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Anotace 
 

Téma ochrana životního prostředí,  je dnes sledováno se stále větší intenzitou, a do     

budoucna je toto téma velmi důležité. Proto podívat se na službu prodeje v maloobchodě, 

ze strany vlivu na  životní prostředí,  může být pro mnohé zajímavé. V práci je zpracován 

životní cyklus služby prodeje v maloobchodu programovým nástrojem a následně popsán 

její vliv na životní prostředí. Nejprve je vysvětlena základní podstata metodiky posouzení 

životního cyklu a v experimentální části je tato metodika zpracovaná podle zásad LCA - 

posuzování životního cyklu, ve čtyřech základních fázích.  Závěrem jsou prezentovány 

výsledky analýzy dle hlavního cíle práce a je doporučeno jak zmírnit dopady na životní 

prostředí, pokud je to ve službě maloobchodu vůbec možné.  

 

Klíčová slova: Životní cyklus výrobku, LCA, SimaPro, Eco-indicator 99, kategorie 
dopadu 

 

Summary 

 
The topic of the environmental protection is watched and discussed very much nowadays 

and it is a very important topic for the future, too. Therefore it is interesting to look at a 

shop service and its´ influence on the environment. The thesis deals with the life cycle of 

the shop service within a programme tool and then the influence on the environment is 

described. First, the method in accordance with LCA is explained in the experimental part - 

the analysis of the life cycle in four basic phases. In the end, the results of the analysis are 

presented in accordance with the main goal of the thesis and it is recommended how to 

reduce the impacts on the environment, if is possible in this field of business. 

 

Key words: Life cycles of a product, LCA, SimaPro, Eco-indicator 99, category of an 

impact 
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Seznam použitých zkratek 

Apod. a podobně 

atd.   a tak dále 

CF  Charakterizační faktor 

Co kobalt (z latinského Cobaltum) – chemický prvek 

Cu měď (z latinského Cuprum) – chemický prvek 

DALY roky života ovlivněné nezpůsobilostí (angl. disability adjusted life years) 

fNPP volná primární produkce (angl. free net primary production). 

LCA posuzování životního cyklu (angl. Life Cycle Assessment)  

LCI inventarizační analýza 

LCIA hodnocení  dopadů 

Např.  například 

NPP primární produkce (angl. net primary production) 

PAF podíl ovlivněných druhů (potentially affected fiction) 

PDF podíl chybějících druhů (angl. potentially disapeared fraction) 

POO pravděpodobnost výskytu druhu (angl. probability of occurrence) 

Tkm tunokilometr 

Tzv. tak zvaně 

WHO Světová zdravotnická organizace (angl. World Health Organisation) 
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1. Úvod 

Neexistuje snad v naší republice člověk, který by nevyužíval v běžném životě 

službu. Služba je činnost uspokojující základní nebo jiné potřeby. Jejím výsledkem je 

užitečný efekt, ne hmotný statek (výrobek). Málokdo se nad tímto pozastaví, ale je 

naprosto běžné zakoupit si potraviny k uspokojení základních potřeb, dopravit se do 

zaměstnání hromadnou dopravou, nebo jít do kina. 

Jak a v jakém množství ovlivňují služby naše životní prostředí je základním cílem této 

diplomové práce, pomocí metody LCA - Life Cycle Assessment. LCA je metoda 

posuzování životního cyklu produktu nebo služby z hlediska jeho působení na životní 

prostředí.  

Všechny podklady v této práci vztahující se ke službě v maloochodu obsahují primární 

data z firmy ve které pracuji 11 let. Firma se zabývá prodejem mobilních telefonů a 

příslušenstvím k mobilním telefonům. Je to malá firma , která má tři zaměstnance s ročním 

obratem 6 mil. ročně. 

2. Teoretická část  

Bez mobilního telefonu či mobilních technologií obecně se v současném světě 

neobejdeme. Každý z nás vlastní minimálně jeden mobilní telefon a využívá jej nepřetržitě. 

Málokdo by se tohoto přístroje dokázal vzdát byť i jen na týden. 

V současnosti se začíná i hovořit i o „závislosti“ na mobilním telefonu. Samozřejmě, vše 

má své výhody i nevýhody, avšak u tohoto přístroje mají zřejmě ty výhody větší a 

podstatnější význam. Proto také můžeme sledovat jejich neskutečný rozvoj, vývoj a 

technologickou vyspělost. Výroba mobilních telefonů se stala fenoménem na trhu, tak jako 

boj firem o co nejnovější, nejkomplexnější a nejmodernější model a služby. Od svého 

vzniku se posunuly tyto přístroje na úplně jinou úroveň a mobilní telefon dnes dokáže snad 

úplně všechno.  

 Napadlo už však někoho z nás, jaký dopad by mohly mít tyto produkty na životní 

prostředí? Z čeho všeho se vlastně skládají a jak je náročná jejich výroba a prodej? 

Málokdo si kupuje mobilní telefon jako přístroj na celý život. V tempu, kterým se vyvíjejí 

nové a nové technologie a o kolik nových funkcí jsou mobilní telefony rok od roku bohatší, 

to ani nejde. Kde tedy končí tuny odpadu z mobilních telefonů? Několikrát jsme například 
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mohli sledovat diskuze o škodlivosti elektromagnetického záření. Mohli jsme číst studie o 

jeho škodlivosti, o jeho vlivu na plodnost, DNA, domácí zvířata aj. Je také zřejmé, že 

samotný mobilní telefon se skládá z různých materiálů, z nichž mnoho z nich je 

nebezpečných pro život i pro životní prostředí (např. Cu, Co aj.). 

 Tak jakou rychlostí se vyvíjí mobilní technologie, s takovou intenzitou je i kladen 

důraz na ekologičtější způsoby života. S postupem doby se stálé více setkáváme s výzvami 

na ekologickou výrobu, používání ekologičtějších technologií i surovin, omezování 

množství vypouštěných látek (zejména skleníkové plyny) a také recyklaci. Např. tak jako 

doc. Ing. Vladimír Kočí Ph.D. [1] vyzývá: „V současné době je kladen důraz na rozvoj 

environmentálně šetrných technologií. Nejedná se pouze o energeticky úspornější 

technologie, ale o koncepční přístup k minimalizaci všech nežádoucích environmentálních 

dopadů provozu určitých zařízení či výroby a používání daných produktů. Zajímá nás, 

jakým způsobem volit takový technologický postup, který je environmentálně šetrnější do 

všech dohlédnutelných důsledků.“ Proto různé firmy přistupují na šetrnější postupy, 

zavádějí a dodržují přísné normy a jednou z metod konkurenčního boje se stává míra 

zatěžování životního prostředí. Jednou z možných způsobů je myšlení na celý životní 

cyklus výrobků a procesů, jež pomáhá neustále zlepšovat jejich ekologické aspekty. 

2.1. Co je LCA a k čemu slouží? 

Posuzování životního cyklu (LCA) zahrnuje hodnocení některých aspektů - často 

environmentálních aspektů - výrobkového systému ve všech fázích jeho životního cyklu. 

„Představuje rychle se rozvíjející se rodinu nástrojů a technik, které mají pomoci v oblasti 

životního prostředí a v dlouhodobém horizontu k trvale udržitelnému rozvoji [2.]“. 

Oficiální stránky o LCA zveřejňují tuto definici jako „posuzování životního cyklu je 

metoda porovnávání environmentálních dopadů produktů, hmatatelných výrobků či služeb, 

s ohledem na celý jejich životní cyklus, tzv. od kolébky do hrobu.“ Dle významu ČSN EN 

ISO 14040 je možné metodu LCA charakterizovat jako shromažďování a vyhodnocování 

vstupů, výstupů a možných dopadů na životní prostředí výrobkového systému během 

celého životního cyklu [7]. 

 Ještě než začnu blíže vysvětlovat metodu LCA, je vhodné osvětlit blíže pojem 

„životní cyklus výrobku“. Je obecně známo, že výrobky podléhají určitému životnímu 
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cyklu. Charakteristiky jednotlivých fází životního cyklu produktu se popisují několika 

způsoby. Tichá [5] např. popisuje stručně tento proces jako: 

− těžba/získávání surovin, materiálu, 

− doprava, 

− výroba, 

− užití, 

− odpad/recyklace. 

Cyklus výrobku může být vzhledem k času velmi krátký, např. 14 dnů u jídla, 

několik let u mobilního telefonu a třeba i desítky let jako např. u budov. Během svého 

životního cyklu má výrobek vliv na životní prostředí, ovlivňuje ho však významně i po 

skončení jeho životnosti. 

Pramenem metody LCA je určení veškerých energeticko–materiálových toků, které 

sledovaný celek vážou s jeho okolím a na podkladě stanovení kvality a kvantity vstupů a 

výstupů stanovit změny, které tyto odběry ze životního prostředí (z hlediska systému 

vstupy) a látky vnášené do životního prostředí (výstupy z pohledu sledovaného systému) v 

životním prostředí způsobují [4]. Metoda LCA přistupuje k hodnocení environmentálních 

dopadů produktů s ohledem na jejich celý životní cyklus, zahrnuje tedy environmentální 

dopady produktů již od stádia získávání a výroby výchozích materiálů přes stádium výroby 

samotného produktu, stádium jeho užívání až po stádium jeho odstranění, opětovného užití 

či recyklaci v něm použitých materiálů. Environmentální dopady produktů jsou hodnoceny 

na základě posouzení vlivu materiálových a energetických toků, jež sledovaný systém 

vyměňuje se svým okolím, tedy s životním prostředím. Významným přínosem metody 

LCA je vyjadřování environmentálních dopadů pomocí tzv. kategorií dopadů. Kategorie 

dopadu je specifický problém životního prostředí, na jehož rozvoji se lidská činnost 

v důsledku výměny látek či energií s okolním prostředím podílí. Hodnocení 

environmentálních dopadů v LCA není omezeno na výčet množství jednotlivých 

škodlivých materiálových či energetických toků, ale pomocí hodnot vyjadřujících míru 

poškození dané kategorie dopadu podává informaci o možném konkrétním poškození [6]. 

Metoda LCA má striktně určenou metodiku a realizuje se dle mezinárodních norem 

řady ISO 14040. Pro účinné zpracovávání LCA studií se používají komerčně přístupné 

databáze postupů i materiálových a energetických toků. Metoda LCA je jedním 

z nejpodstatnějších informačních instrumentů environmentálně zaměřené výrobkové 
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politiky [7]. První LCA standardy (ČSN EN ISO 14 040, ČSN EN ISO 14 041, ČSN EN 

ISO 14 042 a ČSN EN ISO 14 043, jsou od roku 2006 nahrazeny novými standardy ČSN 

EN ISO 14 040 (přepracovaná původní ČSN EN ISO 14 040) a ČSN EN ISO 14 044 

(ucelená norma nahrazující původní ČSN EN ISO 14 041–3) [6]. 

Hlavní přínosy metody posuzování životního cyklu vidí Kočí [6]: 

− porovnávání environmentálních dopadů produktů se zřetelem na jejich úlohu, 

− posuzování environmentálních dopadů s ohledem na celý životní cyklus produktu, 

− zavedení hranic systému pro srozumitelné vyjádření množství produktového 

systému, 

− vyjadřování zásahů do životního prostředí ne výčtem emisních toků, ale aplikací 

vymezených kategorií dopadu - převedení hmotnostně vyjádřených emisních toků 

na konkrétní hodnoty výsledků indikátorů kategorií dopadu, 

− schopnost identifikovat přenášení environmentálních problémů jak v prostoru, tak 

mezi různými kategoriemi dopadu.  

Ing. Marie Tichá [5] zmiňuje hlavní zásady uplatňované při realizaci LCA studie: 

− perspektiva životního cyklu, 

− environmentální zaměření, 

− relativní přístup a funkční jednotka, 

− iterativní přístup, 

− transparentnost, 

− komplexnost a vědecký přístup. 

  Výstupy z konkrétní LCA studie nejsou platné obecně, ale vždy za daných a jasně 

specifikovaných podmínek. Přínosem metody LCA je právě jasná definice podmínek 

platnosti studií, zasazující dané poznatky o interakcích technologických procesů a 

životního prostředí do konkrétního technologického, environmentálního, ale 

i socioekonomického kontextu. Posuzování životního cyklu se stalo v roce 2010 součástí 

zákona o odpadech. V novele zákona č. 154/2010 Sb. o odpadech [9], v § 9a a v bodě 2 se 

píše: "Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit, pokud se na 

základě posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik odpadu a 

nakládání s ním prokáže, že je to vhodné." Vložení metodiky LCA do zákona o odpadech 

přineslo významný posun v možnostech uplatnění LCA v této sféře. Z celé řady publikací 
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ve světě a v současnosti i u nás se osvědčuje, že LCA má schopnost vhodným způsobem 

naznačit směr, jak eliminovat environmentální dopady nakládání s odpady. 

2.1.1. Stručná historie a vývoj LCA 

Podobně jako všechny dobré nápady, LCA pravděpodobně vznikla v mnoha 

různých místech, mnoha různými způsoby. Metoda LCA se rozvinula v USA z metody 

„Zdroje a profilová analýza z hlediska životního prostředí“ (Resource and Environmental 

Profile Analysis, zkratka REPA), která na podkladě analýzy nákladů a užitků hodnotila 

výrobky z pohledu spotřeby přírodních zdrojů a energie v časech ropné krize [4]. První 

studie zaměřené na aspekty životního cyklu výrobků a materiálů pocházejí z konce 

šedesátých a začátku sedmdesátých let. Řešily se v nich otázky, jako jsou energetická 

účinnost, spotřeba surovin, a do určité míry i nakládání s odpady. Například Coca-Cola 

Company v roce 1969 financovala studii pro porovnání využívání zdrojů a životního 

prostředí spojené s výrobou obalů těchto nápojů. Mezitím se podobný přístup vyvíjel 

v Evropě, později známý jako "ekologická bilance“.  

 Zpočátku byl kladen větší důraz na spotřebu energie, nežli na produkci odpadů. 

Jednou z hlavních překážek většího pokroku v oblasti LCA byla nízká úroveň zkušeností s 

LCA, spolu s nepřiměřeným očekáváním. Je obdivuhodné, jak velký zájem vzbudilo LCA 

v některých odvětvích průmyslu. I přes více jak 30 let vývoje je však možno považovat 

LCA za mladý nástroj a je třeba nadále investovat do jeho vývoje a taktéž větší 

informovanosti u veřejnosti [2]. 

2.1.2. Použití a využití LCA 

Metoda LCA má universální použití. Známá je fakticky ve všech zemích a 

přiměřeně tomu je také používána. Jde ovšem o metodu pracnou, kdy je nutné vyzkoumat 

hodně nejrůznějších informací, vymezit jejich přesnost, reprodukovatelnost, spolehlivost 

a citlivost. Vzhledem k tomu, že jde o techniku, která má závažný význam pro dosažení 

udržitelného rozvoje, tedy jak pro udržitelnou výrobu, tak i pro udržitelnou spotřebu, 

je ustavičně dále rozvíjena a jsou také propracovávány její databáze a kompetentní 

software. Přesto jejich používání je nutno uhradit a ceny jsou pořád značně vysoké [4]. 
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Definice cílů a rozsahu 

Inventarizační analýza 

Posuzování dopadů 

 

 

Interpretace 

 Studii LCA je možno podle účelu zpracovat jako podrobnou či zjednodušenou. 

LCA je nástrojem pro podporu v rozhodování. Pokud se používá správným způsobem, 

může obchodu zajistit, že jeho volby jsou příznivé pro životní prostředí a tedy i finančně 

výhodné. Využití LCA je vhodné zejména pro [10]: 

− benchmarking, 

− souhrnný pohled na životní cyklus výrobku (srovnání funkce ne produktu), 

− identifikace etap s nejzávažnějším příspěvkem k poškození životního prostředí, 

− porovnání rozdílných možností konkrétního produkčního systému vedoucích 

k minimalizaci dopadů na životní prostředí, 

− podporu při návrhu nových produktů,  

− vyhodnocení zdrojů největších problémů spojených s produktem, včetně plánu 

nových výrobků, 

− při vývoji dlouhodobé politiky týkající se komplexního využití surovin šetření 

zdrojů, zmenšení environmentálních dopadů a rizik způsobených v průběhu 

životního cyklu produktu, 

− vyhodnocení případných dopadů sloučených s alternativními způsoby nakládání 

s odpadem, 

− Informování veřejnosti o environmentálních popisech produktů. 

2.2. Fáze LCA 

Studie LCA se skládá ze čtyř základních fází, a to definice cílů a rozsahu, 

inventarizace, hodnocení dopadů a interpretace. Poznatky z jedné fáze mohou ovlivnit 

východiska předchozí fáze, kterou je třeba přehodnotit a pokračovat opět k fázi následující  

 

 

 

 

 

 

 

obrázek č. 1 Fáze studie LCA (zdroj: LCA.CZ). 
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2.2.1. První fáze – definice cílů a rozsahu 

V této fázi jde zejména o jednoznačné definování parametrů studie významných 

pro její interpretaci a praktické užití. Jde o komplex procedurálních kroků umožňujících 

zasadit studii do skutečného kontextu platnosti a vysvětlit, co bude nutné provést pro její 

zdárné zpracování. Cíl studie musí jednoznačně vymezit plánované použití, důvody 

provádění studie a zamýšleného příjemce a uživatele výsledků studie. Definice rozsahu se 

skládá ze dvou oblastí specifikací:  ze specifikace technických parametrů a ze specifikace 

procedurálních kroků majících souvislost s vypracováním studie.  

 V definici cílů je nutné detailně vymezit, co je předmětem studie, jaký bude její 

obsah, význam, komu je studie určena a za jakých okolností budou její závěry platné. Tyto 

body totiž ovlivňují, jakým způsobem bude studie realizována. Jinak se studie LCA 

provádí pro interní použití v rámci jednoho podniku, jinak když je určena širokému 

obecenstvu. 

 Důležité při stanovení cílu je rozhodnutí, jestli studie bude sloužit k porovnání dvou 

produktu, nebo jestli budeme zkoumat produktový systém jen jednoho produktu, a hledat 

možnosti inovace. Pokud studie porovnává dva produkty, klademe zvýšený nárok na 

transparentnost studie a na její kvalitu. Proto ve studii uvádíme, jaké detailní informace 

budou potřebné ke zpracování studie. 

Technická specifikace rozsahu studie se skládá z definování funkce, funkční 

jednotky a referenčního toku, následně z určení hranic systému, postupů alokace a volby 

charakterizačního modelu. Do procedurální specifikace rozsahu studie patří vymezení 

chodů pro zabezpečení kvality prováděné studie, jako je např. popis zvolených 

metodických postupů aj. 

2.2.2. Druhá fáze – inventarizace 

Tato fáze slouží k vyčíslení množství elementárních toků uvolněných během 

životního cyklu produktů do životního prostředí. Úlohou inventarizace je shromáždit 

environmentálně podstatné informace o zúčastněných procesech. Inventarizace nejdříve 

sbírá data o jednotlivých procesech, na to realizuje inventarizaci vstupů a výstupů celého 

systému a okolí. Cílem je vyčíslení veškerých elementárních toků souvisejících 
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s produktovým systémem. Inventarizační analýza je základem technického provádění LCA 

studií. 

 V inventarizaci je zřetelný princip, kdy jsou do životního cyklu výrobku zahrnuty 

procesy podílející se jak na získávání a výrobě nezbytných surovin a materiálů, tak i na 

výrobě, používání a odstraňování vlastních výrobků, na které je LCA studie prováděna. 

Výsledky inventarizace by měly být prezentovány přehlednou formou:  kolik a jakých 

látek z okolního prostředí do okolního systému vstupuje a vystupuje. Tyto podklady slouží 

následnému hodnocení dopadů životního cyklu [6]. 

2.2.3. Třetí fáze – hodnocení dopadů LCIA 

Cílem fáze hodnocení environmentálních dopadů posuzovaného produktu je převést 

ekovektory (znázorněné v inventarizační tabulce) produktových systémů, tedy jednotlivá 

množství elementárních toků, na hodnoty jiných veličin vystihujících míru zasažení 

konkrétních problémů životního prostředí. Cílem je tedy měřitelně srovnat environmentální 

dopady produktových systémů a porovnat navzájem jejich důležitost pomocí nových 

kvalifikovatelných veličin zvaných kategorie dopadu. 

 Kategorie dopadu si můžeme představit již jako konkrétní problémy či děje 

způsobené antropogenními vlivy. Jsou to zejména globální oteplování, acidifikace, 

klimatické změny, eutrofizace, ekotoxicita aj. V textu se označuji počátečními písmeny 

anglických názvů těchto problémů (např. GW – global warming) [6]. 

2.2.3.1. Metody LCIA 

Posuzování dopadů v LCIA je realizováno pomocí dvou metod, a to midpoitovými 

kategoriemi a endpointovými kategoriemi. Jejich rozdíl je znatelný podle volby indikátoru 

kategorie dopadu [6]. V případě, že pro hodnocení škodlivosti daného elementárního toku 

neuvažujeme jeho osud v životním prostředí (např. biodegradaci), ale hodnotíme jeho 

potencionální škodlivost na základě jeho chemicko-fyzikálních či biologických vlastností, 

hodnotíme míru zasažení dané kategorie dopadu na úrovni označované midpoint. 

Midpointový indikátor kategorie dopadu slouží jako měřítko škodlivých vlastností 

elementárních toků, tedy potencionálních schopností tuto kategorii dopadu zapříčiňovat. 

Přítomnost určitého elementárního toku v prostředí může následně vyvolávat různé typy 
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nepříznivých účinků. Chemicko-fyzikální děje zapříčiněné elementárním tokem obvykle 

na sebe navazují v řetězci jednotlivých kroků vedoucích až ke konkrétnímu 

pozorovatelnému poškození prostředí, ke konečnému měřitelnému účinku označovanému 

jako endpoit. Endpointový indikátor kategorie dopadu je měřitelná nebo vyčíslitelná 

hodnota určitého jevu, jež byl v prostředí vyvolán přítomností elementárního toku [1]. 

Základní kategorie dopadu - midpointové 

- úbytek neobnovitelných zdrojů 

- globální oteplování 

- úbytek stratosférického ozónu 

- humánní toxicita 

- ekotoxicita 

- vznik fotooxidantů 

- acidifikace 

- eutrofizace 

Základní kategorie dopadu – edpointové  

- lidské zdraví 

- kvalita ekosystémů - Biodiverzita 

- úbytek dostupnosti surovin na trhu – zdroje 

- klimatické změny 

 

 
obrázek č. 2 Rozdíl v dopadech midpointové a endpointové kategorie 
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Kategorie dopadu se dají ještě rozdělit podle rozsahu působení 

- Globální 

• Skleníkový efekt 
• Narušování stratosférické ozónové vrstvy 
• Spotřeba surovin 

- Regionální 

• Acidifikace a eutrofizace 
• Tvorba přízemního ozónu 
• Ekotoxicita 
• Smog 

- Lokální 

• Přímé toxické působení 
• Land-use 
• Radiace 
• Kontaminace půdy 
• Zápach 
• Hluk 

2.2.4. Čtvrtá fáze – interpretace 

Jelikož výstupem LCA studie bývá velké množství dat, je úkolem jejich setřídění a 

následně vhodná a srozumitelná interpretace. Na obecné rovině se interpretace LCA 

sestává z následujících okruhů činností: 

− strukturalizace dat s ohledem na nejvýznamnější procesy či skupiny procesů a na 

  nejvýznamnější látky, 

− provedení analýz citlivosti a zhodnocení nejistot studie, 

− diskuse nad smysluplností dat ve vztahu k úplnosti studie a kvalitě vstupních dat; 

− závěrečné shrnutí a formulace realistických doporučení, 

shrnutých do následujících kroků: 

− identifikace významných zjištění (angl. significant issue), 

− hodnocení (angl. evaluation), 

− formulace závěrů a doporučení. 

Na podkladě poznatků shrnutých v interpretaci studie je možné navrhovat nové 

požadavky na další upřesnění studie [13]. 
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2.3. Softwarové nástroje pro LCA 

Při zpracování studie LCA vycházíme z požadavků norem. Aplikace těchto 

požadavků je hodně složitá. Důležitou součástí při zpracování LCA jsou proto sofwarové 

nástroje (např. GaBi, Bousted, SimaPro, Umberto, CMLCA...).  

Tyto nástroje obsahují databáze procesů. Tyto databáze jsou důležitou pomůckou, 

protože běžně není v našich silách získat tyto data vlastním měřením a sběrem dat 

z technologických procesů. Prakticky do každého procesu vstupují toky jako elektrická 

energie, ropa, benzín apod., a data těchto procesů tedy získáme z databází sofwarových 

nástrojů. Tyto nástroje samozřejmě mají i jiný význam než jen databáze, modelují 

produktové systémy, zpracovávají výstupy z inventarizací, vyčíslují konkrétní 

environmentální dopady. Z výsledků těchto namodelovaných procesů je pak mnohem 

snadnější a přehlednější vyvodit závěry.  

  

obrázek č. 3 Ukázka databáze programového nástroje SimaPro 
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3. Experimentální část 

3.1. Definice cílů a rozsahu 

LCA metoda povoluje, ale i vyžaduje, abychom se vrátili na počátek a pozměnili 

podle potřeby parametry, pokud se během řešení ukáže, že  to nezbytné. Důvodem bývá 

rozdílná kvalita dat a jejich dostupnost. 

Stanovení cíle 

− Co a proč je předmětem studie 

− Komu je studie určena 

− Kde bude studie použita a k čemu 

 

Hlavním cílem je zjistit jaký je vliv služby prodej v maloobchodu na životní prostředí 

Vedlejší cíle 

- Zjistit zda je možné ovlivnit tyto dopady vzhledem k životnímu prostředí 

- Jak snížit dopady na životní prostředí této služby  

- Tato studie je určena široké veřejnosti 

3.1.1. Funkce produktu a funkční jednotka 

 Každý produkt má zajistit spotřebiteli určitou funkci, službu. Proto identifikujeme 

funkci, která je pro studii klíčová.  Produkty mohou plnit zároveň i více funkcí, proto si 

zvolíme tu, která je pro naši studii důležitá. V případě této studie služby v maloobchodu je 

to prodej výrobků koncovému zákazníkovi, zajištění reklamačního servisu a poradenství. 

 Funkční jednotka (angl. functional unit) kvalifikuje zvolenou funkci a poskytuje 

základ, ke kterému se vztahují vstupy a výstupy modelování produktového systému. Aby 

funkční jednotka splňovala svoji funkci, musí být měřitelná v konkrétních jednotkách, 

např. v kilogramech, litrech, m2 apod. [6]. Funkční jednotkou v tomto případě je prodej 

služby v maloobchodu za hodinu. 
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3.1.2. Hranice systému  

Každý produktový systém se skládá z různých procesů, které se podílí na životním 

cyklu produktu. S posuzovaným produktem či službou souvisí procesy, které nemusí být 

podstatné pro zpracování studie. K oddělení podstatných procesů od nepodstatných slouží 

hranice systému (angl. systém boundary). Volba hranic systému podstatně ovlivňuje 

výstupy studie LCA, proto nezahrnutí jakýchkoliv procesů nebo dat musíme logicky 

zdůvodnit a vysvětlit. Určení  této hranice tedy ovlivňuje studii  a  také určuje její 

náročnost. Čím jsou tedy hranice systému rozsáhlejší, je vypracování studie 

komplikovanější a náročnější je i sběr dat.  

V některých studiích do systému vstupuje hmotnostně nevýznamný tok, a proto 

bude ho zanedbat. Kritérium pro vyloučení toku je procentuální významnost vstupů a 

výstupů a podíl na environmentálních dopadech. Procento použití pro vyřazení přestavuje 

hmotnostní součet méně než 1 % vstupů a výstupů, nazýváme cut-off kritérium. Je potřeba 

mít na paměti možnosti nezahrnutí hmotnostně nevýznamných toků, ale tyto toky mohou 

mít významný dopad na životní prostředí. Pokud tedy vyloučíme některé toky, je vhodné 

provést analýzu citlivosti. 

Analýza citlivosti (angl. sensitivity analysis) zajišťuje hodnověrnosti studie LCA. 

Slouží ke zjištění, zda může malá změna vyvolat velkou změnu ve výsledcích. Analýza se 

provádí obměňováním dat a sleduje se vliv na výsledek. Příklady analýzy citlivosti uvádí 

ČSN EN ISO 14044. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek č. 4 Hranice systému 



Ladislava Šimíková: Životní cyklus služeb poskytovaných v maloobchodě 

 

2012  14 

 

Hranice systémů maloobchodu“ 

- Doprava zboží a pomocného materiálu na prodejnu 

- Úkony spojené s prodejem zboží koncovému zákazníkovi (spotřeba vody, 

elektřiny) 

- Úkony spojené s případnými reklamacemi výrobků (doprava výrobku do servisního 

střediska) 

- Recyklace balícího materiálu a likvidace zpětného odběru nebezpečných výrobků 

 

 

                         Doprava komunální odpady 

 

             elektrická energie recyklace papíru 

 

                  spotřeba vody odpadní voda 

 

                spotřeba papíru 

 

obrázek č. 5 Hranice maloobchodu 

 

 

Alokační pravidla:  Alokace je postup rozdělení environmentálních dopadů 

jednoho procesu mezi dva a více produktů z vystupujícího procesu. Používá se, když toky 

vystupující z jednoho procesu můžou být zaústěny do dvou procesů následných, nebo když 

je identický tok ze dvou různých předchozích procesů zaústěn do jednoho procesu. Alokaci 

se dá vyhnout rozšířením hranic systému  viz. kapitola 3.1.2. 

Alokace se provádí na základě hmotnosti, počtu kusů či ekonomické hodnoty 

jednotlivých produktových toků, kdy se vyjádří jaká část vstupů a výstupů připadá na 

posuzovanou funkční jednotku. Provést alokaci pouze ve vztahu k počtu produktů či 

hmotnosti toků může být zavádějící. Důležité je právě vztažení alokace k funkci procesu, 

který alokujeme. Některé procesy mají více produktových výstupů, naplňují více funkcí. 

Alokace pak rozděluje materiálové  a energetické toky a environmentální dopady mezi 

jednotlivé funkce vyjádřené funkčními jednotkami. [6] 

 

 

Služba – 

prodej v maloobchodě 
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3.2. Inventarizační analýza  LCI 

Inventarizace je systematický proces sběru a zpracování údajů, vstupů i výstupů. 

Vstupy jsou spojeny s ochranou zdrojů a výstupy se týkají znečištění životního prostředí. 

Cílem inventarizace je tedy poskytnout souhrn všech toků materiálu a energií, které 

vstupují a vystupují ze systému, tak jak je určeno v hranicích systému.  

K zobrazení dat se používají tzv. inventarizační tabulky a ke zpracování dat se využívají 

speciální softwarové nástroje. 

3.2.1. Sběr dat potřebných k inventarizaci 

Sběr dat je nejnáročnější na čas. Hodnoty vstupů jednotlivých procesů o spotřebě 

energie, vody, materiálu atd. obvykle výrobci mají k dispozici. Problém nastává při sběru 

výstupních dat např. emise do ovzduší,  půdy a vody. Tyto informace nebývají dostupné a 

alokace těchto emisí je obtížná. 

V práci jsou použita data z databáze softwaru SimaPro a primární data z maloobchodu   

vztahující se k jednomu roku. Všechna data jsou zpracovaná softwarovým nástrojem 

SimaPro firmy Pré Consultants [15]. 

 

Funkční jednotkou je prodej služby v maloobchodu za hodinu, proto bylo důležité 

spočítat počet otevíracích hodin - v roce 2011 bylo ve službě maloobchodu celkem 2 456 

otevíracích hodin. Otevírací doba maloobchodu je pondělí až pátek od 900 - 1800 , což je 

devět hodin denně, v sobotu je otevírací doba od 830-1200, takže 3,5 hodiny a dále byly 

zohledněny nedělní adventní svátky vánoční, což činilo 2x 6 hodin služby maloobchodu 

v měsíci prosinci navíc, oproti ostatním měsícům. Přesto nejvíce otevíracích hodin a tedy i 

největší environmentální  vliv náleží měsíci březnu, který měl nejvíce pracovních dní. 

 

Tabulka č. 1 Otevírací doba maloobchodu 

otevírací doba 
 

pondělí - pátek 900-1800 

sobota 830-1200 

neděle zavřeno 

neděle - adventní 900-1200 
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Tabulka č. 2 Počet otevíracích hodiny maloobchodu za rok 2011 

 
po-pá hodiny so hodiny 

ne-
advent. 

hodiny 
cekem hodin 

za měsíc 
leden 21 189 4 14 

  
203 

únor 20 180 4 14 
  

194 
březen 23 207 4 14 

  
221 

duben 20 180 5 17,5 
  

197,5 
květen 22 198 4 14 

  
212 

červen 22 198 4 14 
  

212 
červenec 19 171 5 17,5 

  
188,5 

srpen 22 198 4 14 
  

212 
září 20 180 4 14 

  
194 

říjen 21 189 5 17,5 
  

206,5 
listopad 21 189 4 14 

  
203 

prosinec 21 189 5 17,5 2 6 212,5 
celkem hodiny 

 
2 268 

 
182 

 
6 2 456 

 

 

Sebraná data byla rozčleněna do 2 základních kategorií na vstupní data a výstupní data. 

Vstupní data - Mezi vstupními daty figuruje: 

- Doprava 

- Spotřeba elektrické energie 

- Spotřeba vody 

- Spotřeba materiálu 

 

 Doprava:  Největší dopady na životní prostředí jsou zřejmé již logickou úvahou a 

jsou to emise z automobilové dopravy, proto bylo nutné spočítat počet tkm . Byly sečteny 

všechny faktury za dodané zboží. Pak byly propočítány jednotlivé trasy z velkoobchodů do 

mateřského depa dopravce, kde se zásilky rozdělují a nakládají do automobilů nad 3,5 t, 

které pak zásilky sváží do jiného mateřského depa poblíž místa doručení. V tomto depu 

jsou pak zásilky rozdělovány podle okruhu místních svozů (obvodů) a to do automobilů do 

3,5 t. Proto tabulka musí obsahovat km rozdělené na trasy automobilů do 3,5 t a nad 3,5 t. 

Vozidla jedoucí do mateřského depa a z mateřského depa sváží zásilky od více adresátů a 

pak je rozváží na konkrétní místa doručení, tyto tkm  samozřejmě nebylo možné zohlednit, 

jelikož je ani nelze spočítat, jsou pokaždé jiné. (objížďky na cestách, jiní adresáti, naložení 

do automobilu podle hmotnosti zásilek…) 
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Stejným způsobem byly propočítány, km u reklamovaných výrobků a vůbec nejsou 

zanedbatelné. Ke zjištění km byly použity elektronické mapy ze serveru                               

http ://www.seznam.cz. [3]. Obrázek č.3. 

 

Spotřeba elektrické  energie: Spotřeba byla zjištěna na základě faktur. V 

kompletním vyúčtování dodavatel elektrické energie uvádí spotřebu daného elektroměru 

MWh, ty byly následně převedeny na kWh. 

 

Spotřeba vody: Ve službě prodej v maloobchodu se spotřebovává jen voda pitná 

pro běžný chod provozu. Běžným chodem provozu se rozumí spotřeba vody na úklidové 

úkony a dále využívají zaměstnanci pro pitné stravovací a hygienické účely. Spotřeba vody 

obrázek č. 6 ukázka určení počtu km na Mapy.cz 
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byla také zjištěna na základě vyúčtování a fakturace dodavatele. Jelikož se služba neobejde 

bez zaměstnanců, proto byla do práce začleněna veškerá spotřeba vody, ne jen na úklidové 

úkony maloobchodu. 

 

Spotřeba materiálu: Ve službě maloobchodu jsou materiálem v podstatě jen  

kancelářské potřeby. Největší spotřebovávaným materiálem je papír, ostatní potřeby jako 

je propiska, kancelářské sponky, do materiálu nebyly začleněny. Papír se používá na 

vystavení faktur a na tisk paragonu. Spotřeba byla spočítána zvážením určitého počtu 

vydaných faktur a pak vynásobena počtem vydaných faktur za jeden rok. Stejně tak byla 

vypočítána hmotnost vydaných paragonů. 

 

Výstupní data - Mezi výstupními daty figuruje: 

- Recyklace obalových materiálů 

- Množství komunálního odpadu 

- Množství odpadních vod 

 

Recyklace obalových materiálů : Tento výstup zahrnuje papírové kartony – obaly, 

ve kterých je dopravováno zboží na prodejnu. Balíky jsou dodávány ve většině případů 

pravidelně ve stejné velikosti, jen ve dvou případech dodavatele je obalový materiál ve 

větším objemu. Kartony byly zváženy a podle faktur byla propočítána celková hmotnost 

papírových obalů. Většina obalových materiálů se spotřebovává na í na zásilky 

expedované z prodejny, pokud jsou obaly nevhodné pro další využití nebo jsou poškozené, 

jsou určeny k recyklaci a odevzdávají se ve  sběrném dvoře. 

 

Komunální odpad: Množství odpadu bylo zváženo za jeden kalendářní týden a 

pak zprůměrováno počtem týdnů. Odpad byl vážen několik týdnů a bylo zjištěno, že 

množství je skoro stejné, zbytek byl dopočítán průměrem za celý rok. 

 

Odpadní vody: Množství odpadních vod je stejné jako spotřeba vody, služba 

maloobchodu žádné jiné odpadní vody neprodukuje. 
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Tabulka č. 3 Souhrnná tabulka s hmotnostními a energetickými toky začleněné do studie  

vstupy a výstupy 
hmotnost vstupů a výstupů za 

jeden rok 
hmotnost vstupů a výstupů 

za hodinu prodeje 

elektřina 4 574 kWh 1,855 kWh 

spotřební papír 131 kg 0,053 kg 

doprava celkem do 3,5 t 25 648 tkm 10,443 tkm 

doprava celkem nad 3,5 t 114 114 tkm 46,463 tkm 

voda 15 m3 0,006 m3 

komunální odpad 65 kg 0,026 kg 

obaly - kartony k recyklaci 212,15 kg 0,086 kg 
 

 

 

obrázek č. 7 Ukázka Inventarizační tabulky hodiny prodeje  v softwarovém nástroji SimaPro 
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3.2.2. Analýza přípěvků 

Ve  službě maloobchodu na hodinu prodeje působí  celkově 704 příspěvků. 

Příspěvky neboli konkrétní látky znečišťující životní prostředí se podílejí na 

− znečištění vzduchu, 

− změně klimatu, 

− eutrofizaci vody, půdy, 

− acidifikace vody, půdy, 

− spotřebu surovin. 

 

Největší  počet příspěvků  připadá vzduch 32,81 %, ale hned v závěsu skoro ve 

stejném poměru jsou příspěvky na suroviny a vodu, méně příspěvků připadá na půdu a 

minimálně na odpady. Pokud se však jedná o konkrétní součty již konkrétních látek je 

z tabulky č. 2 zřejmé, že v největším poměru služba maloobchodu škodí ovzduší a to  

97,16 %. Ostatních 2,84 % je rozděleno na příspěvky ohrožující vodu, zdroj surovin a 

v minimálním množství půdu. 

 

Tabulka č. 4 Příspěvky služby maloobchodu 

příspěvky  
počet 

příspěvků 
příspěvky v 
procentech 

parametry 
příspěvků 

celkem 

příspěvky 
celkem v % 

suroviny 208 29,55 % 7 120,9745 0,24 % 
vzduch  231 32,81 % 2 915 790,899 97,16 % 
voda 205 29,12 % 72 792,837 2,43 % 
půda 56 7,95 % 335,729 0,01 % 

odpady 4 0,57 % 4 995,498 0,17 % 
 

3.2.3. Schéma síťový graf 

Dle hodin prodeje se stanovoval vliv prodeje v jednotlivých měsících. Vliv závisel 

na otevírací době a provozu ( viz.  kapitola 3.2.1.). Na síťovém grafu je vidět, že na hodině 

prodeje se nejvíce podílí doprava automobily nad 3,5 t (68,5 %), pak spotřeba elektrické 

energie (16,7 %) a doprava automobily do 3,5 t (15,6 %). 
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obrázek č. 8 schéma vlivu hodiny prodeje  maloobchodu 

v softwarovém nástroji SimaPro – metodika Eco-indicator 99 
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obrázek č. 9 Ukázka Inventarizační tabulky měsíc leden  v softwarovém nástroji SimaPro 

 

obrázek č. 10 Ukázka Inventarizační tabulky měsíc únor  v softwarovém nástroji SimaPro 
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3.3. Analýza vlivů 

Analýza vlivů/dopadu – výsledky inventarizační analýzy jsou zpracovány 

přehlednější formy, zejména ve vztahu k lidskému zdraví, dostupnosti zdrojů a 

přirozenému životnímu prostředí 

V této fázi  jsou výsledky z inventurní analýzy převedeny na menší počet 

indikátorů.  

Analýza dopadů má stanovené povinné následující kroky: 

1. výběr kategorií dopadu, indikátorů a modelů  

2. klasifikace enviromentální zátěže v různých kategoriích dopadu na životní prostředí  

3. charakterizace enviromentální zátěže prostřednictvím referenčního polutantu 

typického pro danou kategorii dopadu  

 

Dále mohou být dle uvážení prezentovány volitelné prvky, které již nejsou povinné, 

ale většinou jsou některé z těchto prvků zpracovány, dokládají věrohodnost vypracované 

studie. 

 
           obrázek č. 11 Kroky analýzy dopadů podle ISO 14042 (2002) a jejich náplň 
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3.3.1. Metodiky LCIA  

Hodnocení dopadů životního cyklu – LCIA (angl. Life Cycle Impact Assessment). 

Výsledkem inventarizací není možné studii zakončit, tu musíme ještě vyjádřit pomocí 

klasifikace. 

V klasifikaci se přiřazují výsledky z inventarizace různým kategoriím dopadů. 

 

Jak již bylo zmíněno, jsou metodiky midpointové  

- EDIP 97 – jedna z prvních ucelených metodik, která se již dnes nepoužívá, 

zahrnovala celou řadu postupů. 

- CML-IA dobře propracovaná metodika, která se hodí pro většinu studií 

v evropském měřítku 

- TRACI tato metodika je zaměřená na geografickou oblast severoamerického 

kontinentu, pro evropské oblasti nevhodné vzhledem k odlišnosti ekosystémového 

složení regionu. 

 

Metodiky endpointové 

- Eco-indicator 99 metodika je zaměřená na vyčíslování reálných škod v životním 

prostředí. 

- EPS 2000 vyjadřující poškození životního prostředí monetárně, tedy finanční 

hodnotou 

- IMPACT 2002+ tato perspektivní  metodika není čistě endpointová, ale zároveň 

také midpointová 

Nejpoužívanější v České republice je metodika CML-IA a metodika Eco-indikátor 99, 

v této práci bude použita endpoitová metodika Eco-indicator 99, zpracovaná softwarovým 

nástrojem SimaPro firmy Pré Consultants [15], ostatní softwarové nástroje disponují 

obdobnými funkcemi. 
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3.3.2. Metodika Eco-indicator 99  

Tato metodika LCIA seskupuje výsledky z inventarizace do tří základních skupin 

environmentálních dopadů. 

- Lidské zdraví (jednotka DALY) 

- Biodiverzita (PAF x m2 x rok) 

- Úbytek surovin (MJ surplus) 

Pro určení charakterizačních faktorů se v této metodice se využívají tyto kroky [3]. 

- hodnocení osudu látek v životním prostředí 

- analýza expozice 

- hodnocení účinku (biologické či environmentální důsledky) 

- analýza škody 

- normalizace a vážení 

 

 

 

obrázek č. 12 Grafické znázornění principů metodiky Eco-indicator 99 
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Kategorie dopadu - Lidské zdraví (angl. Human health) Vyčíslení účinku na 

lidské zdraví se v této metodice provádí pomocí hodnot DALY. Zdraví člověka může být 

ohroženo toxickými látkami a po delším působení na lidský organismus dochází 

k nemocem či předčasnému úmrtí. 

 Model, který charakterizuje tyto dopady vyjadřuje účinky látek, jako počet roků 

života ovlivněných nezpůsobilostí DALY (angl. Disability adjusted life years). Princip 

vytvořený pro účely Světové zdravotnické organizace WHO (World Health Organization).  

 

rovnice č. 1 princip výpočtu hodnot DALY . 

DALY = YLL + YLD 

 Kde: YLL – počet let zkrácení lidského života v exponované lidské populaci 

  YLD – počet let osob žijících s vyvolaným poškozením 

YLL  = N x R 

  Kde:  N – počet úmrtí 

   R – počet let od věku úmrtí do hodnoty průměrného věku života 

YLD = I x Z x T 

 Kde:  I – počet výskytů onemocnění 

   Z – závažnost onemocnění  

   T – průměrná doba trvání onemocnění 

 

 Hodnoty DALY pro celou řadu látek máme k dispozici ve většině databázových 

softwarů pro LCA a na portálu WHO [14]. 

 

Vznik fotooxidantů  (angl. photochemical ozone creation) (vznik troposférického 

ozónu) Vyšší koncentrace troposférického ozónu působí toxicky na  živé organizmy. 

Důsledkem kategorie dopadu Vznik fotooxidantů  je dráždivý smog, který způsobuje 

respirační choroby. Zvýšená koncentrace nejprve vede ke dráždění později k poškození 

srdečních a dýchacích orgánů. 

Indikátorem dopadové kategorie představuje vyjádření nepříznivých účinků na 

lidské zdraví, především respirační choroby, jednotkou je DALY. 
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Kategorie dopadu - Biodiverzita – kvalita ekosystémů (angl. Ecosystem quality). 

V této kategorii se jedná o dopady na celkovou biodiverzitu a rovnováhu ekosystému. 

Poškození ekosystému je vyjadřováno jako procentuální úbytek biologických druhův dané 

oblasti po určitou dobu. Poškození ekosystému je kategorií dopadů zahrnující dílčí 

kategorie dopadu ekotoxicitu, acidifikaci, eutrofizaci a přeměnu krajiny. 

  

Ekotoxicita – kategorie ekotoxicita představuje nepříznivé dopady toxických látek 

na přírodní ekosystémy. Máme na mysli toxické působení na rovnováhu a funkčnost 

ekosystému. Hlavní zdroj ekotoxicky představují odpady (kovy a anorganické látky) dále 

pesticidy, a specifickou skupinou jsou léčiva, ačkoliv nebývají v oblastech LCA 

diskutovány. 

 Indikátorem této kategorie je podíl ovlivněných druhů PAF (angl. Potentially 

affected fraction)  

 

rovnice č. 2 princip určení PAF 

PAF =   

 

ekotoxicita vyjádřena jako PAF je měřítkem toxického stresu a vyjadřuje se 

v jednotkách PAF x m
2 

x rok. 

 

Acidifikace (angl. acidification) je způsobena vypouštěním kyselinotvorných látek 

do atmosféry, vody a půdy. Tyto látky nepříznivě působí na biologické tkáně rostlin, 

živočichů i bakterií. Hlavním faktorem ovlivňujícím intenzitu acidifikace je množství látek 

– oxid siřičitý SO2, oxidy dusíku NOx, anorganické kyseliny, sirovodík H2S, čpavek NH3 a 

amonné ionty NHx. Jsou to plyny, které při kontaktu s vodou vytvářejí disociované 

kyseliny. Oxid siřičitý vzniká hlavně spalováním fosilních surovin, oxidy dusíku jsou 

hlavním emisním zdrojem z dopravy, tyto látky v atmosféře a na povrchu vegetace oxidují 

za vzniku H2SO4 a HNO snižují pH srážkové vody a její neutralizační kapacitu. V případě 

acidifikace půdy se kromě acidifikujících látek, zejména bazických kationtů CA2+, Mg2+, 

Na+,K+. Na acidifikaci se významnou měrou podílí způsob obhospodařování krajiny (např. 

intenzivní zemědělství, lesní produkce). 
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Indikátorem kategorie dopadů acifikace je např. podíl chybějících druhů PDF (angl. 

potentially disapeared fraction) v dané lokalitě nebo jako podíl druhů, jež se s vysokou 

pravděpodobností nevyskytují v regionu. PDF je určen vztahem 1-POO. POO (angl. 

probability of occurrence) znamená pravděpodobnost výskytu druhu. Jednotka dopadu 

PDF se vyjadřuje PDF x m
2 

x rok [6]. 

 

rovnice č. 3 výpočet PDF 

PDF=  

(Dref. Je druhová diverzita na referenční lokalitě, D je druhová diverzita v místě posuzování 
lidského vlivu) 

 

 Eutrofizace (angl. eutrophication) neboli úživnost je proces obohacování prostředí 

živinami. Tento problém se týká povrchové vody, půdy a moří. Eutrofizaci rozlišujeme 

přirozenou a antropogenní. Přirozenou eutrofizaci dalo by se říci nemůžeme ovlivnit, je to 

přirozený proces vznikající např. živelnou pohromou. Naproti tomu antropogenní 

eutrofizace je důsledkem lidských činností jako je  produkce odpadů, intenzivní 

zemědělská produkce, používáním polyfosforečnanů v čistících a pracích prostředcích a 

tyto dopady můžeme samozřejmě ovlivnit. 

 Indikátorem účinku je např. úbytek počtu biologických druhů v dané lokalitě 

vyjádřený jako PDF. 

  

Přeměna krajiny (angl. land transformation) je zásah, který vede ke změně 

biodiverzity a tím ke změně schopnosti krajiny poskytovat dary přírody pro život. Přeměna 

krajiny se vyjadřuje v jednotkách kvalita krajiny x plocha a vyjadřuje se v jednotkách m2. 

Zapojení této kategorie do LCA je celkem složité, je totiž dosti obtížné provést alokaci 

přeměn krajiny. A také není zcela vyřešen problém konzistentní vazby mezi využíváním 

krajiny a dalšími kategoriemi dopadu, např. při normalizaci. Tato podkategorie dopadu je 

úzce spojována s podkategorií zábor krajiny.  

Indikátorem je produkce biomasy vyjádřená jako sušina rostlinné hmoty, respektive 

produkce NPP (angl. net primary production). Vzhledem k možnému využívání krajiny 

jako zdroje biomasy (zemědělství, lesnictví) se nezapočítává do produkce krajiny biomasa 
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odebraná pro lidské potřeby- Produkce se pak vyjadřuje jako volná primární produkce 

fNPP (angl. free net primary production). 

 

rovnice č. 4 výsledek indikátorů kategorie dopadu při zásahu přeměna krajiny 

Vbiodiverzita, přeměna krajiny = A x          

Vživotodárné funkce, přeměna krajiny = A x (fVPP zač. – fNPP kon.) 

 

Úbytek stratosférického ozónu (angl. ozone depletition) vede k pronikání 

slunečního UV záření na zemi, tím negativnně ovlivňuje kvalitu životního prostředí 

přírodních zdrojů a v neposlední řadě i lidské zdraví. 

Výsledek indikátoru se vypočítává vynásobením každého elementárního toku, 

majícího vliv na tuto kategorii dopadu – jeho charakterizačním faktorem. Získané hodnoty 

se poté sčítají.  

 

Ionizační záření neboli radiace zahrnuje nepříznivé dopady na životní prostředí, 

důvodem je uvolňování radioaktivních látek. Působí nepříznivě jak na lidi, tak na živou 

přírodu, poškozuje materiály a případně zdroje.  

Jednotkou výsledku indikátoru je rok x kBq-1. Nevýhoda je nedostatek 

inventarizačních dat z procesů, proto je obtížné zapojit tuto kategorii do studií LCA. 

 

Kategorie dopadu – Úbytek surovin (angl. resources depletition) do této 

kategorie spadá vliv produktového systému na nevratné využívání neobnovitelných zdrojů 

surovin a na spotřebovávání obnovitelných zdrojů (voda, lesy, zemědělská půda…). Lidé 

využívají neobnovitelné i obnovitelné zdroje nadměrnou spotřebou a to vede k poklesu 

dostupnosti surovin a především jejich možný nedostatek do budoucnosti. To vše má za 

následek pokles kvality ekosystémů a možné vyhynutí biologických druhů. 

 Základním důsledkem kategorie dopadu úbytek suroviny je jejich nedostatek do 

budoucnosti. V metodice Eco-indicator 99 se uvažuje především spotřeba minerálních a 

fosilních surovin. Využívání obnovitelných zdrojů např. těžba dřeva chápe tato metodika 

jako součást kategorie dopadu biodiverzita, konkrétně využívání krajiny. 
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 Za edpointový indikátor se používá množství energie (MJ) potřebné k získání dané 

suroviny v budoucnosti, za předpokladu, že lidé vždy v první řadě využívají dostupnější 

zdroje surovin a pak až hůře dostupné. 

 

 
obrázek č. 13 Ukázka provázanosti kategorií dopadu 

 

 

3.3.3. Klasifikace 

Klasifikace je  úkon,  kde se data z inventarizační analýzy zařazují do skupin a dále 

do kategorií dopadu. Ve skupinách se zařadí položka s inventarizace do více kategorií 

(např. NOx způsobuje jak acidifikaci prostředí, tak i eutrofizaci vod a naopak eutrofizaci 

může způsobit fosfor). Klasifikaci provádíme zejména proto, že z výsledků inventarizace 

nejsme schopni rovnou vyvodit závěry. 
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3.3.4. Charakterizace  

Charakterizace navazuje na klasifikaci. Je to  úkon, kde provádíme vyčíslení 

velkosti dopadu elementárních toků na jednotlivé kategorie dopadu. Vyčíslení provedeme 

zvolením jednotky, kterou se bude vyjadřovat míra potencionálního poškození. Tato 

jednotka se nazývá indikátor kategorie dopadu. Indikátor je schopný vyjádřit změny 

v kategorii dopadu. Přepočet elementárního toku se vyjadřuje nejčastěji hmotnostně, je 

jednotku indikátoru kategorie dopadu, se následovně realizuje pomocí hodnot tzv. 

charakterizačních faktorů CF. V metodice Eco-indicator 99 jsou hodnoty  CF přiřazeny 

jednotlivým elementárním tokům v závislosti na tom, do které složky v životním prostředí 

jsou zaústěny - do vody, půdy a vzduchu.  

  

 

Tabulka č. 5 Charakterizace hodiny prodeje midpointové kategorie v Eco-Indicator 99 

 

  

 

 

kategorie dopadu 
jedn
otka 

Doprava do 
3,5 t 

Doprava 
nad 3,5 t 

spotřební 
papír 

voda 
El. 

energie 
kartony k 
recyklaci 

Komunální 
odpad 

Odpadní 
voda 

Karcinogeneze % 1,89486 84,62503 0,20448 0,00045 9,97112 0,58381 2,72022 0,00002 

Respirační nemoci 
- organické 

% 20,15504 77,46154 0,38303 0,00299 2,20264 -0,26700 0,06166 0,00009 

respirační nemoci 
- anorganické 

% 12,93199 58,13782 1,29190 0,01208 30,29161 -2,69933 0,03385 0,00009 

Klimatické změny % 8,28292 43,57719 0,71966 0,04314 39,98436 6,92281 0,46985 0,00006 

Ionizační záření % 5,64329 39,39032 0,00000 0,00244 54,12351 0,83179 0,00863 0,00002 

úbytek ozonu % 12,55882 82,87694 0,31198 0,00194 4,14161 0,10599 0,00256 0,00016 

ekotoxicita % 3,42928 90,85972 0,18363 0,00079 2,51732 0,61814 2,39109 0,00004 

acidifikace / 
eutrofizace 

% 16,32528 53,82706 1,64446 0,02270 30,22841 -2,08751 0,03949 0,00010 

využití půdy % 114,92443 22,89244 0,00000 0,00256 26,80187 -64,65697 0,03563 0,00004 

suroviny - 
minerály 

% 0,99404 95,67908 0,02883 0,00062 3,23799 0,05140 0,00797 0,00006 

suroviny - fosilní 
paliva 

% 14,14160 74,00482 0,75909 0,06787 9,17067 1,82988 0,02591 0,00015 
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obrázek č. 14 Grafické znárodnění charakterizace hodiny prodeje viz. tabulka č.5 

 

Tabulka č. 6 Charakterizace hodiny prodeje endpointové kategorie v Eco-Indicator 99 

 

 

 
obrázek č. 15 Grafické znárodnění charakterizace hodiny prodeje viz. tabulka č. 6 

kategorie dopadu 
jedn
otka 

Doprava 
do 3,5 t 

Doprava 
nad 3,5 t 

spotřební 
papír 

voda 
El. 

energie 
kartony k 
recyklaci 

Komunální 
odpad 

Odpadní 
voda 

Lidské zdraví % 9,127129 61,46653 0,877081 0,015567 27,50496 0,215455 0,79321 6,49E-05 

Kvalita ekosystému % 39,16036 65,4988 0,30663 0,004019 13,35534 -19,7063 1,381119 4,51E-05 

Zdroje % 13,32708 75,34758 0,713846 0,063706 8,803134 1,719704 0,024803 0,000145 
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obrázek č. 16  Ukázka grafu vlivu na životní prostředí hodiny prodeje v programovém nástroji SimaPro – 

metodikou Eco-indicator 99 (singl score) midpoitové kategorie 

 

 

3.3.5. odhad škod 

Odhad škod - srovnání jednotlivých měsíců prodeje - jsou zde vidět rozdíly vlivu na 

životní prostředí jednotlivých měsíců. Tyto rozdíly samozřejmě nemohou být velké, 

protože kalendářní dny v roce mají minimální rozdíly dnů. Největší rozdíly jsou v tom, 

pokud má kalendářní měsíc více či méně pracovních dnů. Logickým úsudkem může být, že 

nejmenší vliv bude mít měsíc únor, protože mám nejméně dní, ale v roce 2011 to byl měsíc 

červenec a největší vliv měsíc březen viz.  kapitola 3.2.1. Přestože jsou rozdíly minimální, 

jsou  patrné. Obrázek č. 12 
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obrázek č. 17 Ukázka charakterizace srovnání měsíců, 

v programovém nástroji SimaPro,  metodika Eco-indicator 99 

 

3.3.6. Normalizace  

Normalizace procesu spočívá v převedení hodnot vstupů a výstupů jednotlivých 

procesů získaných z praxe na jednotkové hodnoty výstupu hlavního produktu daného 

procesu. Není náročná, ale je potřeba dávat pozor na jednotky. Normalizace se v modelu 

Eco-indicator 99 provádí zejména s ohledem na evropské země.  Kategorie dopadu jsou 

normalizovány globálními hodnotami výsledků kategorií dopadů vztažených na jednoho 

obyvatele. Podkladem jsou data shromážděná ve studii vypracované speciálně pro účely 

dánských ministerstev. 

Z grafů i tabulek je na první pohled zřejmé, že největším vlivem na životní 

prostředí je doprava nad 3,5 t, a následuje spotřeba elektrické energie a doprava do 3,5 t. 
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Tabulka č. 7 Normalizace hodiny prodeje midpointové kategorie v Eco-Indicator 99 

Kategorie dopadu 
jedn
otka 

Doprava 
do 3,5 t 

Doprava 
nad 3,5 t 

spotřební 
papír 

voda 
El. 

energie 
kartony k 
recyklaci 

Komunál
ní odpad 

Odpadní 
voda 

Karcinogeneze % 1,89486 84,62503 0,204479 0,000447 9,971124 0,583815 2,720224 2,37E-05 

Respirační nemoci - 
organické 

% 20,15504 77,46154 0,383029 0,002994 2,202642 -0,267 0,06166 9,32E-05 

respirační nemoci - 
anorganické 

% 12,93199 58,13782 1,291897 0,012078 30,29161 -2,69933 0,033851 8,8E-05 

Klimatické změny % 8,282924 43,57719 0,719658 0,04314 39,98436 6,922814 0,469853 5,86E-05 

Ionizační záření % 5,643291 39,39032 0 0,002437 54,12351 0,83179 0,00863 2,22E-05 

úbytek stratosferického 
ozonu 

% 12,55882 82,87694 0,311979 0,001942 4,141615 0,10599 0,002558 0,000161 

ekotoxicita % 3,429278 90,85972 0,183629 0,00079 2,517323 0,618137 2,391091 3,64E-05 

acidifikace / eutrofizace % 16,32528 53,82706 1,644458 0,022697 30,22841 -2,08751 0,039493 9,75E-05 

využití půdy % 114,9244 22,89244 0 0,002557 26,80187 -64,657 0,035628 4,02E-05 

suroviny - minerály % 0,994045 95,67908 0,028828 0,000624 3,237992 0,051405 0,007968 6,07E-05 

suroviny - fosilní paliva % 14,1416 74,00482 0,759086 0,067872 9,170673 1,829884 0,025915 0,00015 

 

 

 

obrázek č. 18 Grafické znárodnění normalizace hodiny prodeje viz. tabulka č.7 

 

Tabulka č. 8 Normalizace hodiny prodeje endpointové kategorie v Eco-Indicator 99 

Kategorie dopadu jedno
tka 

Doprava 
do 3,5 t 

Doprava 
nad 3,5 t 

spotřební 
papír 

voda 
El. 

energie 
kartony k 
recyklaci 

Komunál
ní odpad 

Odpadní 
voda 

Lidské zdraví % 9,127129 61,46653 0,877081 0,015567 27,50496 0,215455 0,79321 6,49E-05 

Kvalita ekosystému % 39,16036 65,4988 0,30663 0,004019 13,35534 -19,7063 1,381119 4,51E-05 

Zdroje % 13,32708 75,34758 0,713846 0,063706 8,803134 1,719704 0,024803 0,000145 
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obrázek č. 19 Grafické znárodnění normalizace hodiny prodeje viz. tabulka č.8 

 

 

obrázek č. 20 Ukázka normalizace hodiny prodeje endpoitových kategorií dopadu 

v s programovém nástroji SimaPro, metodika Eco-indicator 99 
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3.4. Interpretace výsledků 

Je to poslední závěrečná fáze, jejímž výsledkem je setřídění všech dat a jejich 

srozumitelná interpretace. 

3.4.1. Identifikace významných zjištění 

Stanovení rozsahu pro interpretaci 

100 – 40 %  velmi významný vliv 

40 – 15 %   významný vliv 

15 – 5 %  málo významný vliv 

5 – 0 %  nevýznamný vliv 

méně než 0% kladný vliv 

 

Základem pro provedení analýzy vlivu na životní prostředí je 1 hodina prodeje.  

Midpoitové kategorie 

Karcinogeneze – v  případě 1 hodiny prodeje má  

- velmi významný vliv doprava nad 3,5 t, (84,63 %),  

- málo významným vlivem je elektrická energie (9,97 %),  

- nevýznamný vliv má doprava do 3,5 t (1,89 %), spotřeba papíru (0,20 %), vody      

(0 %), a všechny výstupy obaly k k recyklaci (0,58 %), komunální odpad (2,72 %), 

odpadní voda (0 %)  

Respirační nemoci – organické – v případě 1 hodiny prodeje má  

- velmi významný vliv doprava nad 3,5 t (77,46 %), významný vliv má doprava do 

3,5 t (20,16 %),  

- nevýznamný vliv má  vody (0,002 %), elektrické energie (2,20 %) , komunální 

odpad (0,06%), odpadní voda (0 %) a  

- kladný vliv mají obaly k recyklaci (-0,27 %) 
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Respirační nemoci – anorganické – v případě 1 hodiny prodeje má  

- velmi významný vliv doprava nad 3,5 t (58,14 %), významný vliv má elektrická 

energie (30,30 %),  

- málo významný vliv doprava do 3,5 t (12,93 %),  

- nevýznamný vliv spotřeba papíru (1,29%), spotřeba vody (0,01 %), komunální 

odpad (0,03 %), odpadní voda (0 %) a  

- kladný vliv mají obaly k recyklaci (-2,70 %) 

Klimatické změny – v případě 1 hodiny prodeje má  

- velmi významný vliv doprava nad 3,5 t (43,58 %), spotřeba elektrické energie (40 

%),  

- málo významný vliv má doprava do 3,5 t (8,28 %), obaly k recyklaci ( 6,92 %), 

- nevýznamný vliv má spotřeba papíru (0,72 %), spotřeba vody (0,04 %), komunální 

odpad (0,47 %) a odpadní voda (0 %). 

Ionizační záření – v případě 1 hodiny prodeje má  

- velmi významný vliv spotřeba elektrické energie (54,12 %) 

- významný vliv má doprava nad 3,5 t (39,39 %),  

- málo významný vliv připadá na dopravu do 3,5 t (5,64 %) 

- nevýznamný vliv má spotřeba papíru (0 %), spotřeba vody (0 %), obaly k recyklaci 

(0,83 %), komunální odpady (0,0 %) a odpadní voda (0 %) 

úbytek stratosférického ozonu – v případě 1 hodiny prodeje má 

- velmi významný vliv doprava nad 3,5 t (82,88 %) 

- málo významný vliv má doprava do 3,5 t (12,56 %) 

- nevýznamný vliv připadá na spotřebu papíru (0,31%), spotřebu vody (0 %), 

spotřebu elektrické energie (4,14 %), obaly k recyklaci (0,10 %), komunální odpad 

(0 %), odpadní vodu (0 %) 

ekotoxicita – v případě 1hodiny prodeje má  

- velmi významný vliv doprava nad 3,5 t (90,86 %) 

- nevýznamný vliv má doprava do 3,5 t (3,42 %), spotřeba papíru (0,18 %), spotřeba 

vody (0 %), spotřeba elektřiny (2,51 %), obaly k recyklaci (0,62 %), komunální 

odpad (2,39 %), odpadní voda (0 %)  
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acidifikace / eutrofizace -  v případě 1hodiny prodeje má  

- velmi významný vliv doprava nad 3,5 t (53,83 %) 

- významný vliv má spotřeba elektrické energie (30,23 %), doprava do 3,5t (16,33%) 

- nevýznamný vliv má spotřeba papíru (1,64 %), spotřeba vody (0,23 %), komunální 

odpad (0,04 %), odpadní voda (0 %) 

- kladný vliv mají obaly k recyklaci (-2,09 %) 

využití půdy – v případě 1 hodiny prodeje má 

- velmi významný vliv doprava do 3,5 t (100 %) 

- málo významný vliv má spotřeba elektrické energie (26,8 %), doprava do3,5 t 

(22,89 %) 

- nevýznamný vliv má spotřeba papíru (0 %), spotřeba vody (0 %), komunální odpad 

(0,04 %) a odpadní voda (0 %) 

- kladný vliv připadá obaly k recyklaci (-64,66 %) 

Suroviny – minerály – v případě 1 hodiny prodeje má  

- velmi významný vliv doprava nad 3,5 t (95,68 %) 

- nevýznamný vliv připadá na dopravu spotřebu elektrické energie (3,24 %), dopravu 

do 3,5 t (0,99 %), spotřebu papíru (0 %), spotřebu vody (0 %), obaly k recyklaci 

(0,05 %), komunální odpad (0 %) 

Suroviny – fosilní paliva – v případě 1 hodiny prodeje má 

- velmi významný vliv doprava nad 3,5 t (74 %) 

- málo významný vliv má doprava do 3,5 t (14,14 %) a spotřeba elektrické energie 

(9,17 %) 

- nevýznamný vliv má spotřeba papíru (0,76 %), spotřeba vody (0,07 %), obaly 

k recyklaci (0,03 %) a odpadní voda (0 %) 

Endpoitové kategorie  

Lidské zdraví – v případě 1 hodiny prodeje má 

- velmi významný vliv doprava nad 3,5 t (61 %) 

- významný vliv má spotřeba elektrické energie (27,5 %) 

- málo významný vliv má doprava do 3,5 t (9,13 %) 

- nevýznamný vliv má spotřeba papíru (0,88 %), spotřeba vody (0,02 %), obaly 

k recyklaci (0,22 %), komunální odpad (0,8 %), odpadní voda (0 %) 

Kvalita ekosystému – v případě 1 hodiny prodeje má  
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- velmi významný vliv doprava nad 3,5 t (65,5 %) 

- významný vliv má doprava do 3,5 t (39,17 %) 

- málo významný vliv má spotřeba elektrické energie (13,36 %) 

- nevýznamný vliv připadá na spotřebu papíru (0,31 %), spotřebu vody (0 %), 

komunální odpad (1,38%), odpadní vodu (0 %) 

- kladný vliv mají obaly k recyklaci (-19,71 %) 

zdroje – v případě 1 hodiny prodeje má 

- velmi významný vliv doprava nad 3,5 t (75,35 %) 

- málo významný vliv připadá dopravě do 3,5 t (13,33 %) 

- nevýznamný vliv má spotřeba papíru (0,71 %), spotřeba vody (0,06 %), obaly 

k recyklaci (1,72 %), komunální odpad (0,03 %), odpadní voda (0 %) 

 

Souhrnem lze říci, že největší vliv na hodinu prodeje ve všech kategoriích dopadu 

má doprava nad 3,5 t, kromě využití půdy, tam je největším vlivem doprava do 3,5 t a 

v kategorii ionizační záření, tam je největším vlivem spotřeba elektrické energie.  

Významný vlivem ve službě maloobchodu je spotřeba elektrické energie, nejvíce se 

svým vlivem podílí na kategorii dopadu ionizační záření a klimatických změnách. 

Málo významným vlivem je doprava do 3,5 t, působí na respirační nemoci a kvalitu 

ekosystému,  s výjimkou kategorie dopadu využití půdy, tam má velmi významný vliv. 

Naprosto nevýznamným vlivem jsou odpadní vody ve všech kategoriích 0 % vliv 

na životní prostředí, samozřejmě že odpadní voda se podílí na znečištění prostředí, ale % 

jsou zaokrouhlena na dvě desetinná místa, proto odpadní vody figuruje 0 % v poměru 

k ostatním vstupům a výstupům. 

Úplně opačným kladným vlivem působí na kategorie dopadu recyklace obalového 

materiálu. V případě kategorie využití půdy je to -64,66 %, v kategorii respirační nemoci 

souhrnně -3 % v kategorii acidifikace a eutrofizace má kladný vliv 2,08 %, a v kategorii 

kvalita ekosystému -19,7 %. 

Byly porovnány měsíce za celý kalendářní rok 2011 a nejvýznamnějším měsícem 

z hlediska vlivu na životní prostředí  je březen (9 %),  jak již bylo popsáno, měl nejvíce 

pracovních dní, tudíž i nejvíce otevíracích hodin v maloobchodě, nejméně významný je 

červenec (7,68 %). Měsíce byly stanoveny na základě hodiny prodeje (viz kapitola 3.2.1.) 
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3.4.2. Analýza dominace 

Analýzou dominace (angl. dominance analysis) zjistíme, který proces, či skupina 

procesů mají největší vliv na životní prostředí. Pro analýzu dominance je vhodné využít, 

strukturalizační tabulky, ze kterých lze určit, který proces, či skupina procesů je 

dominantní v produkci elementárních tok, využíváme ABC analýzu.  

ABC analýza – vytvoříme si podle zvoleného klíče, např. dle procentuální hodnoty 

tabulku, která nám pak slouží ke snadnější orientaci mezi procesy. 

 

Základem pro provedení analýzy ABC je 1 hodina prodeje, klíčem jsou tyto hodnoty: 

A 100 – 50 % 

B 50 – 35 % 

C 35 – 20 % 

D 20 – 5 % 

E 5 – 0 % 

 

Tabulka č. 9 ABC strukturalizační tabulka hodiny prodeje v midpointových kategoriích dopadu 

Kategorie dopadu 
Doprava do 

3,5 t 
Doprava 
nad 3,5t 

Elektrická 
energie 

ostatní 

Karcinogeneze E A D E 

Respirační nemoci - organické C A E E 

respirační nemoci - anorganické D A C E 

Klimatické změny D B C D 

Ionizační záření D B A E 

úbytek stratosferického ozonu D A E E 

ekotoxicita E A E E 

acidifikace / eutrofizace D A C E 

využití půdy A C C E 

suroviny - minerály E A E E 

suroviny - fosilní paliva D A D E 
 

 

Tabulka č. 10 ABC strukturalizační tabulka hodiny prodeje v enpoitových kategoriích dopadu 

 

 

 

 

Kategorie dopadu  
Doprava do 

3,5 t 
Doprava 
nad 3,5t 

Elektrická 
energie 

ostatní 

Lidské zdraví D A C E 

Kvalita ekosystému B A D E 

Zdroje D A D E 
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Výsledkem ABC analýzy jsme zjistili, že největší vliv na životní prostředí 

v midpoinotové kategorii dopadu má doprava zboží automobily nad 3,5 t podle zvoleného 

klíče nejčastěji figuruje A (100-50 %). U spotřeby elektrické energie podle klíče zde 

figuruje C (35-20 %) je zde také stejný výskyt E (5-0 %) což znamená, že některé 

kategorie dopadu působí málo (Respirační nemoci – organické, úbytek stratosférického 

ozonu, ekotoxicita, suroviny – minerály), ale také podle zvoleného klíče na kategorie 

dopadu Ionizační záření má vliv největší A (100-50 %).  U dopravy do 3,5 t podle 

zvoleného klíče figuruje nejvíce figuruje výskyt D (20-5 %) , takže ve vlivu na životní 

prostředí je na třetím místě. A s nejmenším vlivem na životní prostředí jsou ostatní 

procesy, které podle zvoleného klíče E (5-0 %) mají stejný vliv na životní prostředí. 

V Endpoitoné kategorii dopadu je jednoznačně podle zvoleného klíče A (100-50 %) 

doprava nad 3,5 t největším vlivem na životní prostředí. Pak doprava do 3,5 t podle klíče 

2x D (20-5 %) a 1x B ( 50-35 %) a hned v závěsu spotřeba elektrické energie má podle 

zvoleného klíče 2x D(20-5 %) a 1x C (35-20%). Stejně jako v midpointových kategoriích 

mají nejmenší vliv podle zvoleného klíče E (5-0 %) jednoznačně ostatní procesy. 

3.4.3. Kontrola konzistence  

Kontrola konzistence nebo-li soudržnosti (angl. consistency check), má za cíl ověřit 

soulad předpokladů, metod a údajů použitých ve studii LCA s ohledem k její definici cílů a 

rozsahu. 

V jednotlivých částech produktového systému se pro posuzování mnohdy používají 

data o různé kvalitě a z různých zdrojů. Vše záleží na dostupnosti dat, některé lze získat jen 

z databázových softwarů a ty jsou z rozdílných projektů. 

 

Tabulka č. 11 Kontrola konzistence hodiny prodeje 

 
počet procesů procesy v % suma Suma v % 

ETH-ESU 96 Unit processes 646 98,9 3% 0,227042636 100,71 % 
BUWAL250 1 0,15 % 0,001618831 0,72 % 
Introduction to SimaPro 7 3 0,46 % -0,00330116 -1,46 % 
LCA Food DK 3 0,4 6% 8,18E-05 0,04 % 
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Na hodinu prodeje se podílí celkem 653 procesů ze čtyř různých projektů,  

− ETH-ESU 96 Unit processes 

− BUWAL250 

− Introduction to SimaPro 7 

− LCA Food DK 

Konzistence použitých dat použitých v této práci jsou za daných časových a 

finančních podmínek nejlepší. 

3.4.4. Souhrn 

Souhrnem je možno konstatovat, že v dílčích analýzách bylo zjištěno, že největším 

vlivem hodiny prodeje v maloobchodě je doprava zboží automobily nad 3,5t.  Pak se podílí 

na vlivech spotřeba elektrické energie a doprava zboží automobily do 3,5t. Záleží jestli se 

zajímáme o midpointové nebo enpoitové kategorie dopadu. V midpoitových kategoriích 

dopadu se podílí větší měrou na životní prostředí doprava automobilů do 3,5t a 

v endpoitových kategoriích dopadu je to spotřeba elektrické energie a naopak. Nejmenšími 

vlivy na životní prostředí se pak podílejí ostatní procesy -  spotřeba papíru, spotřeba vody, 

komunální odpad a odpadní voda. Kladným vlivem je pak recyklace obalových materiálů, i 

když má samozřejmě na některé kategorie dopadu i špatný vliv. 

 Vedlejšími   cíly bylo zjistit, zda dopady služby maloobchodu na životní prostředí 

je možné ovlivnit, a jestli lze tyto dopady snížit. Jak již bylo řečeno, největší vlivem 

maloobchodu je doprava zboží automobily nad 3,5 t, tento proces však nelze jednoduše 

ovlivnit. Vliv na tento proces by mělo snížení spotřeby pohonných hmot. Spotřebu 

pohonných hmot by bylo možné snížit výměnou automobilů stávajících za automobily 

modernější s nižší spotřebou – tedy s efektivnějším spalováním. Spotřebu pohonných hmot 

služba  prodeje v maloobchodě však nemůže ovlivnit. Spotřebu může ovlivnit dopravce, 

otázkou ovšem je finanční stránka a likvidace stávajících automobilů, jak by taková 

výměna stávajícího vozového parku měla vliv na spotřebu. A jaký vliv na životní prostředí 

by měla likvidace automobilů, ale to je vhodné téma na další samostatnou práci LCA. 

Dopady na životní prostředí by bylo možné zajistit změnou logistiky, ale to opět 

nemůže služba prodeje v maloobchodu ovlivnit. Maloobchod by dopravu mohl ovlivnit, 

pouze  tím, že  by se  zboží objednávalo  ve  větších objemech a méně častěji, což také není  



Ladislava Šimíková: Životní cyklus služeb poskytovaných v maloobchodě 

 

2012  44 

 

jednouché a to z důvodu sortimentu zboží a velikosti skladových prostor. Sortiment 

v maloobchodu tvoří drobná elektrotechnika a na trhu bohužel velmi kolísá její cena. 

Zboží, které se na maloobchodě neprodá např. za jeden  měsíc, se může již v dalším měsíci 

prodávat za cenu nákupní, nebo již pod nákupní cenou. Tento trh se musí pravidelně 

sledovat, protože se může stát, že zboží bude neprodejné. Takže zajistit méně časté 

objednávky ve větším objemu není problém, může to ale vést ke krachu maloobchodu. 

 Maloobchod může vliv na životní prostředí snížit spotřebou elektrické energie. 

V maloobchodě je 16 světel se dvěma zářivkami, které svítí celou otevírací dobu, i když 

zářivky jsou úsporným osvětlením, je možné nechat ve světle jen jednu zářivku, ale neměla 

by být porušena hygienická norma v osvětlení. Další variantou je výměna klasických 

zářivkových světel za moderní LEDkové zářivkové trubice, bohužel je jejich cena a 

návratnost stále ještě nerentabilní. I když komunální odpad má malý vliv na životní 

prostředí, můžeme ovlivnit ještě tříděním plastů a drobného papíru. 
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4. Závěr práce 

V této práci jsme se měli možnost seznámit s metodikou LCA, v první části byly 

obecně popsány všechny čtyři základní fáze, které jsou nutné a realizují se dle 

mezinárodních norem řady ISO 14040. 

V další experimentální části bylo postupováno podle základních fází LCA. 

Základním cílem jak bylo zjistit jaký je vliv služby prodej v maloobchodu na životní 

prostředí. Funkční jednotkou byl určen prodej služby v maloobchodu za hodinu. 

V druhé fázi LCA byla shromážděná data z maloobchodu. Tato data  se vztahují 

k celému kalendářnímu roku 2011 a  jsou primárního charakteru   viz kapitola 1. V této 

fázi byla provedena analýza příspěvků a bylo zjištěno, že ve službě maloobchodu nejvíce 

příspěvků neboli látek připadá na znečistění vzduchu, viz kapitola 3.2.2. 

Ve třetí fázi analýzy dopadu byla sebraná data prostřednictvím programového 

nástroje SimaPro namodelována a vyhodnocena vybranou metodikou Eco-indicator 99. 

Pomocí programovým nástroje byla provedena klasifikace a data byly zařazeny do skupin 

kategorií dopadu. Následovala charakterizace, za jednu hodinu prodeje, kde byly vyčíslené 

velikosti dopadu elementárních toků na jednotlivé kategorie dopadu. Dále byla pomocí 

programového nástroje provedena normalizace za jednu hodinu prodeje a srovnání 

jednotlivých měsíců. 

Čtvrtou a poslední fází byly interpretovány výsledky. Hlavním  cílem bylo zjistit, 

jaký je vliv služby prodej v maloobchodu na životní prostředí. Analýzou vlivu a  ABC 

analýzou bylo zjištěno, že velmi významným vlivem 1 hodiny prodeje v maloobchodě je 

doprava zboží automobily nad 3,5 t. Významným vlivem je spotřeba elektrické energie, 

Málo významným vlivem je doprava zboží automobily do 3,5 t. Ostatní vstupy a výstupy 

jsou nevýznamným vlivem a kladný vliv na životní prostředí má recyklace obalového 

materiálu viz kapitola 3.4. 

Vedlejším cílem bylo zjistit zda lze dopady služby prodeje maloobchodu ovlivnit a 

jestli můžeme dopady na životní prostředí snížit. Bylo zjištěno, že maloobchod není 

schopen ovlivnit největší dopady na životní prostředí, pouze minimálně ovlivnit spotřebu 

elektrické energie. 

Kontrolou konzistence použitých dat v této práci bylo zjištěno, že za daných 

časových a finančních podmínek jsou nejvhodnější. 
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Ve výrobních a průmyslových odvětvích se běžně používají certifikace a normy, 

které přispívají k ochraně životního prostředí (např. systému řízení kvality ČSN EN ISO 

9001:2009 (SMK), systému životního prostředí ČSN EN ISO 14001 (EMS), systému 

bezpečnosti práce OHSAS 18001 (BOZP). Při výběru dodavatele materiálu, což je také 

služba obchodování, ale bez koncového uživatele, se dbá na dodržování těchto norem a při 

obchodování je určitě certifikace výhodou, někteří odběratelé certifikaci přímo vyžadují. 

To vše je v naprostém pořádku, ale koncový zákazník v maloobchodě již nepřemýšlí nad 

tím, zda se elektronické výrobky opravdu ekologicky likvidují, nebo jak funguje zpětný 

odběr použitých nebezpečných výrobků (např. akumulátorů). Vůbec se ani nepozastaví nad 

myšlenkou, že by služba mohla mít vliv na životní prostředí. Proto tato práce byla 

zaměřena na životní cyklus služby poskytované v maloobchodě, abychom měli představu o 

jejích environmentálních dopadech. 
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příloha č. 1 Ukázka grafu charakterizace (odhad škod) hodiny prodeje, v programovém nástroji SimaPro,  

metodika Eco-indicator 99, midpoitové kategorie. 

 

příloha č. 2 Tabulka charakterizace hodiny prodeje, v programovém nástroji SimaPro, 

metodika Eco-indicator 99, midpoitové kategorie. 

kategorie dopadu jednotka 
Doprava 
do 3,5t 

Doprava 
nad 3,5t 

spotřební 
papír 

voda 
el. 

energie   
kartony k 
recyklaci 

Komunál
ní odpad 

Odpadní 
voda 

Karcinogeneze DALY 1,59E-08 7,08E-07 1,71E-09 3,74E-12 8,35E-08 4,89E-09 2,28E-08 1,98E-13 

Respirační nemoci 
- organické 

DALY 2,65E-09 1,02E-08 5,04E-11 3,94E-13 2,9E-10 -3,5E-11 8,11E-12 1,23E-14 

respirační nemoci - 
anorganické 

DALY 2,27E-07 1,02E-06 2,26E-08 2,12E-10 5,31E-07 -4,7E-08 5,93E-10 1,54E-12 

Klimatické změny DALY 5,9E-08 3,1E-07 5,13E-09 3,07E-10 2,85E-07 4,93E-08 3,35E-09 4,17E-13 

Ionizační záření DALY 2,8E-09 1,95E-08 0 1,21E-12 2,69E-08 4,13E-10 4,28E-12 1,1E-14 

úbytek ozonu DALY 4,6E-10 3,03E-09 1,14E-11 7,11E-14 1,52E-10 3,88E-12 9,36E-14 5,89E-15 

ekotoxicita PAF*m2yr 0,082415 2,183597 0,004413 1,9E-05 0,060498 0,014855 0,057464 8,75E-07 

acidifikace / 
eutrofizace 

PDF*m2yr 0,008431 0,027797 0,000849 1,17E-05 0,01561 -0,00108 2,04E-05 5,03E-08 

využití půdy PDF*m2yr 0,148143 0,029509 0 3,3E-06 0,034549 -0,08335 4,59E-05 5,18E-08 

suroviny - minerály MJ surplus 0,002714 0,261223 7,87E-05 1,7E-06 0,00884 0,00014 2,18E-05 1,66E-07 

suroviny - fosilní 
paliva 

MJ surplus 0,584611 3,059344 0,03138 0,002806 0,379114 0,075647 0,001071 6,22E-06 
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 příloha č. 3 Ukázka grafu odhadu škod hodiny prodeje, v programovém nástroji SimaPro,  

metodika Eco-indicator 99, endpointové kategorie. 

 

 

 

příloha č. 4 Tabulka charakterizace hodiny prodeje, v programovém nástroji SimaPro, 

metodika Eco-indicator 99, endpoitové kategorie. 

kategorie dopadu 
indikátor 
kategorie 

Doprava 
do 3,5t 

Doprava 
nad 3,5t 

spotřební 
papír 

voda 
el. 

energie 
kartony k 
recyklaci 

Komunál
ní odpad 

Odpadní 
voda 

Lidské zdraví DALY 3,07E-07 2,07E-06 2,95E-08 5,24E-10 9,27E-07 7,26E-09 2,67E-08 2,19E-12 

Kvalita ekosystémů PDF*m2yr 0,164815 0,275666 0,001291 1,69E-05 0,056209 -0,08294 0,005813 1,9E-07 

zdroje MJ surplus 0,587325 3,320568 0,031459 0,002808 0,387954 0,075787 0,001093 6,39E-06 
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příloha č. 5 Ukázka grafu odhad škod porovnání měsíců, v programovém nástroji SimaPro, 

metodika Eco-indicator 99, endpoitové  kategorie. 

 

 

příloha č. 6 Tabulka odhadu škod porovnání měsíců, v programovém nástroji SimaPro, 

metodika Eco-indicator 99, endpoitové kategorie. 

kategorie dopadu jednotka Leden Únor Březen Duben Květen Červen 

Lidské zdraví DALY 0,000684 0,000654 0,000745 0,000665 0,000714 0,000714 

Kvalita 
ekosystému 

PDF*m2yr 85,43692 81,64907 93,0126 83,12212 89,22476 89,22476 

Zdroje MJ surplus 894,621 854,958 973,9469 870,3825 934,284 934,284 

        

kategorie dopadu jednotka Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

Lidské zdraví DALY 0,000635 0,000714 0,000654 0,000696 0,000684 0,000716 

Kvalita 
ekosystému 

PDF*m2yr 79,33428 89,22476 81,64907 86,90997 85,43692 89,4352 

Zdroje MJ surplus 830,7195 934,284 854,958 910,0455 894,621 936,4875 
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příloha č. 7 Ukázka grafu normalizace hodiny prodeje, v programovém nástroji SimaPro, 

metodika Eco-indicator 99, midpoitové kategorie. 

 

příloha č. 8 Tabulka normalizace hodiny prodeje, v programovém nástroji SimaPro, 

metodika Eco-indicator 99, midpoitové kategorie. 
 

Kategorie 
dopadu 

Doprava do 
3,5t 

Doprava na 
d 3,5t 

spotřební 
papír 

voda El . energie 
kartony k 
recyklaci 

Komunální 
odpad 

Odpadní 
voda 

Karcinogeneze 1,0326E-06 4,6115E-05 1,1143E-07 2,434E-10 5,4336E-06 3,1814E-07 1,4823E-06 1,2912E-11 

Resp. nemoci - 
organické 

1,726E-07 6,6335E-07 3,2801E-09 2,5643E-11 1,8862E-08 -2,286E-09 5,2803E-10 7,977E-13 

Resp. nemoci - 
anorganické 

1,4759E-05 6,6352E-05 1,4744E-06 1,3785E-08 3,4572E-05 -3,081E-06 3,8634E-08 1,0047E-10 

Klimatické 
změny 

3,841E-06 2,0208E-05 3,3372E-07 2,0005E-08 1,8542E-05 3,2103E-06 2,1788E-07 2,7158E-11 

Ionizační záření 1,8226E-07 1,2722E-06 0 7,8693E-11 1,748E-06 2,6864E-08 2,7871E-10 7,1759E-13 

úbytek ozonu 2,9926E-08 1,9748E-07 7,434E-10 4,6283E-12 9,8689E-09 2,5256E-10 6,0963E-12 3,8331E-13 

ekotoxicita 1,6071E-06 4,258E-05 8,6055E-08 3,7033E-10 1,1797E-06 2,8968E-07 1,1206E-06 1,7055E-11 

acidifikace / 
eutrofizace 

1,6439E-06 5,4204E-06 1,656E-07 2,2856E-09 3,044E-06 -2,102E-07 3,977E-09 9,817E-12 

využití půdy 2,8888E-05 5,7543E-06 0 6,4264E-10 6,737E-06 -1,625E-05 8,9555E-09 1,011E-11 

suroviny - 
minerály 

3,2296E-07 3,1086E-05 9,366E-09 2,0286E-10 1,052E-06 1,6701E-08 2,5887E-09 1,9726E-11 

suroviny - 
fosilní paliva 

6,9569E-05 0,0003640 3,7343E-06 3,3389E-07 4,5115E-05 9,002E-06 1,2749E-07 7,401E-10 
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příloha č. 9 Ukázka grafu normalizace porovnání měsíců, v programovém nástroji SimaPro,  

metodika Eco-indicator 99, midpoitové kategorie. 
 

příloha č. 10 Tabulka normalizace srovnání měsíců, v programovém nástroji SimaPro, 

metodika Eco-indicator 99, midpoitové kategorie. 

kategorie dopadu Leden Únor Březen Duben Květen Červen 

Karcinogeneze 0,01106 0,01057 0,01204 0,01076 0,01155 0,01155 

Respirační nemoci - organické 0,00017 0,00017 0,00019 0,00017 0,00018 0,00018 

respirační nemoci - anorganické 0,02317 0,02214 0,02522 0,02254 0,0242 0,0242 

Klimatické změny 0,00941 0,009 0,01025 0,00916 0,00983 0,00983 

Ionizační záření 0,00066 0,00063 0,00071 0,00064 0,00068 0,00068 

úbytek stratosferického ozonu 4,8E-05 4,6E-05 5,3E-05 4,7E-05 5,1E-05 5,1E-05 

ekotoxicita 0,00951 0,00909 0,01036 0,00926 0,00994 0,00994 

acidifikace / eutrofizace 0,00204 0,00195 0,00223 0,00199 0,00213 0,00213 

využití půdy 0,0051 0,00488 0,00556 0,00496 0,00533 0,00533 

suroviny - minerály 0,0066 0,0063 0,00718 0,00642 0,00689 0,00689 

suroviny - fosilní paliva 0,09986 0,09544 0,10872 0,09716 0,10429 0,10429 

       
kategorie dopadu Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

Karcinogeneze 0,01027 0,01155 0,01057 0,01125 0,01106 0,01158 

Respirační nemoci - organické 0,00016 0,00018 0,00017 0,00018 0,00017 0,00018 

respirační nemoci - anorganické 0,02151 0,0242 0,02214 0,02357 0,02317 0,02425 

Klimatické změny 0,00874 0,00983 0,009 0,00958 0,00941 0,00985 

Ionizační záření 0,00061 0,00068 0,00063 0,00067 0,00066 0,00069 

úbytek stratosferického ozonu 4,5E-05 5,1E-05 4,6E-05 4,9E-05 4,8E-05 5,1E-05 

ekotoxicita 0,00883 0,00994 0,00909 0,00968 0,00951 0,00996 

acidifikace / eutrofizace 0,0019 0,00213 0,00195 0,00208 0,00204 0,00214 

využití půdy 0,00474 0,00533 0,00488 0,00519 0,0051 0,00534 

suroviny - minerály 0,00612 0,00689 0,0063 0,00671 0,0066 0,0069 

suroviny - fosilní paliva 0,09273 0,10429 0,09544 0,10159 0,09986 0,10454 
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 příloha č. 11 Ukázka grafu normalizace porovnání měsíců, v programovém nástroji SimaPro,  

metodika Eco-indicator 99, endpoitové  kategorie. 

 

příloha č. 12 Tabulka normalizace srovnání měsíců, v programovém nástroji SimaPro, 

metodika Eco-indicator 99, endpoitové kategorie. 

kategorie dopadu Leden Únor Březen Duben Květen Červen 
Lidské zdraví 0,044522 0,042548 0,048469 0,043315 0,046496 0,046496 
Kvalita ekosystému 0,01666 0,015922 0,018137 0,016209 0,017399 0,017399 
Zdroje 0,10646 0,10174 0,1159 0,103576 0,11118 0,11118 

       
kategorie dopadu Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 
Lidské zdraví 0,041342 0,046496 0,042548 0,045289 0,044522 0,046605 
Kvalita ekosystému 0,01547 0,017399 0,015922 0,016947 0,01666 0,01744 
Zdroje 0,098856 0,11118 0,10174 0,108295 0,10646 0,111442 

 

 


