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Příloha č. 1 Vazby mezi Výkazem zisku a ztráty a Výkazem environmentálních nákladů a 

výnosů (Hyršlová a Vaněček, 2003, s. 54) 

Výkaz zisku a ztráty Co je potřeba udělat 

Položka ve výkazu 

environmentálních 

nákladů a výnosů 

Obrat/tržby Stanovit skutečně vyrobené množství, údaje o prodeji, 

ztráty ve skladech, zničení, vratky atd. 

Nevýrobkové výstupy je třeba vyjádřit jako hodnotu 

materiálu (3.), odpovídajícími náklady zpracování (4.) a 

náklady na odstranění (1.) 

3,4,1 

+/- změna stavu zásob 

aktivace 
 

Ostatní provozní výnosy 

Je třeba odlišit podpory a dotace, související s ochranou 

životního prostředí, zúčtované do provozních výnosů a 

výnosy z prodeje nevýrobkových výstupů. 
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- Spotřeba materiálu a 

energie 

Je třeba stanovit suroviny, pomocné látky a provozovací 

látky v nevýrobkovém výstupu. V této nákladové kategorii 

jsou zachyceny také spotřebované energie a spotřebovaná 

voda. 
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- Nakupované služby 

Je třeba odlišit nakupované služby, související 

s nakládáním s odpady, odpadními vodami a emisemi do 

ovzduší, s údržbou environmentálních zařízení, 

s environmentálním výzkumem, konzultační služby, 

auditorské služby, školení, komunikace atd. 

1.2, 1.4, 2.1, 2.3 

- Osobní náklady 

Zahrnují osobní náklady zaměstnanců pracujících se 

zařízením na úpravu odpadů, odpadních vod a emisí do 

ovzduší, zaměstnanců environmentálního managementu a 

osobní náklady vynaložené na nevýrobkové výstupy 

v různých fázích výroby. 

1.3, 2.2, 4 

- Odpisy dlouhodobého 

majetku 

Pro stanovení odpisů je třeba definovat zařízení na úpravu 

odpadů, odpadních vod a emisí do ovzduší. Je třeba 

vyhledat čistší technologie a stanovit, zda náklady na ně 

jsou významně vyšší ve srovnání s „běžnými“ postupy. Je 

třeba stanovit odpovídající část odpisů pro nevýrobkové 

výstupy.  

1.1, 2.3, 2.4, 4 

- Ostatní provozní náklady 

V této nákladové kategorii mohou být vykázány například 

tyto náklady: náklady na odstranění odpadu, poplatky za 

odvoz a sběr odpadu, náklady na tisk zpráv o vlivu 

podniku na životní prostředí, registrační a jiné poplatky, 

penále, pojistné, provize, tvorba rezerv, environmentální 

daně apod. 

1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 

2.3, 2.4, 2.5 

+/- Mimořádné položky 
Zde mohou být vykázány např. důsledky škod způsobených 

podnikem 
1.6 
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Příloha č. 2 Výkaz environmentálních nákladů a výnosů společnosti AT Compus s.r.o. (v Kč) 

Domény ŽP 
Ovzd

uší, 

klima 

Odpadní 

vody 
Odpady 

Půda, 

podzemní 

a 

povrchové 

vody 

Hluk, 

vibrace 

Biodiverzita 

krajina 
Záření Ostatní Úhrn Kategorie 

environmentálních 

nákladů a výnosů 

1. Nakládání 

s odpady, 

odpadními vodami 

a emisemi do 

ovzduší 

_ 43 283,-   263 389,-  _ _ _ _ 7 957,-  314 629,-  

1.1 Opisy zařízení 

na úpravu odpadů, 

odpadních vod a 

emisí do ovzduší 

                  

1.2 Údržba zařízení, 

provozovací látky a 

služby související se 

zařízením 

              1 125,-  1 125,-  

1.3 Pracovníci                   

1.4 Externí služby      211 234,-           211 234,-  

1.5 Poplatky, daně    43 283,-  52 155,-         5 940,-  101 378,-  

1.6 Pokuty, penále a 

náhrady škod 
                  

1.7 Pojištění 

odpovědnosti za 

škody na životním 

prostředí 

               892,- 892,-  

1.8 Rezervy na 

nápravu a vyčištění 
                  

1.9 Další náklady                   
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Domény ŽP 
Ovzd

uší, 

klima 

Odpadní 

vody 
Odpady 

Půda, 

podzemní 

a 

povrchové 

vody 

Hluk, 

vibrace 

Biodiverzita 

krajina 
Záření Ostatní Úhrn Kategorie 

environmentálních 

nákladů a výnosů 

2. Péče o životní 

prostředí a 

prevence znečištění 

_ _ _ _ _ _ _ 48 360,-  48 360,-  

2.1 Externí služby                12 667,- 12 667,-  

2.2 Pracovníci                24 131,-  24 131,-  

2.3 Výzkum a vývoj                   

2.4 Zvýšené náklady 

související s čistšími 

technologiemi 

                  

2.5 Další náklady                11 562,- 11 562,-  

3. Cena materiálu 

obsaženého 

v nevýrobkovém 

výstupu 

_ _ 3 727,-  _ _ _ _ _ 3 727,-  

3.1 Suroviny      145,-           145,-  

3.2 Obaly      3 582,-           3 582,-  

3.3 Pomocné látky                   

3.4 Provozovací 

látky 
                  

3.5 Energie                   

3.6 Voda                   

4.Náklady 

zpracování 

nevýrobkového 

výstupu 

_ _ _ _ _ _ _  47 090,- 47 090,-  

Env. náklady 

celkem 
_ _ _ _ _ _ _   413 806,-  
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Domény ŽP 
Ovzd

uší, 

klima 

Odpadní 

vody 
Odpady 

Půda, 

podzemní 

a 

povrchové 

vody 

Hluk, 

vibrace 

Biodiverzita 

krajina 
Záření Ostatní Úhrn Kategorie 

environmentálních 

nákladů a výnosů 

5. Environmentální 

výnosy 
_ _ 40 705,-  _ _ _ _ 47 090,-  87 795,-  

5.1 Podpory, dotace                   

5.2 Další výnosy      40 705,-          47 090,- 87 795,-  

Environmentální 

výnosy celkem 
_ _ 40 705,-  _ _ _ _ 47 090,-  87 795,-  
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