISO 14031 a 14032, které se věnují hodnocení 

environmentálního profilu podniku. Dále je důleţitá znalost normy ISO 14021, která se 

týká vlastního environmentálního tvrzení podniku. Tato norma můţe být nápomocná při 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 30 

 

tvorbě environmentálního reportingu. V konečném důsledku si podnik uvede 

v environmentálním reportingu ty informace, které povaţuje za důleţité. 

Mezi výhody environmentálního reportingu můţeme zařadit zvýšenou důvěru zákazníků, 

lepší spolupráci se sousedními podniky, lepší spolupráce s úřady veřejné správy atd.  

Ţák (2009) uvádí, ţe podniky sklouzávají k tomu, ţe se snaţí zveřejňovat spíše pozitivní 

informace. Proto je zde velká pravděpodobnost, ţe environmentální reportingy neobsahují 

všechny informace. Jelikoţ je environmentální reporting ve většině případů dobrovolný tak 

nebudou ţádným způsobem sankcionováni. Právě naopak vytvoří jím to velmi dobrou 

image podniku. 

Hřebíček a Kokrment (2006) popisují zpětnou vazbu, která je důleţitá součást 

environmentálního reportingu. Společnost tak můţe sdělit podniku jejich potřeby a 

poţadavky na environmentální informace. Díky tomu se podnik můţe dozvědět podklady 

pro zlepšení environmentálního systému řízení a řízení zdrojů. 

Nejčastěji se vydává s výroční zprávou. Můţe být součástí výroční zprávy, nebo jako 

samostatná publikace. Struktura environmentálního reportingu není doposud stanovena. 

Výjimku zde tvoří prohlášení EMAS. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU VYUŽÍVÁNÍ 

ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ NA 

MIKROEKONOMICKÉ ÚROVNI VE ZLÍNSKÉM KRAJI 

V České republice se pojem environmentální účetnictví začal projevovat aţ na konci 90. let 

20. století. Naši pozornost si zaslouţí ţivotní prostředí, neboť právě ţivotní prostředí trpí 

na úkor podniků, které patří mezi největší znečišťovatele. Od průmyslové revoluce na 

konci 19. století ţivotnímu prostředí jen škodíme. Je na čase, aby podniky ulehčily 

ţivotnímu prostředí a začaly s prevencí. Díky environmentálnímu účetnictví dokáţou sníţit 

náklady, coţ v současné době poţaduje kaţdý majitel firmy. Sniţovat náklady musí kaţdý 

podnik, aby udrţel krok s konkurencí. V současnosti ovlivňuje firmy ještě doznívající 

hospodářská krize.   

Proto jsem se rozhodla v rámci své bakalářské práce analyzovat současný stav vyuţívání 

environmentálního účetnictví podniků ve Zlínském kraji.  

Výzkum jsem provedla kvantitativní metodou, pomocí online dotazníků, který je sloţen z 

otevřených, polootevřených i uzavřených otázky. Zasílání dotazníků probíhalo od 1. dubna 

do 30. dubna 2012. Respondenty jsem oslovila převáţně pomocí emailu.  

Výzkumný soubor tvoří 46 dotazovaných firem, sídlících ve Zlínském kraji. Celkem jsem 

odeslala dotazník 120 podnikům. Návratnost je tudíţ 38,34 %. 

Jako základní rozlišovací prvek jsem si zvolila počet zaměstnanců. Jak můţete vidět 

v tabulce 5. Počet zaměstnanců je vybrán v dotazníku cíleně podle různých statistik 

Českého statistického úřadu. 

Tabulka 5 Základní rozlišovací prvek - počet zaměstnanců. Zdroj: Vlastní zpracování 

Počet zaměstnanců Počet firem Relativní četnost v % 

Do 10 12 26 

10-49 11 24 

50-249 12 26 

250 a více 11 24 

Celkem 46 100 
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3.1 Výsledky výzkumu a jejich interpretace 

Dotazník byl vyplněn 46 podniku. Návratnost tedy činí 38, 34 %. 

Otázka č. 1 : Kolik zaměstnanců má Vás podnik? 

V tabulce 6 a grafu 6 můţeme pozorovat, ţe z celkového počtu 46 respondentů vyplnilo 

dotazník shodně po 26 % do 10 zaměstnanců a také firmy které mají mezi 50 a 249 

zaměstnanci. Firmy, které mají od 10 do 49 zaměstnanců, vyplnilo 24 %. Stejný počet 24 

% vyplnily firmy, které mají nad 250 zaměstnanců. 

Tabulka 6 Kolik zaměstnanců má Vás podnik? Zdroj: Vlastní zpracování 

Odpověď Počet firem Relativní četnost v % 

do 10 12 26 

10 - 49 11 24 

50 - 249 12 26 

250 a více 11 24 

Celkem 46 100 

 

Počet zaměstnanců jsem vybrala záměrně. Všude ve statistikách a různých dokumentech se 

zaměstnanci dělili podle těchto kategorií. Počet zaměstnanců je můj hlavní rozlišovací 

znak, proto jsou zde poměrně stejné počty u kaţdé kategorie. 
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Obrázek 5 Kolik zaměstnanců má Vás podnik? Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 2 : Ve kterém okresu se nachází Váš podnik? 

Ze Zlínského okresu odevzdalo dotazník 17 firem tj. 36,95 %. To bylo nejvíce ze všech 

okresů Zlínského kraje. Dále z okresu Kroměříţ odevzdalo 9 firem tj. 19,56 %. Z okresu 

Vsetín odevzdalo dotazník pouze 8 firem. Bylo to nejméně ze všech okresů. A v poslední 

řadě z okresu Uherské Hradiště vyplnilo dotazník 12 firem tj. 26,1 %. 

Tabulka 7 Ve kterém okresu se nachází Váš podnik? Zdroj: Vlastní zpracování 

Odpověď Počet firem Relativní četnost v % 

Zlín 17 36,95 

Kroměříž 9 19,56 

Vsetín 8 17,39 

Uherské Hradiště 12 26,1 

Celkem 46 100 

 

Do kaţdého okresu jsem odesílala stejný počet dotazníků. Firmy ve Zlínském okrese byly 

daleko ochotnější vyplnit dotazník neţ firmy z ostatních okresů. Je to dáno i tím, ţe firmy 

okolo Zlína jsou zvyklejší spolupracovat se studenty na různých pracích. Dalším důvodem 

26%

24%26%

24%

Počet zaměstnanců

do 10

10 - 49 

50 - 249 

250 a více
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nevyplnění dotazníku můţe být i to, ţe firmy neznaly pojem environmentální účetnictví, 

proto je samostatný název dotazníku odradil. 

 

Obrázek 6 Ve kterém okresu se nachází Váš podnik? Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 3 : Jaký je převažující předmět Vašeho podniku? 

Z tabulky 8 vyplývá, ţe nejčastějším předmětem činnosti podniků byly sluţby. Zde 

odevzdalo dotazník 14 firem, coţ znamená 30,43 %. Druhým nejčastějším předmětem 

činnosti byl zpracovatelský průmysl z 28.26 %. Dalšími častými předměty činnosti byly 

jiné (19,57 %) a stavebnictví (15,22 %). Nejméně dotazníků vyplnily firmy z oboru 

zemědělství (2,17%) a dopravy (4,35). 

Tabulka 8 Jaký je převaţující předmět Vašeho podniku? Zdroj: Vlastní zpracování 

Odpověď Počet firem Relativní četnost v % 

Zpracovatelský průmysl 13 28,26 

Stavebnictví 7 15,22 

Zemědělství 1 2,17 

Doprava 2 4,35 

Služby 14 30,43 

Jiný 9 19,57 

36,95%

19,56%

17,39%

26,10%

Okres

Zlín

Kroměříž

Vsetín

Uherské Hradiště
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Celkem 46 100 

 

Firmy jsou vybrány náhodně. Mým hlavním znakem je počet zaměstnanců, proto se 

předměty činnosti tak liší. Důvodem proč vyplnily firmy dotazník ze zpracovatelského 

průmyslu a sluţeb můţe být, ţe znají samotný pojem environmentální účetnictví, a ţe musí 

vést environmentální účetnictví kvůli vydané legislativě. 

Celkově z mého průzkumu vyplývá, ţe právě podniky poskytující převáţně sluţby a ze 

zpracovatelského průmyslu vyuţívají environmentální účetnictví. 

 

Obrázek 7 Jaký je převaţující předmět Vašeho podniku? Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 4 : Jaké má výhody, podle Vás, zavedení environmentálního účetnictví?  

(možnost i více odpovědí) 

V této otázce je moţné označit i více odpovědí. Spousta firem moţnosti více odpovědí i 

vyuţila. Z tabulky vyplývá, ţe firmy za nejčastější výhody zavedení environmentálního 

účetnictví povaţují zvýšení image (30 %) a zlepšení vztahů s dodavateli a veřejnou 

správou (28,57 %). Poté se umístily výhody – sníţení nákladů (20%) a zlepšení 

vnitropodnikové komunikace (14,29 %). Firmy povaţují výhodu – zlepšení organizační 

struktury za nejméně přinášející uţitek neţ ty ostatní. Zlepšení organizační struktury 

získalo pouhých 7,14 %. 

28,26%

15,22%
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Předmět činnosti
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Tabulka 9 Jaké má výhody, podle Vás, zavedení environmentálního účetnictví? (moţnost i 

více odpovědí) Zdroj: Vlastní zpracování 

Odpověď Počet odpovědí Relativní četnost v % 

Snižování nákladů 14 20 

Zvýšení image 21 30 

Zlepšení vnitropodnikové 

komunikace 
10 14,29 

Zlepšení vztahů s 

dodavateli a veřejnou 

správou 

20 28,57 

Zlepšení organizační 

struktury 
5 7,14 

 

Výsledky mého průzkumu mě mile překvapily. Myslela jsem, ţe firmám jde především jen 

o zisk. Zisk souvisí hlavně se sniţováním nákladů. Z průzkumu však vyplývá, ţe firmám 

jde především o image podniku a o zlepšení vztahů s dodavateli a veřejnou správou. 

Moţná si to neuvědomujeme, ale ţijeme v době, kdy se ţivotní prostředí začíná čím dál 

tím více dostávat do popředí. Firmy se od sebe příliš neliší, proto je dobré mít určitou 

malou konkurenční výhodu nad ostatními. 
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Obrázek 8 Jaké má výhody, podle Vás, zavedení environmentálního účetnictví? (moţnost i 

více odpovědí) Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 5 : Jaké nevýhody, podle Vás, souvisejí se zavedením environmentálního  

účetnictví? (možnost i více odpovědí) 

V tabulce a grafu je přehledně znázorněno, jaké nevýhody souvisejí se zavedení 

environmentálního účetnictví. Jako největší nevýhodu spatřují v nákladech spojených se 

zavedením. Tuto nevýhodu označuje 41,33 % firem. Jako druhou největší nevýhodu firmy 

uvádějí pracnost zavedení (34,67 %). Jako nejmenší nevýhodu firmy vidí ve zveřejňování a 

zpracování pravidelného environmentálního reportingu (24 %) 

Tabulka 10 Jaké nevýhody, podle Vás, souvisejí se zavedením environmentálního 

účetnictví? (moţnost i více odpovědí) Zdroj: Vlastní zpracování 

Odpověď Počet odpovědí Relativní četnost v % 

Náklady spojené se 

zavedením 
31 41,33 

Pracnost zavedení 26 34,67 

Pravidelný 

environmentální reporting 
18 24 
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S výsledky průzkumu plně souhlasím. Nejčastějším problémem a nevýhodou jsou náklady 

spojené se zavedením environmentálního účetnictví v podniku a pracnost zavedení. 

Podniky nemají dostatek zaměstnanců, kteří by se věnovali jen zavedení 

environmentálního účetnictví. Samotné zavedení spotřebuje mnoţství času a objemu 

finančních prostředků. Existuje zde jedna moţnost, jak tyhle dvě nevýhody, co nejvíce 

eliminovat. Při zavedení environmentálního účetnictví si najmout externí firmu. Bohuţel 

zde je nevýhoda ta, ţe pracovníci externí firmy neznají firmu tak dobře jako vlastní 

zaměstnanci.  

 

Obrázek 9 Jaké nevýhody, podle Vás, souvisejí se zavedením environmentálního 

účetnictví? (moţnost i více odpovědí) Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 6 : Co si myslíte, že je příčinnou, že některé podniky nevyužívají 

environmentální účetnictví? (možnost i více odpovědí) 

Jak vyplývá z tabulky, většina firem uvádí za největší příčinu nevyuţití environmentálního 

účetnictví nedostatek podkladových materiálů (33,87 %). Dále z této otázky vyplývá, ţe 

jako další příčinu uvádějí nedostatek volných peněţních prostředků (25,81 %) a ţe 

neposkytuje dostatečně vyuţitelné informace (22,58 %). Další příčinou je názor: „Ochrana 

ţivotního prostředí je jen módním trendem“ (14,52 %). Jako poslední příčiny jsou pod 

pojmem jiné. Jiné vyplnily dva podniky, tzn. 3,22 % z celkového počtu. Pod pojmem jiné 

firmy uvádí neznalost environmentálního účetnictví a nedostatek času zaměstnanců. 

41,33%
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24,00%
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Tabulka 11 Co si myslíte, ţe je příčinnou, ţe některé podniky nevyuţívají environmentální 

účetnictví? (moţnost i více odpovědí) Zdroj: vlastní zpracování 

Odpověď Počet odpovědí Relativní četnost v % 

Nedostatek podkladových 

materiálů 
21 33,87 

Nedostatek volných 

peněžních prostředků 
16 25,81 

Názor: „Ochrana 

životního prostředí je jen 

módním trendem“ 

9 14,52 

Neposkytuje dostatečně 

využitelné informace 
14 22,58 

Jiné 2 3,22 

 

Podle mého názoru největší příčinnou je nedostatečná legislativa a chybějící přesné 

manuály na zavedení. Další příčinou je neznalost samotného pojmu environmentální 

účetnictví. 

Pokud se podívám 10 let zpět, byly zadávány různé analýzy a projekty. Bohuţel 

v současné době nastal útlum. Dalším problémem je tzv. šedá literatura. Literatura, která se 

týká environmentálního účetnictví, je k dispozici pouze odborné veřejnosti. 

Ţádný podnik nemá stejné environmentální účetnictví s jiným. Je zde moţnost, ţe se 

v budoucnu octneme v situaci, kdy vše bude legislativně vyţadováno. Kdyby k této situaci 

došlo, tak musí být vydány přísné pokyny a zákony, jako je to v současné době u 

finančního účetnictví. 
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Obrázek 10 Co si myslíte, ţe je příčinnou, ţe některé podniky nevyuţívají environmentální 

účetnictví? (moţnost i více odpovědí) Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 7 : Využíváte environmentální účetnictví ve Vašem podniku? 

Výsledky ukazují, ţe z celkového počtu 46 podniků jen 12 (26,09 %) vyuţívá 

environmentální účetnictví. Drtivá většina 73,91 % však environmentální účetnictví 

nevyuţívá.  

Tabulka 12 Vyuţíváte environmentální účetnictví ve Vašem podniku? Zdroj: Vlastní 

zpracování 

Odpověď Počet firem Relativní četnost v % 

Ano 12 26,09 

Ne 34 73,91 

Celkem 46 100 

  

Z mého průzkumu vyplývá, ţe environmentální účetnictví není tak zapovězenou oblastí, 

jak se na první pohled zdálo. Samotnou mě překvapilo, ţe tolik firem vyuţívá nějakým 

způsobem environmentální účetnictví. Někomu se můţe zdát, ţe 26,09 % je málo. Já 

naopak vidím velkou prosperitu do budoucnosti. Jen je zapotřebí různých přednášek a 

školení, které by zvýšily povědomí firem.  
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Obrázek 11 Vyuţíváte environmentální účetnictví ve Vašem podniku? Zdroj: Vlastní 

zpracování 

Otázka č. 8 : Plánujete v budoucnu zavedení environmentálního účetnictví? 

Z tabulky vyplývá, ţe 58,82 % se moţná chystá zavést environmentální účetnictví. Zato 

38, 24 % firem nad tím ani neuvaţují. Jen jediný podnik (2,94 %) uvádí, ţe v budoucnu ve 

svém podniku s environmentálním účetnictvím počítá. 

Tabulka 13 Plánujete v budoucnu zavedení environmentálního účetnictví? Zdroj: Vlastní 

zpracování 

Odpověď Počet firem Relativní četnost v % 

Ano 1 2,94 

Ne 13 38,24 

Možná 20 58,82 

Celkem 34 100 

 

Výsledek 58,82 % firem, kteří uvaţují o zavedení environmentálního účetnictví je 

naprostým úspěchem. Pozoruji, ţe podnikům ochrana ţivotního prostředí vůbec není 

26,09%

73,91%

Využití environmentálního účetnictví
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lhostejná. Naopak si začínají uvědomovat, ţe environmentální účetnictví jim můţe hodně 

napomoci například při sníţení nákladů, coţ v konečném důsledku znamená zvýšení zisku. 

 

Obrázek 12 Plánujete v budoucnu zavedení environmentálního účetnictví? Zdroj: Vlastní 

zpracování 

Otázka č. 9 : Snižuje Váš podnik negativní vlivy Vaší činnosti dopadající na životní  

prostředí? 

Drtivá většina (85,29 %), která nevyuţívá environmentální účetnictví, se snaţí sníţit 

negativní vlivy, které způsobují svou činností. Pouhých 5 firem ţádným způsobem 

nesniţuje své negativní vlivy. 

Tabulka 14 Sniţuje Váš podnik negativní vlivy Vaší činnosti dopadající na ţivotní  

prostředí? Zdroj: Vlastní zpracování 

Odpověď Počet firem Relativní četnost v % 

Ano 29 85,29 

Ne 5 14,71 

Celkem 34 100 
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Výsledek je vynikající. 85,29 % firem, které nemá zavedeno environmentální účetnictví, 

nějakým způsobem sniţují negativní dopady, které způsobují vlastní činnost. Například 

uvádí, ţe navrhují projekty nových provozů se sníţenými účinky na ŢP, měří emise 

malých zdrojů – plynové kotelny, provádí pravidelný monitoring svých činností, mají 

čističku odpadních vod, snaţí se pouţívat alternativní paliva, třídí odpad atd.  

V posledních letech ochrana ţivotního prostředí byl a je velmi diskutovaným tématem. Je 

patrné, ţe podnikům není vše lhostejné, jak se na první pohled můţe zdát. Těší mě, ţe 

firmy nemají problém s určitou ochrannou ţivotního prostředí. 

 

Obrázek 13 Sniţuje Váš podnik negativní vlivy Vaší činnosti dopadající na ţivotní  

prostředí? Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 10 : Co Vás vedlo k zavedení environmentálního účetnictví? 

Otázka číslo 10 byla otevřená. Odpovídají na ni jen ty firmy, které mají jiţ nějakým 

způsobem zavedeno environmentální účetnictví. Nejčastější odpovědí je zvýšení image 

podniku. Mezi dalšími odpověďmi jsou rozhodnutí managementu, účast na veřejných 

zakázkách, zvýšení zisku, rychlost a efektivita předávaných informací, předpisy 

(legislativa) atd. 

Otázka č. 11 : Jaký máte zaveden systém na ochranu životního prostředí? 

Skoro všechny firmy (91,67 %) uvádějí, ţe mají zaveden systém na ochranu ţivotního 

prostředí EMS. Jeden respondent vyplnil ţe, má zaveden jiný ale bohuţel neví jaký. 
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Nepodařilo se mi do mého výzkumu zahrnout firmu, která vyuţívá systém EMAS. Je to 

dáno tím, ţe EMAS má zaveden pouze jeden podnik ve Zlínském kraji. 

Tabulka 15 Jaký systém máte zaveden na ochranu ţivotního prostředí? Zdroj: Vlastní 

zpracování 

Odpověď Počet firem Relativní četnost v % 

EMS 11 91,67 

EMAS 0 0 

EMA 0 0 

Jiný 1 8,33 

Celkem 12 100 

 

Špatnou zprávou je, ţe nemohu ţádným způsobem porovnat, kolik firem a jaký systém 

vyuţívají. Český statistický úřad dosud neprovedl ţádnou statistiku. Na internetu jsou 

k dispozici dva dokumenty, které pojednávají o této problematice. Bohuţel ani jeden není 

oficiální a kaţdý má jiné výsledky.  

EMS je v současné době velmi rozšířený a velmi oblíbený systém. 
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Obrázek 14 Jaký systém máte zaveden na ochranu ţivotního prostředí? Zdroj: Vlastní 

zpracování 

 

Otázka č. 12 : Využíváte metodu oceňování nákladů TCA (Total Cost Assessment)? 

Z celkového počtu 12 podniků, které pouţívají environmentální účetnictví, 5 z nich 

vyuţívá metodu oceňování nákladů TCA. 7 podniků, které mi vyplnily dotazník, metodu 

TCA nevyuţívá. 

Tabulka 16 Vyuţíváte metodu oceňování nákladů TCA (Total Cost Assessment)? Zdroj: 

Vlastní zpracování 

Odpověď Počet firem Relativní četnost v % 

Ano 5 41,67 

Ne 7 58,33 

Celkem 12 100 

 

Jak jsem jiţ uvedla v teoretické části, metoda TCA je vhodná pro ocenění 

environmentálních nákladů. Metoda Total Cost Assessment se nejvíce doporučuje a 

pouţívá v praxi u oceňování nákladů investic. Malé firmy bohuţel nemají takové finanční 

prostředky, aby mohly dostatečně investovat. Z tohoto důvodu vyuţití metody TCA je pro 

ně zbytečné. 
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Obrázek 15 Vyuţíváte metodu oceňování nákladů TCA (Total Cost Assessment)? Zdroj: 

Vlastní zpracování 

Otázka č. 13 : Je Váš podnik držitelem certifikace ISO normy 14001? 

Je příjemné zjištění, ţe z celkového počtu 46 podniků, 21 je drţitelem certifikace ISO 

14001. Zbývajících 25 firem bohuţel certifikaci ISO normy nemají. Vše je přehledně 

znázorněno v tabulce. 

Tabulka 17 Je Váš podnik drţitelem certifikace ISO normy 14001? Zdroj: Vlastní 

zpracování 

Odpověď Počet firem Relativní četnost v % 

Ano 21 45,65 

Ne 25 54,35 

Celkem 46 100 

 

ISO 14001 je druhá nejrozšířenější norma ISO v České republice. I z toho důvodu je 

výsledek takový. Získání certifikátu nebude aţ takový problémem. Certifikát navazuje na 

normu ISO 9001, která se věnuje zvýšení jakosti.   

Pokud je podnik drţitelem certifikátu ISO 14001, tak je malý krůček od sledování 

environmentálních nákladů a výnosů. Bohuţel můj průzkum ukázal, ţe firmy chtějí 
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58,33%
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certifikaci hlavně kvůli image podniku. Nemají v úmyslu zavádět environmentální 

účetnictví potaţmo začít sledovat environmentální náklady a výnosy. 

 

Obrázek 16 Je Váš podnik drţitelem certifikace ISO normy 14001? Zdroj: Vlastní 

zpracování 
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3.2  Shrnutí praktické části 

 

Obrázek 17 Celkový počet firem, které má zavedeno environmentální účetnictví. Zdroj: 

Vlastní zpracování 

Na první pohled se můţe zdát, ţe environmentální účetnictví mají zavedeny velké firmy 

s velkým počtem zaměstnanců. Avšak z obrázku 17 vyplývá, ţe malé firmy si více 

uvědomují škodlivost svého jednání. Podniky s méně zaměstnanci více dbají na prevenci. 

Vše je moţná způsobeno tím, ţe pokuty nejsou nemalé. Pro většinu malých firem by 

placení pokut či sankce za poškozování ţivotního prostředí mělo likvidační účinek. 

Výsledky mohou být ovlivněny také tím, ţe podniků do 10 zaměstnanců je 

několikanásobně více neţ podniků, které mají více jak 10 zaměstnanců. 

Největším problémem v zavedení environmentálního účetnictví spatřují firmy v 

nedostatečných podkladových materiálech a nedostatečných volných peněţních 

prostředcích. Nedostatek volných peněţních prostředků můţe být důsledek hospodářské 

krize, která úplně ještě nedozněla. V době kdy hospodářská krize nejvíce ovlivňovala 

firmy, nastal velký útlum výroby, investic a mnoho dalšího.  

Jako největší výhody mohu označit zvýšení image, zlepšení vztahů s dodavateli a veřejnou 

správou. V současné době je velkou otázkou sníţení nákladů. Avšak z průzkumu 

vyplynulo, ţe pro podniky je důleţitější image neţ samotné sniţování nákladů.  
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Na mém průzkumu mě nejvíce překvapily odpovědi na dvě otázky. 12 firem odpovědělo, 

ţe environmentální účetnictví má zavedeno. Naopak na poslední otázku týkající se normy 

ISO 14001 odpovědělo, ţe 21 z nich je drţitelem. Teď vyvstává otázka, zda firmy plně 

pochopily princip normy ISO 14001. Zde se můţe jednat o to, ţe firmy mají certifikát ISO 

14001 jen na image, aby vypadaly lépe před svými zákazníky, dodavateli, coţ je podle 

mého názoru naprosto zbytečné. Norma ISO 14001 má přece mít jiné účinky a to, aby se 

firmy snaţily o nějakou prevenci, jak nepoškozovat ţivotní prostředí. 
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4 NÁVRHY A OPATŘENÍ 

Kaţdý podnik by měl nejdříve přezkoumat své chování vůči ţivotnímu prostředí.  Je nutný 

sběr informací o spotřebě materiálu a energií, o mnoţství odpadu, o moţných haváriích a 

stávajících ekologicky šetrných zařízeních atd. 

K efektivnosti environmentálního účetnictví je potřebná spolupráce ekonoma, výrobního 

ředitele a účetního. Tato spolupráce však není jednoduchá. Proto při zavádění 

environmentálního účetnictví do podniku by měl být vyčleněn jeden pracovník, který se 

orientuje ve všech třech oblastech. Pokud však nelze vyčlenit takového zaměstnance, tak 

pro podnik je nejjednodušší poţádat o spolupráci externí firmu, která má se zaváděním 

environmentálního účetnictví určité zkušenosti. Podnik ušetří finanční prostředky a můţe 

si být jist, ţe specializovaná firma ví, co dělá. Jedinou nevýhodou můţe být, ţe externí 

specializovaná firma nezná tak dobře podnik, a můţe environmentální účetnictví špatně 

nastavit. Ale jak se říká, bez rizika není zisk. Tím se musí firma řídit. Firma nemůţe být 

přesvědčena, ţe ekologické myšlení není ekonomické. Avšak opak je pravdou.  

Pokud se podnik rozhodne pro zavedení environmentálního účetnictví podle normy ISO 

14001, neměl by mít certifikát jen kvůli image podniku. Samozřejmě image podniku je 

velmi důleţitá, ale ţádným způsobem nepomůţe k ochraně ţivotního prostředí. Z mého 

průzkumu vyplynulo, ţe polovina firem, která má certifikaci vůbec neprovádí 

environmentální účetnictví. V tomhle vidím slabou stránku environmentálního účetnictví. 

Naopak nejsilnější stránku spatřuji ve sníţení nákladů, coţ by mělo být prvotním cílem 

kaţdého podniku. 

Také stát se snaţí, aby podniky byly ekologičtější. Řeší to placením různých poplatků a 

pokut. To však nemůţeme řešit jako environmentální náklad, protoţe pokuty neslouţí na 

ochranu ţivotního prostředí. Stát se snaţí i dalšími nástroji podporovat ekologičnost firem, 

jako jsou daně a dotace. Tyto nástroje mohou přimět podnik, aby se choval lépe 

k ţivotnímu prostředí. Dotace jsou jedny z mála, které donutí podnik sledovat 

environmentální náklady a výnosy. 

Dále navrhuji zavést vzdělávací programy a různá školení pro zaměstnance. Dobří 

zaměstnanci jsou alfou a omegou podniku. Pokud si podnik vychová zaměstnance, tak aby 

se chovali ekologicky, pro podnik to bude určitě prospěšné.  

Souhrn všech mých návrhů a opatření jsem uvedla v tabulce č. 19. 
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Tabulka 18 Návrhy a opatření. Zdroj: Vlastní zpracování 

Návrhy a opatření 

Sběr informací o spotřebě materiálu a energií, o mnoţství odpadu, o moţných haváriích a 

stávajících ekologicky šetrných zařízeních 

Spolupráce ekonoma, výrobního ředitele a účetního 

Při zavedení poţádat o spolupráci specializovanou firmu 

Certifikaci normy ISO 14001 pouţívat na ten účel, ke kterému je přímo určena  

Snaha o prevenci ochrany ţivotního prostředí (Změna myšlení „ochrana ţivotního 

prostředí = placení pokut“) 

Vzdělávací programy a různá školení pro zaměstnance 
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ZÁVĚR 

Zavedení environmentálního účetnictví je výhodné jak pro ţivotní prostředí, tak i pro 

samotný podnik. Nejdůleţitější je vyčíslit správně výnosy. Pokud dobře vyčíslíme výnosy 

plynoucí z environmentálního účetnictví, tak získáme základ pro rozhodování 

managementu společnosti. Nepotrvá dlouho a staneme se svědky velkého boomu 

týkajícího se environmentálního účetnictví. Vše je zatím na začátku a vše bude záleţet na 

podnicích, jak se postaví k ochraně ţivotního prostředí. Neboť chránit ţivotní prostředí a 

zároveň sniţovat náklady podniku se jeví v mnoha ohledech jako výhodné. 

Sniţováním nákladů se bude věnovat kaţdý podnik. Jen dnes se začíná rozšiřovat 

environmentální účetnictví, neboť člověk si postupně začíná stále více uvědomovat 

důleţitost ţivotního prostředí. K zamyšlení se nad tímto problémem přispívá i nově vydaná 

legislativa, která nutí firmy přemýšlet nad otázkou, jak co nejméně zatíţit ţivotní prostředí. 

Chování firem vůči ţivotnímu prostředí je částečně určeno zákony a nařízeními na ochranu 

ţivotního prostředí. Na podnik nepůsobí jen zákony ČR, ale také mezinárodní vlivy a 

především veřejnost. Kaţdé odvětví se k environmentálnímu profilu staví jiným způsobem. 

Jsou však jiţ odvětví, ve kterých environmentální stránka podniku hraje důleţitou roli při 

výběru obchodních partnerů.  

Environmentální stránka podniku a její ekonomické dopady podnikových činností na 

ţivotní prostředí hraje důleţitou roli při rozhodování majitelů a vrcholového vedení 

podniku. Důleţitou roli hraje z toho důvodu, ţe ovlivňuje finanční pozici podniku a jeho 

zisk. 

Cílem mé práce bylo zjistit vyuţití současného stavu environmentálního účetnictví v 

podnicích ve Zlínském kraji. Z analýzy je patrné, ţe většině firem slouţí environmentální 

účetnictví jen pro zvýšení image podniku. Bylo by skvělé ţít v době, kdy podnikům jen 

zvýšení image nebude stačit. Hlavními problémy shledávám v chybějících finančních 

prostředcích a v čase. 

Environmentální účetnictví je hudbou budoucnosti. Musíme chránit své ţivotní prostředí, 

které nejde obnovit tak lehce jako například koupit nový stroj. Pokud ztratíme dnes své 

ţivotní prostředí, v budoucnosti ho jen velmi těţko budeme vracet do původního stavu.  
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PŘÍLOHA P I: PŘÍKLADY ENVIRONMENTÁLNÍCH NÁKLADŮ 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Zdroj: Hyršlová, Vaněček (2002) 



 

 

PŘÍLOHA P 2 : VÝKAZ ENVIRONMENTÁLNÍCH NÁKLADŮ A 

VÝNOSŮ PODNIKU 

 

  Zdroj: Pastuszková (2011) 

 



 

 

PŘÍLOHA P3 : DOTAZNÍK 

Dotazník 

Dobrý den, 

v současné době provádím výzkum pro účely mé bakalářské práce, která se týká vyuţívání 

environmentální účetnictví na úrovni podniků ve Zlínském kraji. Tímto Vás prosím o 

vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je anonymní a zabere Vám cca. 10 minut Vašeho 

času. Své odpovědi prosím zakrouţkujte a kde máte moţnost napsat svůj názor, rozepište 

se prosím 

 

Děkuji Vám za Váš čas a ochotu. 

 

Tereza Mikulcová 

 

1) Ve kterém okresu se nachází sídlo Vašeho podniku? 

a) Zlín 

b) Kroměříţ 

c) Vsetín 

d) Uherské Hradiště 

 

2) Kolik zaměstnanců má Váš podnik? 

a) Do 10 

b) 10 – 49 

c) 50 – 249 

d) 250 a více 

 

3) Převažující předmět činnosti Vašeho podniku? 

a) Zpracovatelský průmysl 

b) Stavebnictví 

c) Zemědělství 

d) Sluţby 

e) Jiné………………………………………… 

 

4) Jakou největší výhodu má podle Vás zavedení environmentálního účetnictví? 

(možnost i více odpovědí) 

a) Sniţování nákladů 



 

 

b) Zvýšení image 

c) Zlepšení vnitropodnikové komunikace 

d) Zlepšení vztahů s dodavateli a veřejnou správou 

e) Zlepšení organizační struktury 

 

5) Jaké nevýhody podle Vás souvisejí se zavedením environmentálního účetnictví? 

(možnost i více odpovědí) 

a) Náklady spojené se zavedením 

b) Pracnost zavedení 

c) Pravidelný environmentální reporting 

 

6) Co si myslíte, že je příčinou, že některé podniky nevyužívají environmentální 

účetnictví? (možnost i více odpovědí) 

a) Nedostatek materiálu 

b) Nedostatek informací  

c) Názor:„Ochrana ţivotního prostředí je jen módním trendem“ 

d) Málo volných peněţních prostředků 

e) Jiné……………………………….. 

 

7) Využíváte environmentální účetnictví ve Vašem podniku? 

a) Ano (pokračujte následující otázkou č. 10) 

b) Ne  

 

8) Plánujete v budoucnu zavedení environmentálního účetnictví?  

a) Ano 

b) Ne 

c) Moţná 

 

9) Snižuje Váš podnik negativní vlivy Vaší činnosti dopadající na životní 

prostředí? 

a) Ano, uveďte jak ……………………………………………… 

b) Ne 

Dále přejděte na otázku č. 13 

10)  Co Vás vedlo k zavedení environmentálního účetnictví? 

……………………………………………….………………………………………

… 

11) Jaký máte zaveden systém na ochranu životního prostředí? 

a) EMS 

b) EMAS 

c) EMA 

d) Jiné……………………………… 

 



 

 

12) Využíváte metodu oceňování nákladů TCA (Total Cost assessment)? 

a) Ano 

b) Ne 

 

13) Je Váš podnik držitelem certifikace ISO normy 14001? 

a) Ano 

b) Ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


