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ANOTACE 

Práce je zaměřena na porovnání vývoje environmentálního účetnictví v ČEZ., a.s. Podstata 

práce spočívá ve zjištění rozlišného sledování environmentálních nákladů a ostatních 

položek v době před zavedením systému environmentálního řízení a v současnosti. 

V jednotlivých částech je velmi stručně popsán program EMAS, systémy 

environmentálního řízení a environmentální manažerské účetnictví. Jsou zde opět velmi 

stručně popsány činnosti společnosti ČEZ, uveden jejich dopad na životní prostředí, 

položky evidované v rámci environmentálního účetnictví a některé aktivity, které 

společnost vyvíjí pro minimalizaci negativních dopadů své činnosti na životní prostředí.   
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SUMMARY 

This Dissertation is focused on comparison of Environmental Accounting in the company 

ČEZ a.s.  The basis of this study is to find various monitoring of the environmental costs 

and other items - before the introduction of the Environmental Management System and at 

the present. Program EMAS, the Environmental Management System and the 

Environmental management is briefly described in each Chapter. There´s a brief 

description of ČEZ activities and environmental impact, of items recorded in the 

Environmental Accounting and of some activities that ČEZ develops to minimize negative 

impact of company operations to the environment.  
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1. ÚVOD 

Pro svou diplomovou práci jsem zvolila téma „Environmentální účetnictví       

v ČEZ, a.s.“. V oblasti financí a účetnictví pracuji již od ukončení střední školy a pozoruji, 

jak se tato oblast neustále vyvíjí a tím dochází často i k výrazným změnám v účtování 

samotném nebo ve způsobu vykazování hospodářských výsledků. S environmentálním 

účetnictvím jsem se ovšem v praxi zatím nesetkala. Protože jsem již několik let 

zaměstnancem výše uvedené společnosti, zaujala mě tato problematika a pokusila jsem se 

získat informace, které by mi mohly dát odpověď na otázku, zda jsou environmentální 

položky v současné době evidovány takovým způsobem, aby dostatečně rozlišeny, a tím 

byla jejich vypovídající schopnost okamžitá, věcná a přesná. 

V průběhu práce se seznámíme ve stručnosti se systémy důležitými pro 

environmentální účetnictví podniku. Přiblížíme si program EMAS, systémy 

environmentálního řízení, jejich význam pro podniky a jejich řízení, dále environmentální 

manažerské účetnictví, důvody a důsledky jeho vzniku. Představíme si společnost ČEZ, 

a.s., která je jedním z největších znečišťovatelů životního prostředí v naší republice, kdy 

tato skutečnost je dána předmětem jejího podnikání. Také si ukážeme některé z aktivit, 

které tato společnost vyvíjí, aby co nejvíce zmírnila negativní dopad působení svých 

činností na životní prostředí. 

Cílem této práce je porovnání evidence environmentálních nákladů před zavedením 

systému environmentálního řízení v roce 2004 a evidence těchto nákladů v současné době, 

tedy zjištění, zda došlo ke změně v členění těchto položek a zda jsou údaje o 

environmentálních nákladech vhodně využívány. V předposlední části práce uvedeme 

přínosy environmentálního účetnictví pro podnik, následovat bude krátké zhodnocení práce 

na závěr. 
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2. EVIRONMENTÁLNÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ (EMA) 

 EMA je krycí název používaný k popisu různých aspektů této rychle se rozvíjející oblasti 

účetnictví. Jde o dobrovolný nástroj. 

Dobrovolné nástroje: 

Jedná se aktivity (metody, postupy, způsoby chování apod.), které jsou propracované popř. 

normalizované na mezinárodní úrovni a podniky je zavádějí dobrovolně, nad rámec 

legislativních předpisů. 

K čemu slouží? 

Dobrovolné aktivity vedou ke snížení negativních vlivů výroby či provozu na životní 

prostředí a zároveň k posílení postavení podniku či organizace na trhu, k zvýšení 

konkurenceschopnosti, dobré pověsti a v neposlední řadě také ke zvýšení zisku. 

Proč je zavést? 

Podnikatelské subjekty v dnešní době čelí značným legislativním požadavkům v oblasti 

ochrany životního prostředí. Pro splnění těchto požadavků a současného posílení 

konkurenceschopnosti subjektu je vhodné využití právě dobrovolných nástrojů, které 

zajistí jak snížení dopadů na životní prostředí, tak zároveň sílící pozici na trhu. [28] 

EMA je dobrovolným nástrojem, vycházejícím ze systémů, které si alespoň zhruba 

popíšeme. 

2.1 EMAS – Eco Management and Audit Schneme 

EMAS je program Evropské Unie, který je popsán v  nařízení EU č. 761/2001. ČR jej 

přijala na základě vládního usnesení č. 651/2002.  

Toto nařízení definuje EMAS jako: „část celkového systému řízení, která zahrnuje 

organizační strukturu, plánování, odpovědnosti, techniky, postupy, procesy a zdroje pro 

rozvoj, provádění, dosažení, posouzení a podporu politiky životního prostředí“. 
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Podstata EMAS 

spočívá v začlenění všech zaměstnanců do vytvořeného systému, řídícího vlivy podniku na 

životní prostředí. Toto začlenění a také seznámení zaměstnanců s příčinami negativních 

dopadů, jež činnosti podniku vyvolávají v životním prostředí, umožňuje podniku, aby 

zaměstnance do řešení těchto problémů aktivně zapojil a aby podle požadavku neustálého 

zlepšování mohl do environmentální politiky podniku zařazovat stále nové úkoly vedoucí 

k dalšímu snižování negativních vlivů podniku na životní prostředí. Plnění úkolů je 

kontrolováno auditory podniku a také auditory z nezávislé organizace. Výběr úkolů 

provádí vedení podniku, nicméně prvním úkolem, který musí každý podnik splnit, je 

dosažení souladu s legislativou. 

 

Jedná se o regulační preventivně zaměřený nástroj, neboť úkolem EMAS je zavedení 

takového sytému řízení, který zajistí neustálé snižování negativních vlivů podniku na 

životní prostředí a bude podporovat preventivní opatření. 

 

Vzhledem k tomu, že činnost nově zavedeného systému řízení je pravidelně auditovaná  

a environmentální prohlášení, která podnik v rámci EMAS vydává, musí být validována 

nezávislým ověřovatelem, patří EMAS mezi nástroje vyžadující vnější součinnost. [7] 

 

V České Republice byl na podporu zavádění EMAS zřízen Národní program EMAS. 

Program EMAS funguje v České republice od roku 1998, kdy bylo vydáno usnesení  

o schválení Národního programu zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska 

ochrany životního prostředí. Na základě tohoto usnesení byly: 

 - zřízeny Rada programu EMAS (dnes Rada pro dobrovolné nástroje) a Agentura EMAS 

(jejíž roli převzala CENIA, česká informační agentura životního prostředí), 

- vydány Národní program EMAS a Pravidla zavedení EMAS, 

- zřízen akreditační orgán programu EMAS, 

- vydány metodické pokyny pro akreditaci environmentálních ověřovatelů. 

 

Ministerstvo životního prostředí je garantem a odpovědným orgánem programu. 

Rada pro dobrovolné nástroje je stálým koncepčním, koordinačním a odborným poradním 

orgánem ministra životního prostředí. 

http://www.cia.cz/default.aspx?id=33&webCat=50
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CENIA, česká informační agentura životního prostředí zejména zabezpečuje registraci 

organizací s ověřeným systémem EMAS. 

Český institut pro akreditaci, o.p.s. je národní akreditační orgán, zodpovědný za akreditaci 

a dohled nad environmentálními ověřovateli. 

Česká inspekce životního prostředí je jedním z orgánů zapojených přímo do procesu 

registrace. Na základě žádosti předkládá agentuře CENIA stanovisko k organizaci, která 

žádá o registraci v programu EMAS. 

Environmentálním ověřovatelem v České republice je subjekt, nezávislý na ověřovaném 

podniku, který získal akreditaci v souladu s nařízením. Hlavním úkolem ověřovatelů je 

kontrola, zda organizace žádající o registraci plní požadavky nařízení. 

 

Dnem vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 bylo plně transformováno do 

českého právního řádu výše uvedené nařízení č. 761/2001. 

 

 

 

Obrázek č. 1: Proces zavedení EMAS [6] 
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Celá tato procedura je náročná časově i finančně, proto si zjednodušeně shrňme, co se 

vlastně skrývá pod zkratkou EMAS? 

Podnik se rozhodne zlepšit si renomé, stát se dynamičtější, začne lépe nakládat s odpady, 

hledat úspory ve výrobě, vytvářet havarijní plány, měnit technologie, atd. Finálně si podnik 

nechá zavedený systém environmentálního řízení ověřit akreditovaným ověřovatelem a 

vydá environmentální prohlášení, které obsahuje informace o tomto systému, o vlivu 

podniku na životní prostředí a o opatřeních přijatých na jeho snižování. Poslední fází 

programu je zaslání prohlášení a informací o podniku registračnímu orgánu, který po 

konzultaci s kontrolním orgánem zaregistruje podnik v národním Registru EMAS. Tím 

podnik úspěšně zakončí implementaci systému a získává právo používat logo EMAS.  

2.2 EMS – Environmental Management Systém 

Pro nás systém environmentálního řízení, ale i v České Republice používáme zkratku 

EMS. 

Program systému environmentálního řízení a auditu EMAS, představuje jeden ze způsobů, 

kterým může organizace přistoupit k zavedení tzv. systému environmentálního řízení EMS. 

Ten lze definovat jako součást celkového systému řízení organizace, jejímž cílem je 

zahrnutí požadavků na ochranu životního prostředí do celkové strategie organizace a jejích 

každodenních činností. Zavedení systému se dotýká organizační struktury, způsobů 

rozdělení odpovědnosti, technologických postupů, procesů, zdrojů pro stanovení a 

zavedení politiky životního prostředí apod. 

 

Systémy EMS navazují na mezinárodní konferenci o životním prostředí, která se konala 

v roce 1992 v Rio de Janeiru, kde se vlády zúčastněných zemí dohodly na strategii 

prevence ochrany životního prostředí a následně pak na vytvoření příslušných standardů 

k zavádění systémů environmentálního řízení. 

 

Pokud se podnik rozhodne systém environmentálního řízení vybudovat, může k jeho 

zavedení přistoupit v zásadě třemi způsoby: 

1. zavedení EMS podle norem řady ISO 14000 

2. zavedení EMS podle Programu EMAS 

3. zavedení neformálního (zjednodušeného) EMS. 
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První dvě možnosti představují zavedení formálního certifikovaného systému. 

Třetí možnost využívají především malé a střední podniky, jimž finanční prostředky nebo 

časové a personální kapacity brání v implementaci formálního systému. 

Nicméně vlastní prohlášení podniku o zavedení EMS nemá zdaleka takovou váhu jako 

vlastnictví certifikátu. 

Očekávání firem při zavádění EMS: 

- zlepšení činnosti v oblasti ochrany životního prostředí, zvláště pak zvýšení 

environmentálního povědomí vlastních zaměstnanců a zvýšení odpovědnosti na všech 

úrovních řízení, 

- zlepšení pověsti organizace vůči veřejnosti  

- zlepšení ekonomických výsledků jednak snížením vlastních nákladů a jednak zvýšením 

prodejnosti svých výrobků [6] 

2.3 Počátky environmentálního účetnictví v České republice 

V roce 2000 se konalo v České republice pod záštitou MŽP několik pracovních jednání 

k environmentálnímu účetnictví. Impulsem pro zahájení těchto jednání byl seminář 

s názvem „Environmentální účetnictví a finanční výkaznictví environmentálních nákladů a 

závazků”, který pořádala Konference Spojených národů o obchodu a rozvoji (UNCTAD) 

ve spolupráci se Svazem účetních, Komorou auditorů České republiky a Regionálním 

environmentálním centrem pro střední a východní Evropu ve dnech 24. a 25. února 2000.  

Cílem semináře UNCTAD bylo přiblížit zúčtování a vykazování transakcí týkajících se 

životního prostředí a událostí, které ovlivňují nebo budou pravděpodobně ovlivňovat 

finanční pozici podnikatelské jednotky a jako takové by měly být vykazovány v účetních 

výkazech podniku.  

Na semináři se vlastně poprvé sešla společně česká odborná veřejnost z řad ekologů a 

účetních. Přestože předseda Svazu účetních vyjádřil na počátku semináře jistou pochybnost 

o možné komunikaci odborníků tak odlišných profesí, podařilo se v průběhu semináře 

navázat kontakty napříč „odborným spektrem” a zrodila se myšlenka spolupráce v oblasti 

environmentálního účetnictví pod patronací ředitele odboru ekonomiky životního prostředí 

MŽP. 

První pracovní jednání k environmentálnímu účetnictví se konalo 3. 5. 2000 v Praze  

v budově MŽP. Toto jednání ukázalo, na jaké úrovni jsou jednotlivé problémy zpracovány 
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 a zároveň byl vytyčen cíl: sjednotit zadávání studií k problémovým okruhům.  

Během první – makroekonomické – části jednání byly prezentovány výsledky a závěry 

projektu Phare. Cílem projektu NREACR (Natural Resources and Environmental 

Accounting in the Czech Republic) bylo zjistit, jak dalece lze v České republice použít 

metodické postupy integrovaného modelování a účetnictví přírodních zdrojů a prostředí, 

které byly vyvinuty v EU. V oblasti environmentálního účetnictví na makroekonomické 

úrovni bylo možno konstatovat, že mnohé aktivity a jejich výstupy jsou srovnatelné s 

výstupy v zemích EU. 

Cílem druhé – mikroekonomické – části jednání bylo zmapovat stav v oblasti 

environmentálního účetnictví na podnikové úrovni. Účastníci diskuse podpořili názor prof. 

Ing. Kovanicové, CSc.: “pokud jde o možnosti aplikace ekologických hledisek do 

manažerského účetnictví, není zde žádných překážek ani ze strany ČR, ani ze strany EU či 

celosvětových účetních standardů. Podniky si mohou vytvářet svoje vlastní modely 

informací pro vnitropodnikové řízení, což ovšem není na překážku tomu, aby se pro určité 

typy podniků či činností nevytvářely „typové modely” manažerského účetnictví či alespoň 

jeho částí (zejména v oblasti nákladových modelů). Jinak je tomu ve finančním účetnictví, 

kde regulační nástroje nevěnují pozornost ekologickým aspektům, nic však nebrání tomu, 

aby ekologické aktivity podniku a jejich důsledky byly podrobně popsány alespoň  

v příloze k účetním výkazům” 

V oblasti environmentálního účetnictví na podnikové úrovni se došlo k závěru, že je nutno 

do budoucna sledovat a vyhodnocovat environmentální ukazatele u stále většího počtu 

podniků i v návaznosti na systém EMS/EMAS. 

Druhé pracovní jednání se konalo 12. 9. 2000 na MŽP v Praze. 

V rámci skupiny environmentálního účetnictví na makroekonomické úrovni byla podána 

informace, že na úrovni odborů MŽP se rozvíjí spolupráce s Českým statistickým úřadem, 

odborem národních účtů. 

V mikroekonomické části byl projednán vztah environmentálního účetnictví a EMASu. Ke 

vztahu podnikového environmentálního účetnictví a EMASu je nutno především 

konstatovat, že Česká republika jako jediná z kandidátských zemí pro vstup do EU má 

vytvořen český národní program pro zavádění EMAS. 
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Další pracovní jednání skupiny pro environmentální účetnictví na podnikové úrovni se 

uskutečnilo 30. 11. 2000 v prostorách Univerzity Pardubice, jehož cílem bylo: 

Seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky z oblasti ochrany životního prostředí, ze 

kterých vyplývají požadavky na informační systémy v podniku a které ovlivňují finanční 

situaci podniků. [32] 

Účastníci jednání navrhli, aby byly porovnány zahraniční zkušenosti v oblasti 

environmentálního manažerského účetnictví se stávající praxí v českých firmách.  

 

ENVIBRNO 

Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí je jeden z mála 

veletrhů ve střední Evropě, který je zaměřen na technologie, výrobky a služby, které 

přispívají k ochraně, obnově čistého životního prostředí.  

V rámci tohoto veletrhu připravuje každoročně Ministerstvo životního prostředí ve 

spolupráci s Českým statistickým úřadem, Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 

Masarykovou univerzitou v Brně, Vysokou školou ekonomie a managamentu v Praze  

a Univerzitou Pardubice seminář: 

Environmentální účetnictví a reporting 

Environmentální účetnictví představuje významný nástroj, který měří a vyhodnocuje oblast 

životního prostředí, oblast ekonomiky a sociální oblast ve vzájemných souvislostech. Jeho 

prostřednictvím lze posoudit účinnost a efektivnost legislativních opatření i nástrojů, které 

může podnikatelská i veřejná sféra využívat. Cílem konference je diskuse k nejnovějším 

poznatkům z environmentální oblasti s důrazem na ekonomiku a sociální aspekty 

podnikání, výměna zkušeností a vědeckých poznatků z oblasti implementace 

environmentálního účetnictví a reportingu na mikro i makro úrovni.  

2.4 Definice environmentálního manažerského účetnictví 

Účetnictví je vědní obor, který se zabývá způsoby sběru, zaznamenávání, hodnocení  

a vykazování ekonomických informací. Prvky každého účetního systému tvoří: 

- sběr informací, 

- záznam informací, uskutečňovaný zvláštními metodami umožňujícími vnitřní kontrolu 

fungování celého systému, 
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- hodnocení informací, představující analýzu zjištěných a zaznamenaných informací, 

nutných pro ekonomická rozhodnutí, 

- předávání informací uživatelům, tj. sdělování výsledků analýzy ve formě výkazů a zpráv 

různým skupinám uživatelů. 

Pojem „environmentální účetnictví“, který se v české odborné literatuře začal používat, 

vznikl překladem anglického pojmu „environmental accouting“. Nejprve se pro překlad 

anglického pojmu objevoval výraz „zelené účetnictví“ nebo „ekologické účetnictví“.  

 

Typy environmentálního účetnictví: 

1. národní účetnictví 

2. finanční účetnictví 

3. manažerské účetnictví 

 

Národní účetnictví zaměřeno na národ nebo stát. Je to bohatý systém informací o 

národním hospodářství, např. o výši hrubého domácího produktu, který je vyjádřením toků 

zboží  

a služeb hospodářstvím a je velmi často považován za klíčový ukazatel společenského 

blahobytu. Environmentální účetnictví používané v tomto kontextu se týká národní 

ekonomiky. Environmentální národní účetnictví je tedy zdrojem informací (ve fyzikálním  

i peněžním vyjádření) o spotřebě národních přírodních zdrojů, obnovitelných  

i neobnovitelných. 

 

Finanční účetnictví je zdrojem informací pro zpracování finančních zpráv pro investory, 

věřitele a další externí uživatele. Prostředním těchto zpráv jsou uživatelům podávány 

informace o finanční situaci podniku, výsledcích hospodaření, o stavu majetku a závazků. 

Environmentální účetnictví v tomto kontextu se zabývá vyjádřením, oceněním, 

hodnocením a vykazováním environmentálních závazků a finančně podstatných 

(rozhodujících) nákladů, souvisejících s dopady podnikových činností, výrobků a služeb na 

životní prostředí. 

 

Manažerské účetnictví představuje systém, který zobrazuje a zkoumá ekonomickou realitu 

– eviduje, třídí, seskupuje, analyzuje a uspořádává informace o podnikatelské činnosti do 
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přehledů, výkazů a jiných podkladů, ústících do návrhů či opatření, která mají napomoci 

řídícím pracovníkům při jejich rozhodování a řízení. Manažerské účetnictví tedy poskytuje 

informace, které jsou potřebné pro rozhodování managementu, pro plánování, pro 

controlling a monitorování chování pro zlepšení podnikatelských výsledků. Postupy a 

metody manažerského účetnictví vycházejí z potřeb, které má dána podnikatelská 

jednotka.[1] 

 

Předmětem zájmů tohoto textu je environmentální manažerské účetnictví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: Co je EMA? 
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Environmentální manažerské účetnictví (EMA) lze tedy definovat takto: 

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

odhady, analýzami, vykazováním a předáváním: 

- informací o hmotných a energetických tocích 

- informací o environmentálních nákladech 

- dalších hodnotově vyjádřených informací, které jsou východiskem v rozhodování 

v rámci daného podniku 

Z definice je zřejmé že: 

- EMA klade zvláštní důraz na účetnictví environmentálních nákladů 

- EMA zahrnuje nejen informace o environmentálních nákladech, ale též informace o 

hmotných a energetických tocích 

- informace vycházející z EMA mohou být využívány pro rozhodující procesy 

obecně v daném podniku, ale jsou zvláště užitečné pro rozhodování v rámci 

environmentálně orientovaného managamentu. [1] 

 

Environmentální manažerské účetnictví představuje nástroj, který je obecně použitelný na 

podporu rozhodovacích procesů v podnicích. 

Náklady na ochranu životního prostředí související se zmírňováním znečištění, 

s nakládáním s odpady, s monitorováním a povinným vykazováním a s poplatky  

a pojištěním, se v posledních letech rychle zvýšily v důsledku přísných nařízení na ochranu 

životního prostředí. 

V běžných systémech manažerského účetnictví má agregace environmentálních nákladů 

v režijních nákladech za následek to, že jsou environmentální náklady před managamentem 

skryty. 

Přístup environmentálního manažerského účetnictví vychází ze základního předpokladu, že 

všechen nakoupený materiál musí už z fyzické nutnosti opouštět podnik buď jako výrobek 

nebo jako odpad (nevýrobkový výstup). 

Opad je však znakem neefektivní výroby. Proto, když se kalkulují environmentální 

náklady, nepřihlíží se jen k nákladům na odstranění odpadu, ale i k pořizovacím cenám 

materiálu, který přejde do odpadních proudů, a zohledňují se i náklady na zpracování 

materiálu, který přešel do odpadu. 
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Do environmentálních nákladů je však třeba pro potřeby manažerského účetnictví začlenit 

i položky, které se stanovují obtížněji (náklady na dodržování zákonů, ztráty z poškozování 

podnikového image vyplývající z přístupu podniku k životnému prostředí, náklady 

související s environmentálními závazky a riziky).  

 

 

Obrázek č. 3: Spektrum environmentálních nákladů 

 

EMA zahrnuje dva základní bloky udržitelného rozvoje – životní prostředí a ekonomiku. 

Jak jsme již uvedli, v rámci tradičního účetního systému podniku jsou informace o 

environmentálních nákladech skryty v souhrnných nákladovým položkách a některé 

environmentální náklady nejsou zaznamenány vůbec (externality), z toho důvodu nemá 

management k dispozici všechny potřebné informace pro formulaci a realizaci návrhů  

a opatření, směřujících ke zmírnění dopadů podnikových činností, výrobků a služeb na 

životní prostředí a ke snížení celkových nákladů podniku. 

 

U projektů na ochranu životního prostředí, které mají zabránit vzniku emisí do ovzduší, 

odpadních vod a odpadů přímo u zdroje, není obvykle správným způsobem hodnocen 

jejich ekonomický a environmentální přínos a v řadě případů nejsou tedy realizovány. 

Odpovědné osoby si často nejsou vědomy toho, že produkovat odpad, odpadní vody a 

emise do ovzduší může být nákladnější, než se jim vyhnout. 

 

Management potřebuje pro své rozhodování mít k dispozici informace o skutečným 

nákladech podniku. Náklady, které podnik způsobil, ale nejsou mu přičteny na vrub 

(externality), nejsou většinou při rozhodování brány v úvahu. Řešení těchto problémů 

může napomoci právě EMA. 
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EMA sleduje a vyhodnocuje hodnotově vyjádřené informace z finančního a manažerského 

účetnictví (v peněžních jednotkách) a údaje o hmotných a energetických tocích ve 

vzájemných souvislostech s cílem zvýšení efektivnosti využití materiálů a energií, 

zmírnění dopadů podnikových činností, výrobků a služeb na životní prostředí, zmenšení 

environmentálních rizik a zlepšení výsledků hospodaření podniků. 

Systém EMA vždy záleží na potřebách, zájmech, cílech a zdrojích podniku. 

 

EMA může být aplikováno z různým rozsahem, může zahrnovat: 

- individuální procesy nebo skupiny procesů (např. výrobní linku),  

- systém (např. osvětlení, úprava odpadních vod, balení),  

- výrobek nebo výrobkové řady,  

- zařízení nebo provoz,  

- regionální skupiny provozů, 

- divize, pobočky nebo celý podnik. 

 

Oblasti využití environmentálního manažerského účetnictví. 

Propojením hodnotové a naturální stránky EMA získáme velmi cenné informace, které lze 

s výhodou využít jak na úrovni podniku jako celku, tak na úrovni středisek, procesů  

a výkonů, v oblasti: 

- řízení environmentálních nákladů 

- cenového rozhodování 

- plánování a rozpočtování 

- investičního rozhodování 

- kalkulací nákladů, úspor a projektů souvisejících s životním prostředím 

- plánování a realizace projektů čistší produkce, prevence znečisťování a dalších 

projektů na ochranu životního prostředí 

- plánování a implementace systémů environmentálního managementu 

- stanovování v kvantifikovaných environmentálních cílů 

- hodnocení environmentálního profilu 

- externího výkaznictví o vlivu podniku na životní prostředí 

- externího finančního výkaznictví environmentálních nákladů a závazků 
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- dalších výkazů souvisejících s životním prostředím pro statistické úřady a místní 

orgány 

2.5 Důvody pro existenci environmentálního manažerského účetnictví 

Potřeba vytvoření EMA vyplynula z uvědomění si určitých omezení v přístupech 

tradičního manažerského účetnictví jako základního informačního nástroje na podporu 

rozhodování managementu v souvislosti s významnými environmentálními náklady a 

významnými dopady na životní prostředí. 

 

Stávající systémy manažerského účetnictví vyhledávají, sledují a vyhodnocují 

environmentální náklady neodpovídajícím způsobem, zároveň neposkytují dostatečné 

informace pro environmentálně orientovaný management. 

Prvním problémem je vymezení nákladových položek, které považuji podniky za 

environmentální náklady. 

Výzkum prokázal, že za environmentální náklady jsou v podnicích obvykle považovány: 

- náklady vynakládané na zneškodňování pevných odpadů 

- náklady na přepravu odpadů 

- poplatky za znečisťování životního prostředí 

- pokuta a penále, související s poškozováním životního prostředí 

- platby externím organizacím za služby, související se zaváděním a certifikací 

systémů environmentálního managementu 

- provozní náklady koncových technologií (čistíren odpadních vod, spalování, apod.) 

Z výčtu položek je zřejmé, že jsou sledovány především náklady, související s nakládání 

s odpady, odpadními vodami a emisemi do ovzduší, poplatky za znečisťování životního 

prostředí, sankce za poškozování životního prostředí a nakupované služby, související se 

systémy environmentálního managementu.  

Výzkum v českých podnicích tedy ukázal, že velká část nákladů, souvisejících s ochranou 

životního prostředí a jeho poškozováním, zůstává skryta v souhrnných nákladových 

položkách. Jako nedostatečné se jeví především sledování nákladů na prevenci 

znečišťováni (např. náklady, související s čistšími technologiemi). [1] 
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Dalším problémem je nesprávná alokace environmentálních nákladů na útvary, procesy a 

výkony, které je vyvolaly. Nevhodné rozvrhování environmentálních nákladů umožňuje 

výrobkům, které poškozují životní prostředí více, vykazovat vyšší zisky než odpovídá 

skutečnosti. „Zelené“ produkty jsou na druhou stranu tímto způsobem rozhodování 

poškozovány, protože musejí nést náklady, které nezapříčinily. Nesprávná alokace 

environmentálních nákladů může tedy vést k chybným rozhodnutím managementu. [1] 

 

EMA je přednostně orientováno na budoucnost, informace o skutečném průběhu jevů jsou 

tedy východiskem pro rozhodování a stanovení úkolů.  

  

Tento dobrovolný nástroj je zcela univerzální, použitelný pro výrobní i obchodní 

organizace jakéhokoliv typu, jakékoliv velikosti a zaměření. 

 

Protože finanční účetnictví není zcela vyhovující pro potřeby environmentálního 

účetnictví, je vhodné použít pro rozbor environmentálních dat některé metody 

manažerského účetnictví.  Vhodná je kalkulace podle činností známá jako metoda ABC 

(Aktivity based costing) nebo nákladové účetnictví toků (Flow cost accouting). 
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3. PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 

Akciová společnost ČEZ (České energetické závody) byla založena jako právnická osoba 

v roce 1992. 

Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě 

zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní 

předmět podnikání koncernu tvoří výroba, obchod a distribuce v oblasti elektrické i tepelné 

energie, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. 

 

Skupina ČEZ zaměstnává přes třicet jedna tisíc zaměstnanců.  

 

Nejvýznamnějším akcionářem mateřské společnosti ČEZ, a.s. zůstává Česká republika 

s podílem na základním kapitálu téměř sedmdesát procent. Akcie ČEZ, a.s. se obchodují na 

pražské a varšavské burze cenných papírů.  

 

Rozhodující součástí poslání Skupiny ČEZ je maximalizovat návratnost vložených 

prostředků a zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro akcionáře. 

V rámci své podnikatelské činnosti se Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného 

rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie a svá energetická 

zařízení provozuje při zachování nejvyšší možné míry bezpečnosti. Firemní kultura je 

orientovaná na výkon a stálý růst vnitřní efektivity, při svém podnikání se však Skupina 

ČEZ současně řídí přísnými etickými standardy zahrnujícími i odpovědné chování ke 

svému okolí, společnosti a životnímu prostředí. 

 

V České republice společnosti Skupiny ČEZ vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo, 

obchodují s elektřinou a dalšími komoditami, prodávají koncovým zákazníkům elektřinu i 

zemní plyn a zabývají se těžbou uhlí. Výrobní portfolio tvoří jaderné, uhelné, plynové, 

vodní a obnovitelné zdroje. K zajištění kontinuity úspěšného působení na trhu v České 

republice, který je pro Skupinu ČEZ z hlediska jejího podnikatelského zájmu rozhodující, 

probíhá rozsáhlá obnova a modernizace výrobního portfolia a výstavba nových efektivních 

zdrojů. 
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V zahraničí se Skupina ČEZ zaměřuje zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě a 

působí zde hlavně v oblasti distribuce, prodeje a výroby elektřiny z uhelných a 

obnovitelných zdrojů a obchoduje s elektřinou a dalšími komoditami. V Polsku patří do 

Skupiny ČEZ dvě černouhelné elektrárny poblíž státní hranice s Českou republikou a 

rovněž společnost připravující výstavbu větrných elektráren. Na Slovensku prodává Skupin 

ČEZ elektřinu a zemní plyn koncovým zákazníkům. V Maďarsku prodává Skupina ČEZ 

elektřinu koncovým zákazníkům a s místním partnerem připravuje další energetické 

projekty. V Rumunsku působí Skupina ČEZ v oblasti výroby elektřiny s obnovitelných, 

zejména větrných zdrojů a zabývá se dále distribucí a prodejem elektřiny. V Srbsku se 

zabývá obchodem s elektřinou. V Turecku provozuje Skupina ČEZ spolu se svým místním 

partnerem distribuční společnost a vyrábí elektrickou energii v plynových, vodních a 

větrných elektrárnách. V Nizozemsku jsou součástí Skupiny ČEZ společnosti 

zprostředkující vlastnictví a zajišťující její financování. 

 

Skupina ČEZ pokračuje v zavádění technologií budoucnosti. V roce 2011zprovoznila svou 

první dobíjecí stanici pro elektromobily a spolu s partnery připravuje další. Investuje do 

výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí a projektů zaměřených na dosažení 

energetických úspor. Skupina ČEZ významně podporuje řadu neziskových organizací  

a i veřejně prospěšných projektů. 

 

Cílem strategie Skupiny ČEZ je využití aktuálních příležitostí k růstu s důrazem na zvýšení 

stability budoucích cash flow a vytvoření podmínek pro realizaci hlavní strategické priority 

– výstavby dvou nových jaderných bloků v Jaderné elektrárně Temelín v České republice.  

Realizace výstavby v lokalitě Temelína je ekonomicky, logisticky, technicky i z hlediska 

dopadů na životní prostředí nejvýhodnější, protože zde využije již existující volné 

pozemky a infrastrukturu. Jaderné elektrárny mají pozitivní vliv na životní prostředí, 

protože oproti uhelným či plynovým neemitují CO2, další skleníkové plyny, prach a jiné 

škodlivé emise a nepřispívají tak ke globálnímu oteplování planety ani neznečišťují 

ovzduší.  

 

Vedle pokračování intenzivní spolupráce se strategickými či finančními partnery, se 

Skupina ČEZ proto zaměřuje na vnitřní výkonnost, na zajištění paliv pro uhelné zdroje  
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a usiluje o zvýšení objemu svých aktivit v regulovaných odvětvích, zejména v oblasti 

rozvoje obnovitelných zdrojů energie v zahraničí v lokalitách s příhodnými přírodními 

podmínkami, v oblasti teplárenství a také v oblasti rozvoje energetických zdrojů místního 

významu v České republice.  

3.1 Hlavní zaměření některých dceřiných společností 

ČEZ ICT Services vznikla 1. října 2008 fúzí společností ČEZData a ČEZnet. Jejím 

stoprocentním vlastníkem je společnost ČEZ, a. s. ČEZ ICT Services je přední českou 

společností poskytující komplexní služby informačních technologií a elektronických 

komunikací pro oblast energetiky nejen po celé České republice, ale i v zemích 

zahraničních akvizic společnosti ČEZ, a. s. 

 

ČEZ Obnovitelné zdroje patří do Skupiny ČEZ od roku 2007 a vyrábí stoprocentně 

čistou a ekologickou energii. Výrobní portfolio sestává z průtočných vodních elektráren, 

Nově byly na konci roku 2009 zařazeny mezi provozované zdroje také větrné 

 a fotovoltaické elektrárny. 

Ve svých záměrech počítá ČEZ Obnovitelné zdroje zejména s využitím slunce, větru, 

biomasy a bioplynu. 

 

ČEZ Logistika byla vytvořena a zapsána do obchodního rejstříku dne 2.8.2004 v souladu 

se záměrem Skupiny ČEZ centralizovat proces nákupu a prodeje materiálu pro distribuční 

sítě do samostatné dceřiné obchodní společnosti. 

Hlavním předmětem činnosti společnosti ČEZ Logistika, s.r.o je poskytování služeb 

velkoobchodu elektromontážním materiálem pro potřeby výstavby, obnovy a údržby 

distribučních sítí. 

 

ČEZ Teplárenská v současné době společnost nakupuje tepelnou energii tzv. na plotě, 

tedy na výstupu z areálu zdroje – elektráren a prodává teplo a služby koncovým 

zákazníkům (domácnostem, bytovým družstvům, podnikům apod.). 

 

ČEZ Distribuce, je držitelem licence na distribuci elektřiny a ve smyslu energetického 

zákona č. 458/2000 Sb. je provozovatelem distribuční soustavy. 
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Prioritním úkolem společnosti je zajištění plně funkční role efektivního správce aktiv 

distribuční soustavy v napájecí oblasti Skupiny ČEZ, generující zisk z regulované činnosti 

distribuce elektrické energie, při splnění podmínek předepsaných energetickým zákonem  

a pravidel Energetického regulačního úřadu. 

 

ČEZ Distribuční služby byla založená pro komplexní zajištění služeb v oblasti 

provozování, odstraňování poruch, údržby a oprav distribuční soustavy. 

Zajištění distribučních služeb na zařízení distribuční soustavy pro Skupinu ČEZ je 

prioritní. Společnost však provádí obdobné činnosti také pro provozovatele přenosové 

soustavy (ČEPS, a.s.), případně třetím osobám, zejména v objektech a regionech, kde na 

sebe zařízení navazují nebo spolu jinak souvisí. 

 

Společnost ČEZ Prodej se stala smluvním partnerem pro všechny zákazníky Skupiny 

ČEZ, nově se sjednotila nejen produktová nabídka napříč Skupinou, ale i přístup  

k zákazníkům a kvalita služeb. 

 

Základním předmětem podnikatelské činnosti společnosti ČEZ Zákaznické služby je 

komplexní a spolehlivé poskytování zákaznických služeb pro konečné zákazníky, držitele 

licence na obchod s elektřinou, licence na distribuci s elektřinou, popřípadě i pro držitele 

licence na výrobu elektřiny. 

 

Elektrárna Dětmarovice (EDĚ) byla postavena v letech 1972 - 1976 a svým výkonem 

800 MW je největší klasickou elektrárnou na území Moravskoslezského kraje i v rámci 

celé Moravy. Spaluje černé uhlí, používá se výlučně uhlí z Ostravsko - karvinské pánve. 

Elektrárna ročně vyrobí okolo 2, 5 TWh elektrické energie a více než 800 TJ tepla, které se 

dodává především do Orlové. 

 

ŠKODA PRAHA Invest  vyniká v oblasti projektování, inženýringu a komplexních 

dodávek energetických celků (klasických a jaderných elektráren, paroplynových cyklů). 

 

Skupina ČEZ se prezentuje jako celek a je znám hlavní smysl jejího podnikání. 

Pro zajímavost jsem uvedla na jakou hlavní prioritu jsou zaměřeny některé společnosti 

tohoto celku, aby bylo zřejmé, že jejich činnosti působí velice různým způsobem na životní 

prostředí. 
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Jiný dopad na životní prostředí mají např. ČEZ Zákaznické služby, u kterých jde laicky 

řečeno o čisté podnikání, jejich činnost nemá snad kromě klasického komunálního odpadu 

žádný negativní účinek na znečištění životního prostředí. 

Zcela jiným znečišťovatelem ovzduší a významným narušitelem životního prostředí 

v porovnání s ČEZ Zákaznickými službami je třeba Elektrárna Dětmarovice. 

Nezanedbatelný je také vliv na změnu krajinného rázu. 

3.2 Historie zavedení EMS v ČEZ 

Všechny plně provozované elektrárny, patřící společnosti ČEZ, již vlastní mezinárodní 

certifikát systému řízení ochrany životního prostředí EMS. Dne 26.6.2002 ČEZ převzal 

tento certifikát od nezávislé auditorské firmy, s více jak stočtyřicetiletou  tradicí, DET 

NORSKE VERITAS Certification B.V. The Netherlands. 

Byl tak završen více než čtyřletý proces zavádění systému řízení ochrany životního 

prostředí v ČEZ, a.s. 

Dílčí výsledky byly dosaženy již v roce 2001, kdy certifikát EMS obdrželo pět uhelných 

elektráren a Jaderná elektrárna Dukovany. Systém řízení a provozování všech plně 

provozovaných elektráren ČEZ, a.s., je tak v souladu s normou ISO 14001. 

 

Implementace EMS podle požadavků mezinárodní normy ISO 14001:2004 byla zahájena v 

roce 1997. V roce 2004 byla dokončena vydáním mezinárodního certifikátu EMS, 

potvrzujícího shodu systému řízení s požadavky normy ČSN EN ISO 14001. Pro 

společnost ČEZ je vydán jeden souhrnný certifikát pro klasické elektrárny a dva 

samostatné certifikáty pro jaderné elektrárny Temelín a Dukovany.  

 

Smyslem EMS a jeho certifikace je zavést v elektrárnách taková opatření, která umožní 

stálé hodnocení jejich vlivu na životní prostředí. Konkrétním přínosem těchto opatření je 

nižší zátěž životního prostředí v okolí provozů, ale také úspora materiálů a energií či 

zvyšování kvality výroby. Získané certifikáty potvrzují, že vnitřní procesy v uvedených 

elektrárnách jsou plně ve shodě s normou ISO 14001, která je mezinárodním standardem 

pro systémy řízení ochrany životního prostředí. 
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Certifikát EMS se vztahuje na celou správu Úseku klasických elektráren i na jednotlivé 

uhelné elektrárny Dětmarovice, Hodonín, Chvaletice, Ledvice, Mělník, Počerady, Poříčí, 

Prunéřov, Tisová a Tušimice a na vodní elektrárny Lipno, Hněvkovice, Kořensko, Orlík, 

Kamýk, Slapy, Štěchovice, Vrané, Mohelno, Dlouhé Stráně, Želina a Dalešice. Držitelem 

certifikátu je i Jaderná elektrárna Dukovany. 

 

Certifikát EMS prokazuje že firma skutečně naplňuje politiku v ochraně životního 

prostředí a odpovědný postoj managementu a všech pracovníků společnosti k dané oblasti. 

Vlastní certifikaci předcházela na elektrárnách řada činností, které jsou k zavedení EMS 

nezbytné, zejména proškolení vrcholového a středního managementu, environmentální 

přezkoumání, vypracování environmentální politiky a požadované řídící dokumentace, 

aktualizace místních provozních předpisů, havarijních plánů, provedení interních auditů 

EMS, nezávislé ověření funkčnosti systému v elektrárnách a jejich připravenosti 

k certifikaci. 

 

Funkčnost certifikace, spolehlivost EMS a jeho shoda s požadavky normy bude ověřována 

periodickými audity v následujících dvou letech a tzv. recertifikačním auditem, který bude 

proveden třetí rok po úvodní certifikaci. 

 

Fungující systém řízení ochrany životního prostředí podle normy ISO 14001 patří 

v současnosti mezi hlavní podmínky prosperity velkých průmyslových podniků v zemích 

Evropské unie i jinde ve světě. 

Představenstvo ČEZ rozhodlo jíž v roce 1997 o jeho postupném zavedení ve všech 

organizačních jednotkách. V případě uhelných elektráren je certifikace EMS důstojným 

završením rozsáhlého ekologického programu,  který proběhl v letech 1992 – 1998, 

vyžádal si investice téměř padesát miliard korun a zahrnoval mimo jiné odsíření provozů.  

 

Zavedení EMS a získání certifikátu bylo v období, kdy vrcholila příprava České republiky 

na vstup do Evropské unie a příprava na dokončení privatizace české elektroenergetiky, 

logickým a nezbytným pokračováním opatření realizovaných v ČEZ k ochraně životního 

prostředí v předchozím letech. 
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V souvislosti s tímto byl považován také produkt Duhová energie za ekologický, tento 

název zdůrazňoval pestrost nabídky elektřiny ČEZ. 

 

Rovněž v oblasti ekologie se společnost ČEZ zaměřila na projekt spalování biomasy  

a alternativních paliv ve svých zdrojích, který se stal důležitou součástí naplňování 

environmentální politiky ČEZ. 

Od roku 2000 probíhaly zkoušky spalování biomasy s uhlím v elektrárně Hodonín  

a následně se přidala elektrárna Tisová. Jako perspektivní se ukázalo nejen využití biomasy 

v podobě dřevních štěpků, ale i drcené pryže a tříděného komunálního odpadu. Spalování 

alternativních paliv vyžadovalo nepříliš významné úpravy zařízení elektrárny a bylo ho tak 

možno snadno zavést ve všech provozech vybavených fluidními kotli případně také 

roštovými kotli. Hlavním problémem byla neexistence regionálních dodavatelů biomasy. 

 

Základním dokumentem pro EMS je Politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí, 

obsahující závazek k neustálému zlepšování a prevenci znečištění v souladu s požadavky 

legislativy v oblasti ochrany životního prostředí. Dokument je veřejně přístupný na 

stránkách společnosti ČEZ. 

3.3 Procesy účetního výkaznictví ČEZ, a.s. 

Účetnictví ČEZ, a.s. je vedeno jednak v souladu s Mezinárodními standardy účetního 

výkaznictví (IFRS), jednak pro účely zákona o daních z příjmů podle českých účetních 

standardů (CAS) účtováním účetních případů ve dvou hlavních knihách – IFRS a CAS. 

Společnost ČEZ rovněž poskytuje účetní služby vybraným, tzv. integrovaným dceřiným 

společnostem se sídlem v České republice, které spolu s ČEZ, a.s. a dalšími společnostmi 

tvoří konsolidační celek Skupina ČEZ.  
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Tabulka č. 1 

IDS, kterým zpracovávají účetnictví ČEZ Korporátní služby, s.r.o. : 

Název společnosti Zkratka 

ČEZ, a. s.  ČEZ 

ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČDS 

ČEZ Distribuce, a.s. DSO 

ČEZ Energetické služby, s.r.o. ESL 

ČEZ ICT Services, a. s. ICT 

ČEZ Logistika, s.r.o. ČLG 

ČEZ Měření, s.r.o. ČME 

ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. ČOZ 

ČEZ Prodej, s.r.o. ČPR 

ČEZ Korporátní služby, s.r.o. ČKS 

ČEZ Teplárenská, a.s. TAS 

ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. ČZS 

Elektrárna Dětmarovice, a. s. EDĚ 

Elektrárna Počerady, a.s. EPC 

Škoda Praha Incest, a.s. ŠPI 

 

Těmto integrovaným dceřiným společnostem je vedeno účetnictví podle českých účetních 

předpisů a zároveň jsou připravovány vstupy do konsolidace podle pravidel IFRS. 

Proces zpracování účetnictví ve společnosti ČEZ a v integrovaných dceřiných 

společnostech je upraven společnou řídící dokumentací vydávanou ČEZ, a.s. a platnou 

rovněž v těchto dceřiných společnostech, případně řídící dokumentací vydávanou 

mateřskou či dceřinými společnostmi individuálně, avšak vycházející z jednotně 

uplatňovaných pravidel. Řídící dokumentace je podrobněji rozpracována do formy 

pracovních postupů a metodických materiálů popisujících konkrétní oblast procesu 

účetnictví. 



Šárka Šichová: Environmentální účetnictví v ČEZ, a.s. 

 

2013  24 

 

Jednotné účetní politiky uplatňované ve společnosti ČEZ a v integrovaných dceřiných 

společnostech jsou stanoveny při plném respektování obecně platných účetních předpisů 

v Účetních standardech Skupiny ČEZ. Tyto standardy jsou dále doplněny soustavou 

nižších metodických materiálů, zaměřující se podrobněji na konkrétní oblast účetní 

problematiky. Konsolidační pravidla a další obecné zásady pro účely zpracování statutární 

konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ jsou stanoveny v Pravidlech pro konsolidaci. 

 

Oběh účetních dokladů je upraven individuálně vydaným řídícím dokumentem. Platí 

zásada, že veškeré účetní doklady jsou účtovány pouze na základě podkladů schválených 

dvěma oprávněnými zaměstnanci. Schvalování probíhá buď písemně u podkladů 

předávaných útvaru účetnictví v papírově podobě nebo elektronicky, u podkladů 

předávaných v elektronické podobě. Rozsah podpisovým oprávnění jednotlivých 

schvalovatelů je stanoven řídící dokumentací příslušné společnosti. 

 

Účetnictví je organizačně odděleno od procesu správy obchodních partnerů včetně správy 

bankovního spojení a od provádění úhrad zaúčtovaných závazků. To vylučuje možnost, 

aby tentýž zaměstnanec založil obchodního partnera, zaúčtoval vůči němu závazek a dal 

pokyn k jeho zaplacení. Platby závazků se uskuteční pouze na základě schválení 

zaměstnance, který je oprávněn uzavřít obchod, a zaměstnance, který je oprávněn potvrdit 

realizaci objednaného plnění. Do účetního systému mají přístup pouze uživatelé 

s příslušným oprávněním. Proces přidělování oprávnění do tohoto systému probíhá 

prostřednictvím softwarové aplikace a podléhá schválení nadřízeným zaměstnancem  

a vlastníkem procesu účetnictví. Oprávnění jsou přidělována podle pracovního zařazení 

zaměstnance. Oprávnění pro aktivní vstup do účetního systému mají pouze zaměstnanci 

z útvaru účetnictví. Všechna přihlášení do účetního systému jsou evidována v databázi  

a lze je zpětně dohledat. 

 

Nedílnou součástí kontrolního systému je inventarizace majetku a závazků, v jejímž 

průběhu se ověřuje zda jsou do účetnictví promítnuta veškerá předvídatelná rizika a možné 

ztráty související s inventarizovaným majetkem, zda je zajištěna jeho řádná ochrana  

a údržba, a zda zápisy o majetku i závazcích jsou pravdivé. 
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Správnost účetnictví a účetních výkazů je kontrolována vnitřní kontrolou útvaru účetnictví 

a externím auditorem, který provádí ověření individuální a konsolidované a účetní závěrky 

k 31. prosinci běžného roku.  

Vybrané oblasti účetnictví jsou podrobovány rovněž internímu auditu, který zjišťuje soulad 

užívaných postupů s platnou legislativou a příslušnými řídícími dokumenty společnosti. 

V případě nalezených nesrovnalostí jsou neprodleně navržena a v co nejkratší době 

realizována nápravná opatření. 

 

Účinnost vnitřního kontrolního systému společnosti ČEZ, a.s. a postup sestavování 

individuální účetní závěrky společnosti ČEZ, a.s. a konsolidované účetní závěrky Skupiny 

ČEZ a proces externího auditu zmíněných účetních závěrek jsou prověřovány rovněž 

výborem pro audit, který jako orgán společnosti vykonává tyto činnosti. 
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4. POROVNÁNÍ PŮVODNÍ ÚČETNÍ OSNOVY S OSNOVOU PO ZAVEDENÍ EMS 

 

4.1 Účtování nákladů na životní prostředí před zavedením EMS 

Před rokem 2004 používala společnost ČEZ, a.s. pro rozlišení nákladů vydávaných na 

ochranu životního prostředí tyto účty: 

 

Závazkový účet 345 – Ostatní daně a poplatky 

345 – 70 Poplatky za znečišťování 

345 – 80 Poplatky za vypouštění odpadních vod 

345 – 90 Poplatky za ukládání odpadů 

 

Nákladový účet 538 – Ostatní daně a poplatky  

538 – 70 Základní poplatky za znečišťování ovzduší 

538 – 71 Přirážky k základním poplatkům za znečišťování ovzduší 

538 – 72 Základní poplatky za znečišťování ovzduší – rozdíl mezi celkovým poplatkem  

a proměnnou složkou 

538 – 80 Základní poplatky za vypouštění odpadních vod 

538 – 81 Přirážky k základním poplatkům za vypouštění odpadních vod 

538 – 90 Poplatky za ukládání popelovin 

538 – 91 Poplatky za ukládání ostatního odpadu 

 

Společnost ČEZ, a.s. považovala vždy ochranu životního prostředí za jednu z podmínek 

existence. Jak jsem již uvedla, prokázala to již tím, že se po svém vzniku snažila odstranit 

následky výroby zaměřené v předchozích letech především na kvantitu. 

 

Pro podnik těchto rozměrů, který je jedním z největších znečišťovatelů životního prostředí 

v České republice byly členěny environmentální náklady minimálním způsobem. 
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4.2 Současné účtování nákladů vydávaných na ochranu životního prostředí 

V současné době existují ve společnosti ČEZ, a.s. Metodické pokyny, na jejichž podkladě 

se evidují a účtují environmentální náklady. Tyto pokyny jsou zpracovány podle 

požadavků platné legislativy České republiky a také jsou v případě změn v legislativě 

pravidelně aktualizovány. 

 

Palivo 

Účetní evidenci při pořízení paliva popíši na příkladu jaderného paliva: 

Veškeré faktury za dodávky jaderného paliva včetně souvisejících nákladů tzn. konverze 

uranového koncentrátu, pojištění přepravy jaderného paliva, náklady řízení atd. jsou 

účtovány na účet: 

111 540 Pořízení jaderného paliva 

 

Pracovníci palivového cyklu účtují příjemky na účet: 

112 540 Jaderné palivo na skladě 

 

Pak jsou zásoby převáděny podle toho, o jakou kategorii zásob se jedná, jestli jde o čerstvé 

jaderné palivo, částečně vyhořelé nebo vyhořelé jaderné palivo. 

Spotřeba je účtována na účet: 

501 540 Spotřeba jaderného paliva 

 

Poplatky za vypouštění odpadních vod 

Tyto poplatky jsou stanoveny za podmínek daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách 

(vodní zákon) a platí se za kalendářní rok. 

 V závislosti na objemu a znečištění vypouštěných vod za předešlý kalendářní rok 

stanovuje Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) zálohovým výměrem povinnost 

hradit v příslušném kalendářním roce zálohy na poplatky. Zálohový výměr zasílá ČIŽP 

znečišťovateli i správci daně. 

Za porušení povinností daných zákonem může být znečišťovateli uložena pokuta. 
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Pro účtování poplatků za vypouštění odpadních vod se používá: 

Závazkový účet 345 – Ostatní daně a poplatky 

345 640 Poplatky za vypouštění odpadních vod 

   

Nákladový účet 538 – Ostatní daně a poplatky 

538 710 Základní poplatek za vypouštění odpadních vod 

538 711 Přirážky k základním poplatkům za vypouštění odpadních vod 

 

Nákladový účet 545 – Pokuty a penále 

545 200 Pokuty za znečišťování ovzduší a odpadních vod 

 

Poplatky za znečišťování ovzduší 

Pro provozovatele zdrojů znečišťování jsou poplatky stanoveny zákonem č. 201/2012 Sb.,  

o ochraně ovzduší. Poplatkovým obdobím je rovněž kalendářní rok. Správcem poplatku je 

krajský či obecní úřad. Poplatek je hrazen v průběhu roku zálohově. 

Oznámení o výši poplatku za skončený rok zpracovává znečišťovatel a zasílá jej správci 

poplatku . Výši záloh stanoví správce poplatku.  

Za porušení povinností daných zákonem může být znečišťovateli uložena pokuta. 

 

Pro účtování poplatků za znečišťování ovzduší se používá: 

Závazkový účet 345 – Ostatní daně a poplatky 

345 620 Poplatky za znečišťování ovzduší 

345 630 Pokuty za nedodržení limitů na emise skleníkových plynů 

Nákladový účet 538 – Ostatní daně a poplatky 

538 700 Základní poplatek za znečišťování ovzduší 

538 701 Přirážky k základním poplatkům za znečišťování ovzduší 

538 702 Základní poplatek za znečišťování ovzduší bez proměnlivých složek 

 

Nákladový účet 545 – Pokuty a penále 

545 200 Pokuty za znečišťování ovzduší a vod 

545 210 Pokuty za nedodržení limitů na emise skleníkových plynů 
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Poplatky za ukládání popelovin a ostatního odpadu 

Za ukládání odpadů na skládky je původce povinen platit poplatek podle zákona  

o odpadech č. 185/2001 Sb. Poplatek od původce vybírá provozovatel skládky při uložení 

odpadů na skládku. Provozovatel skládky odvádí vybrané poplatky příjemci poplatku vždy 

k poslednímu dni následujícího kalendářního měsíce. Příjemcem poplatku jsou obce, na 

jejichž katastrálním území se skládka nachází a Státní fond životního prostředí.  

 

Pro účtování poplatků za ukládání popelovin a ostatního odpadu se používá: 

Závazkový účet 345 – Ostatní daně a poplatky 

345 650 Poplatky za ukládání odpadů 

 

Nákladový účet 538 – Ostatní daně a poplatky 

538 720 Poplatky za ukládání popelovin 

538 740 Poplatky za ukládání ostatního odpadu 

 

Poplatky za odvod na jaderný účet 

Podkladem je Předpis č. 416/2002 Sb. Nařízení vlády , kterým se stanoví výše odvodu  

a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše 

příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování. 

Základem odvodu placeného původci radioaktivních odpadů provozujícími jaderné 

elektrárny je roční výroba elektrické energie. 

Odvod se platí za každý kalendářní měsíc zálohově. Přiznání k odvodu podává původce 

radioaktivních odpadů 

Pro účtování poplatků za odvod na jaderný účet se používá: 

Závazkový účet 345 – Ostatní daně a poplatky 

345 660 Odvod na jaderný účet 

 

Nákladový účet 538 – Ostatní daně a poplatky 

538 730 Odvod do jaderného účtu 

 

Spotřební materiál související s ochranou životního prostředí třeba nádoby na odpad, 

havarijní prostředky se evidují v účtové třídě 5: 
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501 Spotřeba materiálu 

Jako spotřeba materiálu, ale na rozdílných analytických účtech se eviduje také např.: 

- Spotřeba provozních hmot na úpravu vody 

- Spotřeba hmot na úpravu spalin 

Další náklady související s ochranou životního prostředí se účtují v téže účtové třídě na 

syntetickém účtu 518 Ostatní služby, ale s rozdílnou analytikou. Jedná se o tyto náklady: 

- Biologická rekultivace 

- Služby spojené s ukládáním popelovin 

- Skladování a přeprava vyhořelého jaderného paliva 

- Likvidace ostatního odpadu 

- Ekologické služby 

 

Rezerva na rekultivaci a asanaci skládky 

Ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyplývá pro provozovatele skládky povinnost  

vytvářet finanční rezervu na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení 

jejího provozu. 

063 xxx Realizované cenné papíry - z vázaného účtu rezervy na rekultivaci a asanaci 

skládky 

451 300 Rezerva na rekultivaci a asanaci skládky 

459 700 Rezerva na rekultivaci skládky dle IFRS 

552 300 Tvorba a zúčtování rezervy na rekultivaci a asanaci skládky 

554 700 Změna a zúčtování rezervy na rekultivaci skládky 

562 430 Úroky z rezervy na rekultivaci skládky 

662 300 Úroky z vázaných prostředků rezervy na rekultivaci a asanaci skládky 

 

Pro správné posouzení všech položek týkajících se environmentálního účetnictví uvedu 

alespoň několik dalších účtů, na nichž se tyto položky vztahujících se k životnímu 

prostředí projevují: 

- Povolenky na emise skleníkových plynů přidělené 

- Povolenky na emise skleníkových plynů nakoupené pro spotřebu 

- Povolenky na emise skleníkových plynů nakoupené pro obchodování  

- Náklady příštího období - emisní náklady 
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- Výnosy příštích období - emise skleníkových plynů 

- Rezerva na náhrady škod způsobených exhalacemi 

- Rezerva na zpracování nízko a středně radioaktivního odpadu 

- Rezerva na emise skleníkových plynů 

- Pořízení hmot na úpravu spalin 

- Náhrady škod způsobených exhalacemi 

- Výnosy z derivátů – obchodování s emisními povolenkami 

 

Každá dceřiná společnost Skupiny ČEZ se zabývá jiným předmětem podnikání. Pro 

evidenci nejen nákladů, ale i ostatních údajů týkajících se životního prostředí v rámci 

environmentálního účetnictví jsou zavedeny analytické účty, které jsou pro všechny 

společnosti shodné. To umožňuje pracovníkům na manažérské úrovni přehledné 

vyhodnocování těchto ekonomických informací. 

Tyto informace jsou pak použity ve výkaznictví určeném jak pro vnitřní uživatele (nap. 

vedení podniku, vrcholový management), tak pro uživatele externí (např. Ministerstvo 

životního prostředí, investoři). 
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5. PŘÍNOSY ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ 

Management podniku potřebuje informace o tocích hmot a energií i hodnotové informace, 

vyplývající z environmentálního manažerského účetnictví, jako základní východisko pro 

rozhodování, které bude v souladu s environmentálními i ekonomickými cíli podniku. 

EMA podporuje interní rozhodovací procesy, ale je třeba poznamenat, že samo využití 

EMA nezaručí podniku určité výsledky hospodaření nebo určitý environmentální profil. 

Pro podniky, které mají za cíl minimalizovat celkové náklady nebo environmentální 

náklady a zmírnit dopady svých činností, výrobků a služeb na životní prostředí, 

představuje EMA významný nástroj pro splnění těchto cílů. 

Velmi významných přínosem EMA je možnost vyhledat, sledovat, vyhodnocovat a řídit 

environmentální náklady. Řízení environmentálních nákladů může přispět ke snížení 

celkových nákladů podniku, tedy ke zlepšení výsledků hospodaření, může umožnit zvýšení 

ziskového rozpětí nebo nižší ceny výrobků a služeb, které pak pomohou udržet nebo zvýšit 

podíl na trhu. 

Vzhledem k řízení environmentálních dopadů se mohou snížit náklady na náhrady škod  

a může se zlepšit přístup k finančním zdrojům, k odběratelským smlouvám, či přístup na 

nové trhy. 

Informace plynoucí z EMA mají největší význam pro rozhodování managementu 

v případech, kdy rozhodnutí je spjato s významnými dopady na životní prostředí. Jedná se 

např. o tyto případy: 

- implementace a udržování systému environmentálního managementu 

- projekty čistší produkce 

- vyhodnocení environmentálního profilu provozů, výrobků a služeb 

- rozhodování v souvislosti s dosažením souladu s environmentálními předpisy [1] 

 

Právě pro rozhodování ve výše uvedených případech je třeba využít jak informace o 

environmentálních nákladech, tak i informace o hmotných a energetických tocích. Pouze 

propojení obou je východiskem pro řešení, která jsou ekonomicky i environmentálně 

výhodná.  
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Přínosy implementace environmentálního manažerského účetnictví. 

- lepší výhoda konkurence 

- zlepšení postavení na trhu 

- bezpečnější společnost 

- aktivní zapojení zaměstnanců na všech úrovních podniku 

- kompletní přehled environmentálních nákladů 

- snadnější identifikace environmentálních nákladů 

- kvalita dokumentace a komunikace 

 

Velkým přínosem je také to, že je EMA uznáváno jako vysoce výkonný nástroj pro 

potřeby externího výkaznictví (reportingu). Podniky mohou využít informace z EMA např. 

ve zprávách o vlivu podniku na životní prostředí, které jsou vydávány pro zainteresované 

skupiny (veřejnost, dodavatelé, odběratelé, zaměstnance, hnutí a iniciativy na ochranu 

životního prostředí, investory, apod.), aby doložily a prokázaly dodržování 

environmentálních předpisů nebo za účelem prezentace environmentálních závazků a 

zlepšování image společnosti. 

Některé zainteresované skupiny (např. veřejnost, státní správa) se zajímají o informace o 

hmotných a energetických tocích, pro jiné (např. investory) jsou významné informace o 

environmentálních nákladech a závazcích.  

5.1 Přínosy environmentálního účetnictví pro společnost ČEZ 

Přínosem pro firmu je management, který dobře pochopil podstatu environmentální 

politiky a dokáže správně čerpat podstatné informace z environmentálního účetnictví. Umí 

zhodnotit ekonomické dopady šetrného přístupu k ŽP, řeší environmentální problémy, 

dokáže je rozeznat a uznat. 

Tím také zajistil pro firmu přínos formou zvýšení image, posílení postavení na trhu nejen 

v České republice. Společnost je žádaným, perspektivním a solidním obchodním 

partnerem.  

Díky svému dobrému jménu je také zajímavým a vyhledávaným zaměstnavatelem. 

 

Dalším přínosem jsou nižší poplatky za znečištění ŽP; dostupnější získání výhodných 

úvěru; garance státu pro získání zahraničních úvěrů; snadnější nábor kvalifikovaných 
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zaměstnanců; používání nových technologií, šetrných k životnímu prostředí způsobilo 

snížení nákladů na provoz. 

 

Mezi přínosy lze zařadit environmentálně vyvolané dodatečné výnosy, v našem případě 

např. výnosy z prodeje recyklátů, vyšší výnosy z prodeje výrobků a služeb šetrných 

k životnímu prostředí. 

 

Důležitým přínosem je umírnění negativních dopadů podnikových činností na ŽP při 

současném udržení ekonomické výkonnosti. 

Ke konkrétním menším přínosům patří určitě sběrná místa pro odpady nebo šetrné využití 

odpadních olejů. 

 

Sběrná místa pro odpady 

Díky uvědomělému postoji managementu, v oblasti předcházení environmentálním 

nákladům, jsou již sběrná místa pro různé druhy odpadu zažitou samozřejmostí. Přínos je 

v tomto případě v zapojení zaměstnanců, odpad je uložen na určených místech, na 

pracovištích nejsou pohozeny např. mastné prázdné plechovky nebo na zemi vylitý olej. 

Výsledkem je pracovní prostor bez překážek, a tím je minimalizována možnost úrazu 

zaměstnanců nebo třeba průsaku znečišťujících látek do půdy. 

 

Šetrné využití odpadních olejů. 

Jako jeden z mnoha přínosů uvádím příklad společnosti ČEZ Distribuci, která na prodej 

odpadních olejů a bezplatný odběr elektroodpadů vyhlásila výběrové řízení. Na základě 

toho byla uzavřena smlouva na zajištění odběru odpadních olejů za účelem jejich použití 

k mineralogickým postupům a v metalurgických procesech. Ekonomickým přínosem je 

úspora spotřební daně a zisk z prodeje odpadních olejů, přínosem pro kvalitu životního 

prostředí je opětné zpracování již použitých olejů. 

Počátkem roku 2011 byl také zahájen bezplatný zpětný odběr použitých zářivek a výbojek 

a také elektrozařízení, baterií a akumulátorů.  

 

Na základě sledování environmentálních dat jdou průběžně iniciována opatření pro 

ochranu ŽP před negativním působením ekonomické činnosti firmy. Přínosem jsou  
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rozhodnutí managementu společnosti na zahájení ekologických projektů, minimalizaci 

emisí a celou řadu dalších, jejichž nákladová stránka je menší než náprava již vzniklých 

škod. 

Takto se společnost ztotožňuje se svými zásadami nejednat jen pro ekonomický prospěch, 

ale také ve prospěch ŽP a budoucích generací. 

5.2 Aktivity Skupiny ČEZ v rámci udržitelného rozvoje 

Všechny níže uvedené aktivity jsou projekty, které byly rozhodovány a schvalovány na 

základě monitorování, analyzování a sběru environmentálních informací. Zde vidím 

obrovský přínos. Sběr a sledování těchto dat pomohl k těmto závažným rozhodnutím,  

která ač jsou finančně náročná, společnost uskutečnila s cílem zamezit nadměrnému 

negativnímu dopadu na ŽP vlivem svých činností a zamezit tak ekonomickým ztrátám 

budoucím. 

 

Snižování emisí znečišťujících látek  

Ministr životního prostředí ČR a zástupci společnosti ČEZ podepsali 9. 11. 2010 

Prohlášení o strategické součinnosti v oblasti ochrany ovzduší a klimatu. Prohlášením, 

které není nijak časově omezeno, bylo mezi oběma partnery dojednáno snížení emisí 

znečišťujících látek do ovzduší nad rámec požadavků stávající legislativy. Současně dojde 

k významnému snížení emisí oxidu uhličitého, kterého bude dosaženo přímo v 

elektrárnách provozovaných Skupinou ČEZ na území České republiky.  

 

Dokument definuje spolupráci v oblasti vzdělávání, výchovy a osvěty k udržitelnému 

rozvoji, spolupráci obou subjektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetických 

úspor a spolupráci při tvorbě strategie spoluspalování biomasy. Podpisem prohlášení se 

oba subjekty zavázaly k plnění celkem 21 opatření, která přinesou významné snížení 

zátěže životního prostředí a která vedou k udržitelnému rozvoji energetiky. Dohodly se 

také na vzájemné výměně informací týkajících se plnění definovaných opatření a na zřízení 

pracovní skupiny, která bude jejich postupné naplňování každoročně hodnotit. Součástí 

závazku je i každoroční vypracování společné zprávy o způsobu naplňování prohlášení o 

strategické součinnosti.  
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Již v prvním roce platnosti prohlášení bylo dosaženo dojednaného cíle snížit u zdrojů 

Skupiny ČEZ emise znečišťujících látek do ovzduší nad rámec požadavků stávající 

legislativy: 

 

Tabulka č. 2 

Přehled emisních látek v letech 2010 a 2011: 

 Znečišťující látka 

 TZL SO2 NOX 

Skutečné emise v t/rok 2010 2 181 52 944 52 458 

Skutečné emise v t/rok 2011 2 112  46 936  44 618 

Maximální emise v t/rok pro rok 2011 podle přílohy č. 1 Prohlášení  2 675 50 126 52 898 

Procento skutečných emisí v porovnání s maximálními emisemi podle přílohy č. 1 

Prohlášení 
79 % 94 % 84 % 

Podobné dobrovolné dohody o ochraně životního prostředí a snižování zátěže uzavřela 

Skupina ČEZ také s Asociací krajů a Ústeckým krajem.  

Skupina ČEZ se také zavázala proinvestovat 1,25 miliardy EUR nad rámec hodnoty 

emisních povolenek do modernizace svých zařízení vedoucí ke snížení zátěže životního 

prostředí.  

Veřejná deklarace 

k udržitelnosti rozvoje a ekologickému programu financování úsporami povolenek v rámci 

EU, kterou vyhlásila společnost v roce 2006. 

Společnost ČEZ, a.s. veřejně prohlašuje, že učinila následující závazek: 

 

1. Soustavně snižovat ve svých aktivitách dopad podnikatelské činnosti na životní 

prostředí a tím zvyšovat svoji environmentální výkonnost ve všech oblastech svého 

podnikání. 

2. Vyhledávat příležitosti a přijímat taková opatření, která povedou k úspoře emisí 

skleníkových plynů či jiným znečisťujících látek, zvyšování efektivnosti využívání 

přírodních energetických zdrojů, podpoře úspor energií a snižování energetické 

náročnosti ekonomiky. 

3. Podporovat výzkum, vývoj a uvádění do praxe obnovitelných zdrojů energie, 

včetně podpory vzdělávání a osvěty v této oblasti. 
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4. Povýšit stávající formu poskytování informací o společenské odpovědnosti na 

úroveň mezinárodních standardů. 

 

Reinvestice zisku z prodeje uspořených povolenek 

Jako první konkrétní naplnění tohoto závazku ČEZ oznamuje rozhodnutí investovat zisk 

z prodeje uspořených povolenek v rámci EU za dané obchodovaní období do konce 

následujícího obchodovacího období na opatření vedoucí ke snižování intenzity emisí 

skleníkových plynů, zejména v oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů energie včetně 

využívání cíleně pěstovaných energetických plodin pro výrobu elektrické energie a tepla, 

výstavbě zdrojů energie s nulovými emisemi skleníkových plynů. 

 

Informování veřejnosti o plnění závazku 

ČEZ každoročně zveřejní zisk z prodeje uspořených povolenek za uplynulý rok a zároveň 

bude aktualizovat plán ekologických investic v duchu této deklarace. Informace bude 

součástí zprávy o společenské odpovědnosti podepsané statutárními orgány společnosti, 

jejichž obsah bude zveřejněn v podobě tiskové zprávy. Kopie zprávy za uplynulý rok bude 

zaslána Ministerstvu životního prostředí vždy do 30. června následujícího roku. 

 

Akční plán snižování emisí 

V březnu roku 2007 představila Skupina ČEZ veřejnosti Akční plán snižování emisí CO2, 

který počítá do roku 2020 se ztrojnásobením výroby z obnovitelných zdrojů energie. 

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů by podle plánu měla být v roce 2020 trojnásobná 

oproti roku 2005. 

 

Monitorování čistoty ovzduší 

Skupině ČEZ není životní prostředí lhostejné, proto provozuje rozsáhlou síť stanic 

imisního měření. Data z těchto stanic umožňují monitorovat vliv uhelných elektráren na 

kvalitu ovzduší v jejich okolí a v případě zhoršení měřených parametrů, možnost rychleji 

reagovat různými opatřeními. 

 

 

 



Šárka Šichová: Environmentální účetnictví v ČEZ, a.s. 

 

2013  38 

 

Sanace a rekultivace 

Samotné rekultivaci předchází asanace, která zahrnuje demolici opuštěných provozních 

budov a zařízení a zabezpečení prostoru proti jeho negativnímu vlivu na ŽP. 

V roce 2011probílahy rekultivace krajiny v okolí klasických elektráren ČEZ. Obnovu 

krajiny a ekologické stability po těžbě hnědého uhlí prováděla také společnost Severočeské 

doly. V roce 2012 byly plánovány rekultivace vodních ploch. Předpokládané investice do 

rekultivace a revitalizace krajiny do roku 2025  jsou 4,34 miliard korun. 

 

Modernizace kalového hospodářství EPR 

Další aktivitou Skupiny ČEZ související s ochranou přírody byla modernizace kalového 

hospodářství v Elektrárně Prunéřov.  

Cílem ekologické investice v hodnotě cca. 32 miliónů korun bylo jednak snížení obsahu 

nerozpuštěných látek v odpadních vodách vypouštěných z lokality EPR s následným 

příznivým dopadem na okolní životní prostředí, a také ukončení čerpání kalu vznikajících 

v technologii EPR do redeponizačních kazet odkaliště Ušák. 

Odvodněný kal byl shromažďován v kontejneru, který byl umístěn uvnitř objektu 

odvodnění. 

Technologie odvodňování kalu byla řešena jako plnoautomatický bezobslužný provoz. 

 

Ekologizace EPR – reverzní osmóza 

V Elektrárně Prunéřov II. realizovala Skupina ČEZ ekologické vylepšení za cca. 80 

miliónů korun. Jedná se o tzv. reverzní osmózu, která umožní využít průsakové vody pro 

provozní technologie elektrárenského provozu. Jedná se o prvotřídní technologii která 

nachází uplatnění v mnoha oborech. 

 

Zjednodušeně řečeno, přebytečná průsaková voda bude svedena do chemické úpravny vod, 

kde projde procesy čiřením a filtrací a následně bude odsolena v jednotce reverzní osmózy. 

Takto vyčištěná voda pak bude sloužit k výrobě demineralizované vody, která je používána 

k napájení výrobních bloků. 

Před provedením reverzní osmózy byla průsaková voda z úložiště vedlejších energetických 

produktů, které je založeno na nepropustném podloží, jímána systémem drenáží do 
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průsakových jímek. Tato voda byla využívána na postřiky lokalit proti prášení nebo jako 

přídavná voda v technologii odsíření elektrárny. 

 

Vzhledem k tomu že průsakových vod neustále přibývalo a neustále se zhoršovala jejich 

kvalita, nebylo možno tyto vody vypouštět do vodoteče. Proto byla průsaková voda dále 

upravována pomocí reverzní osmózy, aby se dala využít i pro další technologii 

elektrárenského provozu.  

 

Snižování emisí prostřednictvím obchodování s povolenkami 

Jednou z možností jak může znečišťovatel v rámci systému obchodováni s povolenkami 

snižovat emise je kromě úsporných opatření přímo na zdrojích, investice do projektu 

v zahraničí, kdy se ušetřené emise připíší na účet investora, v tomto případě ČEZ. Jde o 

mechanismy, které definuje Kjótský protokol a jejichž realizace je nyní propojena 

s evropským obchodovacím systémem s povolenkami. 

Projekty JI a CDM. 

Projekty na snižování emisí se mohou týkat všech skleníkových plynů definovaných 

Kjótským protokolem (tedy nejen CO2), přičemž dosažené emisní redukce jsou následně 

přepočteny na tzv. ekvivalent CO2, aby byly vzájemně srovnatelné (každý skleníkový plyn 

má jinou sílu působení na skleníkový efekt). 

 

V zásadě existují dva způsoby jak investovat v zahraničí a získat dosažené emisní redukce: 

Projekt tzv. Společné implementace (Joint Implementation – JI) 

Projekt tzv. Mechanismu čistého rozvoje (Clean Development Mechanism – CDM) 

 

Jednoduše lze říci, že rozdíl v přístupech je v tom, jaké regiony jsou nástroji pokryty. 

Princip obou mechanismů je v zásadě shodný, liší se v administrativě a institucionálním 

zajištěním (schvalovací a kontrolní procedura) 

. 

Projekt tzv. Společné implementace – JI je flexibilní mechanismus Kjótského protokolu, 

v jehož rámci země investuje do konkrétního projektu snížení emisí v hostitelské zemi a za 

vynaložené finanční prostředky získá dosažené emisní redukce formou jednotek ERU. 

Příjemce investic v rámci JI jsou zvláště země střední a východní Evropy. 
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ERU – Emission Reduction Units – jednotka označující jednu tunu CO2 ekvivalentu 

v rámci realizovaného projektu JI. 

 

Mechanismus čistého rozvoje – CDM je odlišný v tom, že hostitelem je stát který žádný 

redukční závazek nemá. 

Zjednodušeně řečeno, projekty JI jsou projekty, kdy investorem i hostitelem jsou vyspělé 

státy (oba mají závazek snižovat emise), kdežto u projektů CDM je investorem vyspělý 

stát, ale hostitelem rozvojová země (ty závazky nemají, např. Čína, Indie). Nedílnou 

součástí mechanismu CDM je snaha o transfer technologií do rozvojových zemí a možnost 

využít zisk ušetřených emisí jako další pobídku pro investory. 

Realizace projektu JI a CDM je součástí portfolia opatření, která ČEZ specifikoval ve 

svém Akčním plánu pro snižování emisí CO2. 

 

Ochrana ptactva 

Zcela bezprostřední vztah Skupiny ČEZ k ochraně životního prostředí představují aktivity 

dceřiné společnosti ČEZ Distribuce zaměřené na ochranu ptactva před úrazem elektrickým 

proudem. 

V počátcích elektrizace v Čechách nebyla úhynu ptactva v důsledku úrazu elektrickým 

proudem věnována velká pozornost, protože i pro přenos vysokého napětí sloužily 

nevodivé dřevěné sloupy s jiným uspořádáním vodičů. 

Komplikace nastartovalo až používání rovinné konzoly na betonovém sloupu. 

Nejperspektivnějším řešením se v průběhu let stalo použití takových typů konzol, které 

svou konstrukcí úrazy ptáků předem vyloučí. 

Odborné rady získává společnost ČEZ Distribuce přímo od ochránců přírody. 

V roce 2011 byl zahájen projekt na vybavení vedení ochranami proti úrazu ptactva také 

v Rumunsku. 

 

Jednou z priorit společnosti ČEZ, a.s. byla vždy ochrana životního prostředí. Skupina ČEZ 

hledá nejvhodnější způsoby, aby vrátila život tam, kde byl v minulosti v důsledku 

energetické činnosti utlumen. Děje se tak prostřednictvím rekultivací, tedy uvedením 

krajiny do stavu umožňujícího návrat biologického osídlení a nastolení ekologické 

stability. 
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Příklady těchto aktivit a ekologických programů jsou jednoznačným ukazatelem toho, že 

management společnosti po celou dobu od přijetí EMS využívá poznatků 

z environmentálního účetnictví správným způsobem v souladu s platnou legislativou  

a často i nad její rámec. 

Skupina ČEZ je respektovanou energetickou společností na evropském trhu, která staví do 

popředí zájmu nejen naplnění svých ekonomických záměrů, ale také odpovědnost 

k prostředí, lidem a budoucnosti.  
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6. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo zjistit, zda se změnilo vykazování položek týkajících se 

environmentální problematiky, zejména pak environmentálních nákladů od doby, kdy 

společnost přijala systém environmentálního řízení, tedy od roku 2004.  

Na základě získání poznatků o účtování environmentálních nákladů kolem roku 2000, lze 

říci, že byly evidovány tyto náklady velmi nedostatečně. Jednalo se pouze o evidenci 

základních poplatků za znečišťování ovzduší, vypouštění odpadních vod a ukládání 

odpadu.  

Pomocí získaných podkladů a vnitřních informací společnosti ČEZ, a.s. jsem chtěla 

poukázat na pokrok této společnosti od roku 2004, kdy byl zaveden systém 

environmentálního řízení. Každá společnost se musí nejdříve naučit s environmentálními 

informacemi pracovat. Společnost ČEZ v posledních letech bezpochyby prokázala, že má 

management na opravdu vysoké úrovni také pro oblast environmentální politiky. 

Přesto, že každá z dceřiných společností používá pro své účtování shodných položek (např. 

úklid, DPH) účty s rozdílným analytickým členěním, pro evidenci environmentálních 

nákladů, závazků či výnosů jsou zavedeny účty se stejnou analytikou pro všechny 

společnosti. Samozřejmě ne všechny společnosti mají ve své osnově náklady na spotřebu 

např. jaderného paliva. Toto jednotné analytické členění se týká např. poplatků za ukládání 

odpadu či ekologických služeb, tedy nákladů všech společností. Jaderné elektrárny mají 

své analytické členění pro např. poplatky z radioaktivního odpadu a jiné elektrárny zase 

mají analytické členění pro poplatky za emisní látky. Environmentální účetnictví se zabývá 

účtováním a vykazováním transakcí a událostí, jejichž působení na životní prostředí 

ovlivňuje nebo bude ovlivňovat finanční situaci podniku. 

Díky takovéto podrobné evidenci dostává management přesné informace potřebné 

pro rozvržení prostředků nejen na ochranu životního prostředí, ale také na prevenci nebo 

přecházení ekologických havárií. 

Tato práce byla teoretickým porovnáním evidence nákladů souvisejících s ochranou 

životního prostředí před zavedením EMS a v současnosti a prokázala, že ČEZ, a.s. 

disponuje environmentálním účetnictvím ve vyspělé podobě, kdy rozhodnutí vzniklá na 

základě environmentálních dat jsou přínosem pro společnost samou, pro životní prostředí, 

a tím také společnost přispívá k udržitelnému rozvoji. 



Šárka Šichová: Environmentální účetnictví v ČEZ, a.s. 

 

2013  43 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

 

1. HYRŠLOVÁ J., VANĚČEK V.: Manažerské účetnictví pro potřeby environmentálního 

řízení, MŽP, Praha, 2003, ISBN 80-7212-227-4 

 

2. VANĚČEK V.: Environmentální podnikové účetnictví, Centrum pro otázky životního 

prostředí Univerzity Karlovy, 1996, ISBN 80-7184-228-1 

 

3. Sborník přednášek z pracovního jednání k problematice podnikového environmentálního 

účetnictví, Univerzita Pardubice, 2003, ISBN 80-7194-542-0 

 

4. Sborník přednášek z pracovního jednání k problematice environmentálního účetnictví,  

Univerzita Pardubice, 2001, ISBN 80-7194-364-9 

 

5. Společná zpráva o způsobu naplňování prohlášení o strategické součinnosti, MŽP,  

ČEZ, a.s., 2013, [cit. 2013-04-10]. Dostupné na WWW:  

<http://www.mzp.cz/cz/prohlaseni_o_stratecke_socunnosti_cez_mzp> 

 

6. EMAS Systém environmentálního řízení a auditu, Příručka k Programu EMAS, Planeta 

č. 1, ročník XV, MŽP Praha, 2007, ISSN 1801-6898 

 

7. Remtová K., Dobrovolné environmentální aktivity, Orientační příručka pro podniky, 

Planeta č. 6, ročník XIV, MŽP Praha, 2006, ISSN 1801-6898 

 

8. Metodický pokyn pro zavedení environmentálního manažerského účetnictví, MŽP 

Praha, 2003, [cit. 2013-04-15]. Dostupné na WWW: 

<http://www.enviweb.cz/download/ea/metodika_metodicky_pokyn_cz.pdf> 

 

9. VANĚČEK V., HYRŠLOVÁ J., Případová studie podnikového environmentálního 

účetnictví, Planeta č. 5, ročník X, MŽP Praha, 2003, ISSN 1213-3393 

 

10. HYRŠLOVÁ J., Využití environmentálního manažerského účetnictví na podporu 

rozhodovacích procesů v podniku, Planeta č. 7, ročník XII, MŽP Praha, 2005, 

ISSN 1213-3393 

 

11. RITSCHELOVÁ I., Environmentální účetní indikátory udržitelného rozvoje, 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, 2005, ISBN 80-7044-673-0 

 

12. RITSCHELOVÁ I., Teoreticko-metodologická východiska a aplikace vybraných 

modulů v České republice, Environmentální a ekonomické účetnictví, Ekonomické 

nástroje pro trvale udržitelný rozvoj České republiky – Svazek č. 24, Centrum pro otázky 

životního prostředí Univerzity Karlovy, Praha, 2000, ISBN 802385318X, 9788023853186 

 

13. CEMC, CENIA, II.část - Environmentální účetnictví na makroekonomické úrovni, 

MŽP Praha, 2005 

 

14. ŠTUDENT J, HYRŠLOVÁ J., VANĚČEK V., Udržitelný rozvoj a podnikání, CEMC, 

2005, ISBN 80-85990-09-01 



Šárka Šichová: Environmentální účetnictví v ČEZ, a.s. 

 

2013  44 

 

 

15. HYRSLOVA J., PRAJSLEROVÁ M., Aktivity expertů pro mezinárodní standardizaci 

účetnictví a výkaznictví v oblasti environmentálních nákladů a závazků, [cit. 2013-04-05]. 

Dostupné na WWW: <http://www- 

1.sysnet.cz/projects/env.web/zamest.nsf/defc72941c223d62c12564b30064fdcc/aa7818f74d

ac55d3c1256ac300354006?OpenDocument> 

 

16. TÝM AUTORŮ, Manuál udržitelné spotřeby a výroby, CENIA Praha, 2008,  

ISBN 978-80-85087-64-2 

 

17. Metodické pokyny společnosti ČEZ, a.s. 

 

18. Účtová osnova společnosti ČEZ, a.s. 

 

19. Firemní materiály společnosti ČEZ, a.s. 

 

20. Systém environmentálního řízení a auditu EMAS, [cit. 2013-04-05]. Dostupné na 

WWW: <http://www.mzp.cz/cz/emas> 

 

21. EMAS v ČR, [cit. 2013-04-05]. Dostupné na WWW: 

<http://www1.cenia.cz/www/node/305> 

 

22. Poplatky a daně v ochraně životního prostředí, [cit. 2013-04-15]. Dostupné na WWW: 

<http://www1.cenia.cz/www/node/57> 

 

23. Předpis č. 17/1992 Sb., Zákon o životním prostředí 

 

24. Předpis č. 201/2012 Sb., Zákon o ochraně ovzduší 

 

25. Předpis č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech 

 

26. Předpis č. 416/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho 

placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím  

a pravidla jeho poskytování 

 

27. Jarní veletrhy ENVI, [cit. 2013-04-26]. Dostupné na WWW: 

<http://www.bvv.cz/envibrno/envibrno-2012/aktuality/environmentalni-ucetnictvi-a-

reporting/> 

 

28. Dobrovolné nástroje, [cit. 2013-03-29]. Dostupné na WWW: 

<http://www1.cenia.cz/www/ekoznaceni/poskytovani-informaci-o-dobrovolnych-

nastrojich> 

 

29. Environmentální účetnictví, [cit. 2013-03-29]. Dostupné na WWW: 

<http://www.mzp.cz/cz/environmentalni_ucetnictvi> 

 

30. Realizace EMA, [cit. 2013-04-05]. Dostupné na WWW: 

<http://vzdelavani.empress.cz/lekce/9/cast/27> 

http://www.mzp.cz/cz/emas
http://www1.cenia.cz/www/node/305
http://www1.cenia.cz/www/node/57
http://www.bvv.cz/envibrno/envibrno-2012/aktuality/environmentalni-ucetnictvi-a-reporting/
http://www.bvv.cz/envibrno/envibrno-2012/aktuality/environmentalni-ucetnictvi-a-reporting/
http://www1.cenia.cz/www/ekoznaceni/poskytovani-informaci-o-dobrovolnych-nastrojich
http://www1.cenia.cz/www/ekoznaceni/poskytovani-informaci-o-dobrovolnych-nastrojich
http://www.mzp.cz/cz/environmentalni_ucetnictvi
http://vzdelavani.empress.cz/lekce/9/cast/27


Šárka Šichová: Environmentální účetnictví v ČEZ, a.s. 

 

2013  45 

 

31. Zavedení EMAS, [cit.2013-04-10]. Dostupné na WWW: 

<http://slovnik.ekopolitika.cz/e.shtml#environmentalni-ucetnictvi> 

 

32. Počátky environmentálního účetnictví v České republice, [cit. 2013-04-05]. Dostupné 

na WWW: 

<http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/C39A645314133A35C1256FC80042543E/$file/10.htm

l> 

 

33. Akční plán snižování emisí CO2, [cit. 2013-04-10]. Dostupné na WWW: 

<http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/zivotni-prostredi/programy-snizovani-zateze-

zp/akcni-plan-snizovani-emisi-co2.html> 

 

34. Politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí v ČEZ, a.s., [cit. 2013-03-29]. 

Dostupné na WWW: <http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/zivotni-prostredi/politika-

bezpecnosti-a-ochrany-zivotniho-prostredi.html> 

 

35. Ekologizace v ČEZ, a.s., [cit. 2013-03-29]. Dostupné na WWW: 

<http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/zivotni-prostredi/programy-snizovani-zateze-

zp/snizovani-znecisteni-ovzdusi/program-ekologizace.html> 

 

36. KÜRZINGER E., Pilot Programme for the Promotion of Emvironmental Management 

in the Private Sector of Developing Countries (P3U),  Bonn, 1997 

 

37. STURM A., MÜLLER K., Eco-Controlling – A Tool to Implement Based 

Environmental Management, Elipson AG, Basel, Schwitzerland, 1997  

 

38. What is Environmental Accouting?, [cit. 2013-04-05].Dostupné na WWW: 

<http://www.accountingweb.com/topic/education-careers/what-environmental-

accounting> 

 

39. Environmental Accounting: What´s It All About?, [cit. 2013-04-10]. Dostupné na 

WWW: <http://www.unpei.org/PDF/budgetingfinancing/Environmental-accounting.pdf> 

 

40. Environmental Management Accouting, [cit. 2013-04-20]. Dostupné na WWW: 

<http://upload.news.esnai.com/2013/0327/1364366020569.pdf>     

 

41. What are Environmental Costs<, [cit. 2013-01-26]. Dostupné na WWW: 

<http://www.microempowering.org/external-blog/what-are-environmental-costs-part-1> 

 

http://slovnik.ekopolitika.cz/e.shtml#environmentalni-ucetnictvi
http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/C39A645314133A35C1256FC80042543E/$file/10.html
http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/C39A645314133A35C1256FC80042543E/$file/10.html
http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/zivotni-prostredi/programy-snizovani-zateze-zp/akcni-plan-snizovani-emisi-co2.html
http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/zivotni-prostredi/programy-snizovani-zateze-zp/akcni-plan-snizovani-emisi-co2.html
http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/zivotni-prostredi/politika-bezpecnosti-a-ochrany-zivotniho-prostredi.html
http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/zivotni-prostredi/politika-bezpecnosti-a-ochrany-zivotniho-prostredi.html
http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/zivotni-prostredi/programy-snizovani-zateze-zp/snizovani-znecisteni-ovzdusi/program-ekologizace.html
http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/zivotni-prostredi/programy-snizovani-zateze-zp/snizovani-znecisteni-ovzdusi/program-ekologizace.html
http://www.accountingweb.com/topic/education-careers/what-environmental-accounting
http://www.accountingweb.com/topic/education-careers/what-environmental-accounting

