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ÚVOD
Následující text si klade za cíl seznámit ètenáøe s výsledky studie, která byla zpracována pro Ministerstvo ivotního prostøedí (dále MP) v listopadu roku 2002. Úèel studie vyplývá ze specifikace úkolu, tak jak byl zadán MP:
q Zpracovat pøípadovou studii environmentálního úèetnictví ve vybraném výrobním podniku nebo v nìkteré jeho
provozní jednotce.
q Studie má slouit jako demonstraèní pøíklad vedení (zavedení) podnikového environmentálního úèetnictví v èeském výrobním podniku. Bude provedena v souladu
s úèetní praxí a se studií Manaerské environmentální
úèetnictví (Ing. Jaroslava Hyrlová, Ph.D. a kol., 2001).
O tom, co je to environmentální úèetnictví a jak ho vést
na úrovni podniku, není jednotná pøedstava. Dané problematice se vìnuje øada publikací1), ale existuje málo konkrétních
pøíkladù a vzorù. Pokud podniky systém implementovaly,
uèinily tak zpravidla pouze na základì vlastních pøedstav
a podle potøeb svého podniku. To platí nejen v Èeské republice (jak je zøejmé z prùzkumù), ale i v zahranièí. Srovnávací studie EPA2) uvádí, e velké americké petrochemické
a chemické spoleènosti zavedly znaènì odliné systémy environmentálního úèetnictví a teprve nyní je porovnávají.

MP pøipravilo a zveøejnilo na své internetové stránce
(www.env.cz) v øíjnu roku 2002 Metodický pokyn pro zavedení environmentálního manaerského úèetnictví (dále metodický pokyn)  viz Pøíloha. Tento metodický pokyn
je zpracován v návaznosti na Pravidla k zavedení systému
øízení podnikù a auditu z hlediska ochrany ivotního prostøedí (Aktualizovaná pravidla EMAS), která jsou v souladu
s Usnesením vlády Èeské republiky è. 651, ze dne 19. 6.
2002. V Pøíloze I Poadavky na systém environmentálního
øízení organizace, èásti 1. 3. 5 Environmentální finanèní toky je zakotvena povinnost vytvoøit a udrovat postupy ke
sledování environmentálních finanèních tokù, s cílem zavést
environmentální manaerské úèetnictví. Metodický pokyn
nabyl platnosti 1. 1. 2003. Pøedkládané pøíklady zavedení
environmentálního úèetnictví jsou s tímto metodickým pokynem plnì v souladu.
Pøípadové studie implementace environmentálního
úèetnictví byly zpracovány ve dvou podnicích  v akciové
spoleènosti AROMA Praha a na jedné z výroben spoleènosti KAUÈUK, a. s. Kralupy nad Vltavou. Pro studii byly zámìrnì zvoleny dva dosti odliné podniky, jak je patrné
z Tab. 1.

Tab. 1 Vybrané výrobní podniky
Pøípadová studie èíslo

I.

II.

AROMA Praha, a.s.

KAUÈUK, a.s. Kralupy nad Vltavou

Výroba potravin a kosmetických pøípravkù

Výroba plastù a kauèukù v primární formì

Velikost podniku

Støední

Velký

Charakter výroby

arovitá výroba v jednom nebo v málo
výrobních stupních, v dosti univerzálních
aparátech. Promìnný sortiment kolem 900
poloek, max. výroba u jednoho výrobku
700 t.rok-1 v postupných arích, nejmení
výroba u nìkterých výrobkù kolem 1 kg.

Kontinuální výroba v mnoha stupních
velmi specializovaných výrobních linek.
Sortiment zahrnuje nìkolik základních
výrobkù. - U zvolené výroby styrenu je
kapacita 170.000 t.rok-1.

EMAS, pøipravuje se

EMS podle ISO 14 001, zaveden

Spoleènost
Odvìtví

Systém environmentálního
managementu (EMS)

V èetinì: Hyrlová J., Vanìèek V.: Manaerské úèetnictví pro potøeby environmentálního øízení (environmentální manaerské úèetnictví), MP Praha, 2003 Farský M., Ritschelová I., Vomáèková H.: ivotní prostøedí z pohledu úèetnictví, Univerzita J. E. Purkynì v Ústí nad Labem, 2001 - Vanìèek, V.: Environmentální podnikové úèetnictví, Centrum pro otázky ivotního prostøedí Univerzity Karlovy v Praze, 1996
2)
Shields, D.; Beloff, B.; Heller, M.: Environmental Cost Accounting for Chemical & Oil Companies: A Banchmark Study, Institute for Corporate Environmental Management at the University of Houston, publikace USEPA, Washington, è. EPA 742-R-97-004 z r. 1997
1)
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Ve vybraných podnicích v dobì zpracování studie bylo
zavedeno jisté sledování nákladù na ochranu ivotního prostøedí. V následujícím textu je v rámci kadé pøípadové studie vdy nejprve popsán stávající systém sledování environmentálních aspektù a dopadù a environmentálních nákladù,
dále je na základì metodického pokynu provedena analýza
významných vstupù a výstupù výrobního procesu, jsou identifikovány environmentální náklady a výnosy a v souladu
s poadavky metodického pokynu je sestaven výkaz environmentálních nákladù a výnosù. V závìru jsou potom uvedena konkrétní doporuèení pro implementaci systému environmentálního úèetnictví. Oba pøíklady mohou slouit jako
východisko pro ty, kteøí s metodickým pokynem v ruce nevìdí kde a jak zaèít. Èíselné údaje v pøípadových studiích
jsou v øadì pøípadù pøibliné nebo odhadnuté.
Metodický pokyn i uvedené pøípadové studie nesahají
za rámec toho, co se novìji oznaèuje jako environmentální
informaèní systém, tj. shromaïování, tøídìní a pøípadnì
analyzování pozorovaných skuteèností. Environmentální informace pak slouí na podporu rozhodovacích procesù
v podniku. Zkuenosti, které jsme z tohoto a z jiných projektù vyvodili, jsou následující:
 Tìitì práce pøi zavádìní environmentálního úèetnictví
není u úèetních, nýbr u technikù, kteøí musí obstarat
údaje o tocích materiálù a energií.
 Je to práce pro pracovníky firmy, nevyaduje to ádné
zvlátní znalosti. Externí pracovníci nemají úplnou pøedstavu o sloitém propojení toku materiálù a energií a neustále se potýkají s nedostatkem údajù, o které si musejí
øíkat.
 Pro sledování environmentálních nákladù a výnosù je
tøeba nejprve identifikovat významné environmentální
náklady a výnosy, poté je vyhledat ve stávajícím úèetním
systému, analyzovat jejich výi a vybrat významné poloky, které lze vyuít pro potøeby øízení podniku. Následnì je úèelné provést úpravy v rámci úèetního systému, které umoní sledovat a vyhodnocovat významné
environmentální informace (napø. úpravy úètového rozvrhu podniku).
 Velký význam pro øízení podniku má pøedevím propojení informací o environmentálních aspektech a dopadech s hodnotovými informacemi (tedy s informacemi
o environmentálních nákladech a výnosech).
 Výbornou pomùckou je registr environmentálních
aspektù.
 Vdy je tøeba se zamyslet nad cílem, významem a pøínosy implementace environmentálního úèetnictví v podniku. Je to velká práce. Nìkteré podniky k tomu vede povinnost vytvoøit a udrovat takové postupy v souvislosti
se zavedením systému øízení podnikù a auditù EMAS. Jiné to ji udìlaly kvùli znaèným nákladùm na ochranu i-





votního prostøedí a pouívají tyto informace mj. i k øízení sortimentu výrobkù. Rozbor urèitého výrobního celku,
zatìujícího ivotní prostøedí, je tím správným východiskem pro pouití metody èistí produkce; tam ovem nevystaèíme s analýzou vstupù a výstupù, ale je tøeba dále
analyzovat vznik jednotlivých odpadù (emisí, atd.), k èemu jsou návody a demonstraèní pøíklady i v Èeské republice.
Sdìlení poznatkù vyplývajících ze systému environmentálního úèetnictví zamìstnancùm a managementu (vnitøní environmentální reporting) mùe být motivem k zvýení jejich pozornosti a zájmu o ochranu ivotního prostøedí.
O informace získané ze systému environmentálního
úèetnictví mají zájem i externí zainteresované strany. Jejich informováním (externí environmentální reporting)
napø. prostøednictvím výroèních zpráv a webových stránek a s pomocí vhodnì zvolených environmentálních indikátorù lze doloit environmentální profil podniku.

Uvedené demonstraèní pøíklady lze povaovat spíe za
vodítko jak systém environmentálního úèetnictví zaèít zavádìt, ne za vzor systému. Lze si pøedstavit i jiné formy vedení environmentálního úèetnictví, také sluèitelné s metodickým pokynem; forma (natìstí) není striktnì pøedepsána,
take se podniky mohou zaøídit podle svého (vyjít ze svých
potøeb).
Autoøi dìkují za ochotu a mimoøádnou trpìlivost pracovníkùm AROMY Praha, a.s.  Ing. Jaroslavu Nìmcovi
a Ing. Lubomíru Berkovi (øeditelství Praha), Ing. Václavu
Srnovi, p. Petru ebovi a p. Alenì Èerné (závod v idovicích) a p. Jaroslavu Beneovi a p. Janì Beneové (závod
v Dìèínì).
Podobné díky patøí v KAUÈUKU, a.s. v Kralupech nad
Vltavou Ing. Pavlu Topinkovi, p. Martinovi Komùrkovi
a p. Miloslavu Lutovskému.
Své pøípadné poznámky nebo pøipomínky sdìlte, prosím,
autorùm:
Ing. Vojtìch Vanìèek, CSc.
Zelené údolí 309
40321 Ústí nad Labem
Tel./fax: 475 541 271
E-mail: vojtech.vanecek@iol.cz
Ing. Jaroslava Hyrlová, Ph.D.
Daická 1179
530 03 Pardubice
Tel.: 466 651 481
E-mail: Jaroslava.Hyrslova@upce.cz
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PŘÍPADOVÁ STUDIE I:
AROMA Praha, a.s.
Novovysočanská 164/46, 190 00 Praha 9

1. SPOLEČNOST
Spoleènost s názvem AROMA vznikla v padesátých letech 20. století, kdy patøila jako státní podnik Tukovému
prùmyslu. Samostatný státní podnik AROMA Praha byl nakonec transformován v roce 1993 v souèasnou akciovou
spoleènost AROMA Praha, a.s. Èást státního podniku byla
ji v roce 1991 vrácena restituentùm a je zapsána jako
AROCO, spol. s r. o. AROCO nyní vlastní 75 % akcií
AROMY. Dohromady tvoøí výrobní skupinu AROCOAROMA.
AROMA Praha, a.s. má 3 støediska:
 generální øeditelství v Praze 9 a útvar vývoje a øízení jakosti v Praze  Karlínì,
 výrobní závod AROMA v idovicích u Roudnice, kde se
vyrábìjí zejména potravináøská aromata, koøenité smìsi,
potravináøské pøísady a rumový éter,
 výrobní závod AROMA v Dìèínì, kde se vyrábìjí vonné
syntetické látky, parfémové kompozice a pentaftalátové
pryskyøice.
AROMA Praha, a.s. má 136 zamìstnancù a vykazuje
roèní obrat 190 mil. Kè (rok 2001) pøi aktivech 168 mil. Kè,
vlastní kapitál èiní 106 mil. Kè (údaje k 31. 12. 2001).
Ochrana ivotního prostøedí
Výrobní procesy jsou natolik propracovány, e
AROMA vyhovuje vem legislativním poadavkùm a nezaznamenává ádné stínosti. V jednotlivých aktivitách je patrné úsilí o zlepování environmentálního profilu; tak napø.
oba výrobní závody pøestavìly své kotelny na zemní plyn,
v závodì v idovicích je ve zkuebním chodu èistírna odpadních vod (sdruená investice s okolními obcemi), brýdy
z rozpraovací suárny v idovicích jsou nyní vypírány od
prachového úletu ve skrubru, atd. Snaha o minimální zneèitìní ivotního prostøedí má i svùj zøetelný ekonomický
motiv, nebo øada materiálù je velmi drahá. Napø. hydrogenaèní katalyzátor stojí 1 400 Kè.kg-1, vonné látky stojí stovky korun za jeden kilogram, apod.
Úsilí o zlepení environmentálního profilu pøivedlo spoleènost k zavádìní systému EMAS II. Spoleènost má stanovenu Politiku ochrany ivotního prostøedí a bezpeènosti
práce v a.s. AROMA Praha.
Environmentální úèetnictví
Vzhledem k poadavku Aktualizovaných pravidel
EMAS zavést environmentální manaerské úèetnictví souhlasila AROMA s úèastí v této pøípadové studii. Spoleènost
nemá oddìlenì sledovány environmentální náklady. V rámci pøípadové studie byl zpracován výkaz environmentálních
nákladù a výnosù jednak pro výrobní závody v Dìèínì
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a v idovicích a pro øeditelství v Praze, jednak za podnik jako celek.
Staré ekologické zátìe
Oba závody AROMY mají staré ekologické zátìe z rùzných výrob jetì z pøedváleèné doby. Náklady na jejich odstranìní byly odhadnuty na 80 mil. Kè a práce ji byly zahájeny.
Environmentální reporting
AROMA Praha nevydává samostatnou environmentální
výroèní zprávu, avak problematika ochrany ivotního prostøedí je na nìkolika místech zmínìna ve Výroèní zprávì
spoleènosti za rok 2001.

2. STŘEDISKA SPOLEČNOSTI AROMA
PRAHA, A.S.
2.1 ZÁVOD AROMA ŽIDOVICE
2.1.1 Výrobní proces a analýza vstupù a výstupù
Závod je samostatným støediskem; hranici bilancovaného
systému pro environmentální úèetnictví tvoøí tedy závod.
Hlavní pozornost je tøeba vìnovat výrobní èásti závodu, která
pøedstavuje hlavní zdroj pøípadného zneèiování ivotního
prostøedí. Ve stávajícím informaèním systému závodu byla
k dispozici pouze èást informací potøebných pro analýzu vstupù a výstupù, øadu údajù museli pracovníci odhadovat a nìkteré údaje k dispozici nebyly. Nebylo ani moné zkontrolovat
vstupy/výstupy bilancováním. Z tìchto dùvodù je tøeba povaovat analýzu vstupù a výstupù pouze za orientaèní.
Dalím krokem, u mimo tento projekt, by mìla být
analýza jednotlivých výrobních souborù majících nejvìtí
vliv na environmentální profil závodu a souèasnì na výsledky hospodaøení. To si patrnì bude vyadovat mnohem více
údajù (mìøení) ne je v souèasnosti k dispozici. Dobrým východiskem k tomu je chystaný registr environmentálních
aspektù, který byl v dobì zpracování pøípadové studie k dispozici zatím bez èíselných údajù.
Výrobní aktivity závodu jsou patrné ze schématu na
Obr. 1. Sortiment moných výrobkù má asi 200 poloek,
spadajících do níe uvedených skupin. Doplòující údaje ke
schématu jsou uvedeny dále.
Voda
Závod odebírá z vodovodní sítì 1 200 m3.rok-1 pitné vody a z Labe 45 000 m3.rok-1, z èeho je èást po úpravì pouita k napájení kotlù.
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Kotelna
Kotelna dodává páru a teplou vodu k vytápìní. Má tepelný výkon 1 MW a spaluje 300 000 m3.rok-1 zemního plynu. Napájí se labskou vodou, která se upravuje. Z úpravy vody odpadají kaly.

Elektrická energie
Závod odebírá 800 000 kWh.rok-1.
Výroba AROLU
AROL je obchodní název AROMY pro o-terc-butylcyklohexanol s nastaveným obsahem cis a trans isomeru. Tato

Obr. 1 Schéma výroby v závodì AROMA v idovicích
Pomocné a provozovací látky jsou uvedeny v textu. Číselné údaje jsou uvedeny v textu a v tabulkách
spaliny
zemní
plyn

pára
a TUV
Kotelna

labská voda
pitná voda
elektrická
energie
o−terc−butylfenol
vodík
dřevitý ocet
etanol
citronová silice

Výroba
AROLU

AROL

Výroba
rumového
éteru

rumový
éter

Výroba
CITROPASTY

jablečná dřeň

CITROPASTA

cukr
Výroba
výluhů a
extraktů

byliny, koření
voda, líh
chuťové látky vč.vlastních extraktů

výluhy

Výroba
arómat

potravinářská
arómata

mouka
Výroba
sorbanu
draselného

kyselina sorbová
louh draselný

sorban draselný
emise těkavých
organických látek

obaly se surovinami
obaly na zboží

odpady
chladicí voda

znečištěné odpadní vody

LABE
odpadní vody z obcí

OV
kaly
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kapalina je poloproduktem k výrobì AROCETU v závodì
AROMA Dìèín (viz dále) a dopravuje se tam v cisternách.
Produkce je kolem 700 t.rok-1.
AROL se vyrábí z nakupovaného o-terc-butylfenolu
arovitou redukcí vodíkem, pøivádìným ze zásobníkù do
reaktoru, za pøítomnosti niklového katalyzátoru a za zvýené teploty a tlaku. Volí se podmínky, pøi kterých vzniká ádoucí pomìr cis a trans isomerù. Produkt se èistí rektifikací,
odpadají destilaèní zbytky a vyuitý katalyzátor. Aparatura
se proplachuje plynným dusíkem, který se vypoutí do atmosféry.
Výroba rumového éteru
Rumový éter je smìs aromatických látek, získává se esterifikací døevitého octa a etanolu. Slouí k pøípravì rumových arómat smísením s rumovým parfémem. Produkce rumového éteru je kolem 150 t.rok-1.
Rumový éter se vyrábí esterifikací uvedených surovin
v arovitém reaktoru za pøídavku koncentrované kyseliny
sírové a burelu (jsou to provozovací látky, do produktu se
nedostanou). Produkt se oddestiluje a pak jetì rektifikuje.
Odpadají destilaèní zbytky a dehet z døevitého octa.
Výroba výluhù
Výluhy se pøipravují extrakcí pøírodních surovin (bylin,
koøení), napø. øepíku lékaøského, kopøiv, bøízy, katanù nebo
kmínu. Nìkteré výluhy se zahuují na extrakty  pasty; ty
se neprodávají, ale pouijí se v závodì na výrobu potravináøských arómat (viz dále). Výluhù se prodává asi 15 druhù,
celkem 2 ÷ 5 t.rok-1.
Extrakce se provádí arovitì lihem nebo vodou v kovových nebo meních sklenìných kolonách. Odpadají vyextrahované rostlinné zbytky v mnoství 10 ÷ 15 t.rok-1. V pøípadì pouití lihu se zbytky propaøují parou. Pøi výrobì past
se odpaøené rozpoutìdlo regeneruje.
Výroba CITROPASTY
CITROPASTA je potravináøský výrobek pouívaný pekaøi a cukráøi namísto citrónové kùry. Má konzistenci pøevaující sloky  jableèné døenì a vyrábí se jí 20 ÷ 70 t.rok1
. Vyrábí se smísením jableèné døenì s citrónovou silicí (odterpenovanou) a s cukrem v míchaném a otápìném kotli.
Odpadem je pouze oplachová voda.
Výroba potravináøských aromát
Jsou to prákové materiály pøipravené nanesením vlastních chuových látek (napø. èesnekové pasty, vanilky) na
mouku tak, aby produkt zùstal sypký. Pouívají se v potravináøské výrobì namísto samotných chuových látek. Vyrábí se jich 150 ÷ 200 t.rok-1.
Míení se provádí v mísièích s vnitøním mísicím zaøízením (typ Nautamix s rotujícím nekem). Odpadem jsou oplachové vody a smetky vzniklé pøi manipulaci s výrobkem.
Výroba sorbanu draselného
Sorban draselný (kalium-sorbát) je konzervaèní pøípravek. Prodává se buï prákovitý, nebo v roztoku. Prodej je
v øádu desítek tun za rok.
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Sorban draselný se vyrábí neutralizací kyseliny sorbové
louhem draselným. Pokud je poadován prákový výrobek, odsuí se roztok na rozpraovací suárnì. Pouité suicí prostøedí
se pøed vyputìním do atmosféry promývá vodou ve skrubru,
take nejsou ádné prachové emise. Tato suárna se pouívá
i pøi odvodnìní výluhù. Odpadem jsou oplachové vody.
Hospodaøení s obaly
Vratné obaly: Pro èást kapalných produktù se mezi závody
AROMY (zejména jde o AROL) nebo mezi závodem a zákazníkem pouívají cisterny nebo vratné obaly.
Obaly pøicházející do závodu se surovinami: Jde o plastové nádoby a papírové obaly. Jsou odstraòovány jako odpad, zèásti nebezpeèný odpad (jejich mnoství uvádí Tab. 3).
Obaly na výrobky: Výrobky se expedují v plastových kanystrech (10, 20, 25 a 30 l), dohromady pøiblinì 400 ks.rok-1,
v papírových pytlích, celkem 5 000 ÷ 6 000 ks.rok-1, výjimeènì v 200 litrových sudech.
Èistírna odpadních vod
Èistírna odpadních vod byla poøízena jako sdruená investice spolu se sousedními obcemi. Na investici ve výi 8,5
mil. Kè se podílela AROMA 4 mil. Kè. Èistírna má zpracovávat 360 000 m3.rok-1 odpadních vod z obcí a asi
2 000 m3.rok-1 vlastních odpadních vod. Z èistírny odpadá
200 m3.rok-1 kalù.
Prùmìrné sloení odpadních vod za r. 2001 je následující:
Tab. 2 Èistírna odpadních vod (ÈOV) u závodu
AROMA v idovicích
CHSK, mg.l-1
BSK5, mg.l-1
NL, mg.l-1
RAS, mg.l-1
N (NH4), mg.l-1
P (celk.), mg.l-1
pH

Nátok do ÈOV
409
209
168

40,5
8,8
7,7

Odtok z ÈOV
63
5
15
878
11,3
1,4
7,5

Odpady
Vekeré odpady se odstraòují externì. Údaje z jediné faktury firmy RETHMAN  JEØALA za odstranìní odpadù, vystavené 2. 5. 2002, byly extrapolovány na 12 mìsícù a významnìjí poloky jsou uvedeny v Tab. 3. Jedná se pouze
o odhady.
Tab. 3 Odhad roèního mnoství nejvýznamnìjích odpadù
Odpad

15 02 02* Absorpèní èinidla, filtraèní

materiály, èisticí tkaniny a odìvy
zneèitìné nebezpeènými látkami
15 01 10* Látky obsahující zbytky
nebezpeèných látek
13 02 08* Jiné motorové, pøevodové
a mazací oleje

Nebezpeèné odpady celkem
15 01 06 Smìsné obaly

Mnoství (t.rok-1)
0,6
0,6
0,3
1,5
8,3
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Emise do ovzduí
Kouøové plyny vykazují sloení uvedené v Tab. 4.
Emise tìkavých organických látek nejsou mìøeny.
Tab. 4 Kouøové plyny z kotelny
NOx, mg.m-3
CO2, mg.m-3
CO, mg.m-3
pøebytek O2, %

107
10,1
0
3,1

Environmentální zaøízení
Za environmentální zaøízení nutno povaovat pøedevím
vlastní èistírnu odpadních vod (viz výe) a pak skrubr na vypírku suicího prostøedí vystupujícího z rozpraovací suárny. Skrubr se zaøízením na cirkulaci vypírací kapaliny pøedstavuje odhadem cca 1/4 hodnoty suicí stanice.
2.1.2 Výkaz environmentálních nákladù a výnosù
Environmentální náklady a výnosy byly stanoveny za
období leden  záøí roku 2002. Výchozím materiálem pro
tvorbu výkazu environmentálních nákladù a výnosù byl interní výkaz Pøehled nákladù a výnosù závodu AROMA idovice. Na základì analýzy vlivu èinností závodu na ivotní
prostøedí byly identifikovány tyto environmentální náklady
a výnosy:
1. Environmentální náklady a výnosy související s odpadními vodami
Odpadní vody ze závodu AROMA idovice jsou èitìny na èistírnì odpadních vod. Èistírna upravuje i odpadní
vody z okolních obcí. Náklady související s èistírnou nejsou
sledovány samostatnì (èistírna není samostatné úèetní støedisko). Provozní náklady èistírny odpadních vod za období leden a záøí roku 2002 byly na základì odborného odhadu stanoveny takto:
 spotøebovaný pøímý a reijní materiál (úèty 501/010 a
501/020)  jde o suroviny nebo pomocné látky, které
jsou tøeba pro provoz èistírny  èiní 4 tis. Kè,
 spotøebovaná energie byla odhadnuta na èástku 87 tis.
Kè za sledované období,
 náklady na opravy a údrbu související s èistírnou odpadních vod (úèty 511/010 a 511/030) èiní 22 tis. Kè,
 osobní náklady pracovníkù obsluhy èiní 50 tis. Kè,
 odpisy èistírny odpadních vod (poøizovací cena èistírny
4 998 tis. Kè, odepisuje se rovnomìrnì 3,4 % poøizovací ceny roènì) byly stanoveny ve výi 128 tis. Kè za sledované období.
V závodì jsou pravidelnì odebírány vzorky odpadních
vod, které jsou analyzovány. Náklady na laboratorní analýzy, vykázané na úètu 518/210  Poplatky: rozbory, revize,
èiní za sledované období 7 tis. Kè.
Stoèné za sledované období dosahuje výe 9 tis. Kè.

Kaly z èistírny a kaly z úpravny vody pro kotelnu jsou
odstraòovány jako odpady. Náklady na odstraòování kalù
byly odhadnuty na èástku 15 tis. Kè.
Trby za èitìní odpadních vod od okolních obcí èiní
za období 01  09/2002 183 tis. Kè.
2. Environmentální náklady související s ochranou
ovzduí
Dalím zaøízením, které lze povaovat za zaøízení na
ochranu ivotního prostøedí, je skrubr. Odpisy tohoto zaøízení byly stanoveny ve výi 13 tis. Kè. ádné dalí významné provozní náklady související se zaøízením nevznikají.
V závodì AROMA idovice byly ve sledovaném období provedeny analýzy a rozbory pranosti. Celková výe
vynaloených nákladù èiní 5 tis. Kè.
3. Environmentální náklady související s nakládáním s
odpady
Odpady závodu odstraòuje externí firma. Náklady související s odpady obsahují:
 nájemné kontejneru na odpady (úèet 518/220  Ostatní
nájemné)  2 tis. Kè,
 náklady za pøepravu odpadù (jsou vykázány na úètu
518/010  Ostatní sluby  pøepravné) èiní za sledované
období 17 tis. Kè,
 náklady na odstraòování a ukládání odpadù (úèet
518/250  Ostatní sluby)  18 tis. Kè.
4. Náklady související s èinnostmi v rámci prevence a
péèe o ivotní prostøedí
Na úètu 518/090  Právní a poradenské sluby jsou za
sledované období vykázány náklady na poradenské sluby
v oblasti ochrany ivotního prostøedí ve výi 18 tis. Kè.
Na základì výpisu detailních poloek, vykazovaných na
úètu 518/210  Poplatky: rozbory, revize, jsme do nákladù
souvisejících s ochranou ivotního prostøedí za období
0109/2002 dále zaøadili:
 náklady na revize tlakových nádob, náklady na revize
kotlù, náklady na revizi plynového zaøízení, náklady na
revize nádrí v celkové èástce 47 tis. Kè,
 náklady na mìøení hluènosti ve výi 6 tis.Kè.
5. Cena materiálu obsaeného v nevýrobkovém výstupu
a náklady zpracování nevýrobkového výstupu
Cena materiálu obsaeného v nevýrobkovém výstupu a
náklady zpracování nevýrobkového výstupu (poloky 3 a 4
výkazu environmentálních nákladù a výnosù) nejsou za sledované období vykázány. V daném období nedolo v závodì AROMA idovice k výrobì nekvalitních produktù, které
by byly urèeny k odstranìní.
Environmentální náklady a výnosy závodu AROMA idovice za období leden  záøí roku 2002 jsou uvedeny v Tab.
5.
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Tab. 5 Výkaz environmentálních nákladù a výnosù závodu AROMA idovice (v tis. Kè) za období leden  záøí 2002
Domény ivotního prostøedí
Kategorie environ.nákladù a výnosù
1. Nakládání s odpady, odpadními
vodami a emisemi do ovzduí
1.1 Odpisy zaøízení na úpravu odpadù,
odpadních vod a emisí do ovzduí
1.2 Údrba zaøízení, provozovací
látky a sluby související se zaøízeními
1.3 Pracovníci
1.4 Externí sluby
1.5 Poplatky, danì
1.6 Pokuty, penále a náhrady kod
1.7 Pojitìní odpovìdnosti za kody
na ivotním prostøedí
1.8 Rezervy na nápravu a vyèitìní
1.9 Dalí náklady
2. Péèe o ivotní prostøedí a
prevence zneèitìní
2.1 Externí sluby
2.2 Pracovníci
2.3 Výzkum a vývoj
2.4 Zvýené náklady související
s èistími technologiemi
2.5 Dalí náklady
3. Cena materiálu obsaeného
v nevýrobkovém výstupu
3.1 Suroviny
3.2 Obaly
3.3 Pomocné látky
3.4 Provozovací látky
3.5 Energie
3.6 Voda
4. Náklady zpracování
nevýrobkového výstupu
Environ.náklady celkem
5. Environmentální výnosy
5.1 Podpory, dotace
5.2 Dalí výnosy
Environ.výnosy celkem

Ovzduí, Odpadní Odpady Pùda, podzemní Hluk, Biodiversita Záøení Ostatní Úhrn
klima
vody
a povrchové vody vibrace
krajina
13

322

13

128

141

113

113

5

37

50
22
9

37













372

50
59
9



5

6





6

65

76

65

76





































18

322

37

6





65

448



183
183











183
183

2.2 ZÁVOD AROMA DĚČÍN
2.2.1 Výrobní proces a analýza vstupù a výstupù
Výrobní aktivity závodu jsou patrné ze schématu na
Obr. 2. Sortiment moných výrobkù má asi 700 poloek,
spadajících do níe uvedených skupin. Doplòující údaje ke
schématu uvádíme dále; èíselné údaje jsou buï odhady, nebo extrapolace z 10 mìsícù na celý rok.
Voda
Pro technologické úèely odebírá závod 42 000 m3.rok-1
vody z vrtu. Pro napájení kotlù a pro sociální zaøízení odebírá závod z vodovodní sítì 2 900 m3.rok-1 pitné vody.
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Kotelna
Plynová kotelna dodává páru a teplou vodu k otopu. Odebírá zemní plyn, 10 450 GJ.rok-1, a má výkon cca 1 MW. Pitná voda se pro napájení kotlù upravuje, odpadají kaly.
Elektrická energie
Závod odebírá ze sítì 1,26.106 kWh.rok-1.
Výroba AROCETU
AROCET je obchodní název AROMY pro syntetickou
vonnou látku o-terc-butylcyklohexylacetát s pøedepsaným
sloením co do obsahu cis a trans isomeru. Spolu s nakupovaným p-isomerem tvoøí dùleitou souèást vlastních von-
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ných kompozic a kromì toho se ho významné mnoství prodává. Produkce je kolem 700 t.rok-1.
AROCET se vyrábí arovitou esterifikací AROLU dováeného ze závodu AROMA v idovicích acetanhydridem
v pøítomnosti kyseliny citronové jako katalyzátoru (pomocná látka). AROCET se z acetylaèního reaktoru rektifikuje,
promývá vodou, neutralizuje sodou (pomocná látka) a znovu rektifikuje. Odpadají destilaèní zbytky a odpadní vody.
Dalí syntetické vonné látky
Kromì AROCETU se podle aktuální poptávky vyrábí
podobným zpùsobem mení mnoství asi deseti rùzných jiných syntetických vonných látek, vesmìs octových esterù
jako napø. benzylacetát, terpinylacetát. Roèní produkce je
kolem desítky tun.
Výroba ftalové pryskyøice
Ftalová pryskyøice je poloproduktem pro výrobu lakù na

vlasy. Je to hrudkovitý sypký materiál, prodává se v pytlích
v mnoství kolem 15 t.rok-1.
Ftalová pryskyøice se vyrábí reakcí ftalanhydridu s pentaerythritolem3).
Výroba parfémových kompozic
Parfémové kompozice jsou smìsí syntetických a pøírodních vonných látek. V sortimentu AROMY je asi 700 takových kompozic a pøipravují se na objednávku. Celková produkce je kolem 135 t.rok-1, ale nìkteré dodávky jsou také jenom kilogramové.
Výroba se provádí naváením a smísením surovin,
vzniklá parfémová kompozice se èichovou zkoukou porovnává se standardem. Velký poèet standardù je uloen v
chlazené místnosti. Podle výsledkù zkouky se kompozice
pøípadnì upraví. Odpad prakticky neexistuje  cena surovin je ve stovkách korun za kilogram, a kompozice se dá
opravit.

Obr. 2 Schéma výroby v závodì AROMA v Dìèínì
Pomocné a provozovací látky jsou uvedeny v textu. Číselné údaje jsou uvedeny v textu a v tabulkách.

spaliny
zemní
plyn

Kotelna

pára
a TUV

pitná voda
voda z vrtu
elektrická energie
AROL
acetanhydrid

Výroba
AROCETU
a dalších
syntetických
vonných látek

AROCET

pentaerythritol
ftalanhydrid

vonné látky

Výroba
ftalové
pryskyřice
Výroba
parfémových
kompozic

ftalová pryskyřice

parfémové kompozice

emise těkavých organických látek
obaly se surovinami
odpadní vody do kanalizace
obaly na zboží

3)

odpady

V provoze nazýván pentol, ale to je souèasnì jeden z triviálních názvù pro cyklopentadien.
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Obaly
Vratné obaly: viz závod idovice
Obaly pøicházející do závodu se surovinami: Jde o plastové nádoby pøípadnì kovové sudy. Plastové obaly jsou odstraòovány jako odpad (viz Tab. 7). Pouité sudy odebírá
Kovorot.
Obaly na výrobky: Vìtina výrobkù se expeduje v plastových nádobách.
Odpadní vody
Závod nemá vlastní èistírnu odpadních vod a odvádí odpadní vody do mìstské kanalizace. Typická analýza ze záøí
2002 je uvedena v Tab. 6.
Tab. 6 Chemická analýza odpadní vody ze závodu
CHSKCr, mg.l-1
BSK5, mg.l-1
Látky suené, mg.l-1  nerozputìné
 rozputìné
 celkové
pH
Extrahovatelné látky, mg.l-1
NEL, mg.l-1

< 4,0
< 4,0
< 2,0
582,0

7,37
5,0


Odpadní voda má promìnlivé sloení, co se pozná i
podle její barvy. Je-li voda silnìji zneèitìná, buï se odváí
na ÈOV v idovicích, nebo se chemicky upravuje v nádri,
která pojme 10 m3 odpadní vody.
Odpady
Sortiment a mnoství odpadù byly posouzeny podle faktur za únor, bøezen, duben a kvìten a mnoství extrapolováno na celý rok. Èíselné údaje uvedené v Tab. 7 byly tedy odhadnuty.
Tab. 7 Odhad roèního mnoství odpadù
Odpad

07 01 08* Jiné destilaèní a reakèní zbytky
07 01 04* Jiná organická rozpoutìdla, pro-

Mnoství (t.rok-1)
57,8

mývací kapaliny a mateèné louhy

Nebezpeèné odpady celkem

15 01 06 Smìsné obaly
17 05 04 Zemina a kameny neuvedené
pod 17 05 03*

Vechny odpady celkem

2,6
60,4
23,6
6,0
90,0

Vechny odpady odstraòují externí firmy.
Emise do ovzduí
Podle protokolu o autorizovaném mìøení emisí z plynových
kotlù è. 1 a è. 2 z dubna 2002 byly namìøeny prùmìrné hodnoty emisních koncentrací a dopoèteny emisní faktory uvedené v Tab. 8.
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Tab. 8 Prùmìrné emisní koncentrace ve spalinách z plynové kotelny a emisní faktory
Sloka
CO
;NOx jako NO2

Kotel è. 1
EK, mg.mn-3 EF, g.mn-3
< 20,8 ± 0,1
< 0,208
136,8 ± 0,4
1,368

Kotel è. 2
EK, mg.mn3 EF, g.mn-3
< 4,3 ± 0,1 < 0,043
136,3 ± 0,2
1,363

EK  emisní koncentrace, EF  emisní faktor,
rozumí se hodnoty pøi O2 = 3%

Emise tìkavých organických látek se nemìøí.
Environmentální zaøízení
Závod AROMA Dìèín nemá zaøízení, které by se dalo oznaèit jako environmentální (nepoèítáme-li desetikubíkovou vanu na pøípadnou chemickou úpravu vody).
2.2.2 Výkaz environmentálních nákladù a výnosù
Environmentální náklady a výnosy byly stanoveny opìt za
období leden  záøí roku 2002. Výchozím materiálem pro
tvorbu výkazu environmentálních nákladù a výnosù byl interní výkaz Pøehled nákladù a výnosù závodu AROMA
Dìèín. Na základì analýzy vlivu èinností závodu na ivotní
prostøedí byly identifikovány tyto environmentální náklady
a výnosy:
1. Environmentální náklady související s odpadními vodami
Závod AROMA Dìèín nemá svoji èistírnu odpadních vod.
Odpadní vody jsou odvádìny do mìstské kanalizace. Závod
vynaloil za sledované období leden a záøí roku 2002 tyto
náklady související s odpadními vodami:
 V závodì jsou pravidelnì odebírány vzorky odpadních
vod, které jsou analyzovány. Náklady na laboratorní
analýzy, vykázané na úètu 518/210  Poplatky: rozbory,
revize, èiní za sledované období 2 tis. Kè.
 Stoèné za sledované období dosahuje výe 22 tis. Kè.
 Ve sledovaném období bylo provedeno èitìní kanalizace. Náklady za èitìní èiní 9 tis. Kè.
2. Environmentální náklady související s ochranou
ovzduí
V závodì AROMA Dìèín bylo ve sledovaném období provedeno mìøení emisí. Celková výe vynaloených nákladù
èiní 7 tis. Kè.
3. Environmentální náklady související s nakládáním s
odpady
Odpady závodu odstraòuje externí firma. Náklady související s odstraòováním odpadù dosahují za sledované období výe 75 tis. Kè (úèet 518/250  Ostatní sluby).
4. Náklady a výnosy související se starými ekologickými
zátìemi
V závodì AROMA Dìèín dochází k postupnému odstraòování starých ekologických zátìí. Náklady i výnosy související
s odstraòováním zátìí jsou sledovány na samostatných ana-
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lytických úètech (540/010  Sanace Dìèín a 640/010  Jiné
provozní výnosy  sanace Dìèín). Náklady i výnosy zúètované za sledované období pøedstavují èástku 1 858 tis. Kè.
5. Náklady související s èinnostmi v rámci prevence a
péèe o ivotní prostøedí
Na základì výpisu detailních poloek, vykazovaných na
úètu 518/210  Poplatky: rozbory, revize, jsme do nákladù
souvisejících s ochranou ivotního prostøedí za období
0109/2002 zaøadili:
 náklady na revize kotlù, náklady na posouzení a revizi
tlakových nádob, náklady na revizi plynového zaøízení a
náklady na revizi potrubí v celkové èástce 42 tis. Kè,



náklady na prohlídku úpravny vody ve výi 4 tis. Kè.

6. Cena materiálu obsaeného v nevýrobkovém výstupu
a náklady zpracování nevýrobkového výstupu
Cena materiálu obsaeného v nevýrobkovém výstupu a náklady zpracování nevýrobkového výstupu (poloky 3 a 4 výkazu environmentálních nákladù a výnosù) nejsou za sledované období vykázány. V daném období nedolo v závodì
AROMA Dìèín k výrobì nekvalitních produktù, které by
byly urèeny k odstranìní.
Environmentální náklady a výnosy závodu AROMA Dìèín
za období leden  záøí roku 2002 jsou uvedeny v Tab. 9.

Tab. 9 Výkaz environmentálních nákladù a výnosù závodu AROMA Dìèín (v tis. Kè) za období leden  záøí 2002
Domény ivotního prostøedí
Kategorie environ.nákladù a výnosù
1. Nakládání s odpady, odpadními
vodami a emisemi do ovzduí
1.1 Odpisy zaøízení na úpravu odpadù,
odpadních vod a emisí do ovzduí
1.2 Údrba zaøízení, provozovací
látky a sluby související se zaøízeními
1.3 Pracovníci
1.4 Externí sluby
1.5 Poplatky, danì
1.6 Pokuty, penále a náhrady kod
1.7 Pojitìní odpovìdnosti za kody
na ivotním prostøedí
1.8 Rezervy na nápravu a vyèitìní
1.9 Dalí náklady
2. Péèe o ivotní prostøedí
a prevence zneèitìní
2.1 Externí sluby
2.2 Pracovníci
2.3 Výzkum a vývoj
2.4 Zvýené náklady související
s èistími technologiemi
2.5 Dalí náklady
3. Cena materiálu obsaeného
v nevýrobkovém výstupu
3.1 Suroviny
3.2 Obaly
3.3 Pomocné látky
3.4 Provozovací látky
3.5 Energie
3.6 Voda
4. Náklady zpracování
nevýrobkového výstupu
Environ.náklady celkem
5. Environmentální výnosy
5.1 Podpory, dotace
5.2 Dalí výnosy
Environ.výnosy celkem

Ovzduí, Odpadní Odpady Pùda, podzemní Hluk, Biodiversita Záøení Ostatní Úhrn
klima
vody
a povrchové vody vibrace
krajina


33

75

1 858





11
22

75

1 858

7

4





7

4























7

37

75

1858







1 944
22







42

53

42

53



















42

2 019

1858






1858

1 966

1 858






1858
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Tab. 10 Výkaz environmentálních nákladù øeditelství a. s. AROMA Praha (v tis. Kè) za období leden  záøí 2002
Domény ivotního prostøedí
Kategorie environ.nákladù
1. Nakládání s odpady, odpadními
vodami a emisemi do ovzduí
1.1 Odpisy zaøízení na úpravu odpadù,
odpadních vod a emisí do ovzduí
1.2 Údrba zaøízení, provozovací látky
a sluby související se zaøízeními
1.3 Pracovníci
1.4 Externí sluby
1.5 Poplatky, danì
1.6 Pokuty, penále a náhrady kod
1.7 Pojitìní odpovìdnosti za kody
na ivotním prostøedí
1.8 Rezervy na nápravu a vyèitìní
1.9 Dalí náklady
2. Péèe o ivotní prostøedí
a prevence zneèitìní
2.1 Externí sluby
2.2 Pracovníci
2.3 Výzkum a vývoj
2.4 Zvýené náklady související
s èistími technologiemi
2.5 Dalí náklady
3. Cena materiálu obsaeného
v nevýrobkovém výstupu
3.1 Suroviny
3.2 Obaly
3.3 Pomocné látky
3.4 Provozovací látky
3.5 Energie
3.6 Voda
4. Náklady zpracování
nevýrobkového výstupu
Environ.náklady celkem

Ovzduí, Odpadní Odpady Pùda, podzemní Hluk, Biodiversita Záøení Ostatní Úhrn
klima
vody
a povrchové vody vibrace
krajina




15









15







15

15









229

229

185
44

185
44









































15









229

244

2.3 ŘEDITELSTVÍ AROMA PRAHA, A.S.
Èinnosti vyvolávající environmentální náklady a výnosy
vyplývají dosti zøetelnì z dalího textu.
Environmentální náklady byly stanoveny opìt za období
leden  záøí roku 2002. Výchozím materiálem pro tvorbu
výkazu environmentálních nákladù byl interní výkaz Pøehled nákladù a výnosù øeditelství spoleènosti. Byly identifikovány tyto environmentální náklady:
1. Environmentální náklady související s nakládáním s
odpady
Odpady øeditelství odstraòuje externí firma. Náklady související s odstraòováním odpadù dosahují za sledované období výe 15 tis. Kè (úèet 518/250  Ostatní sluby).
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2. Náklady související s èinnostmi v rámci prevence a
péèe o ivotní prostøedí
Do nákladù souvisejících s ochranou ivotního prostøedí za
období 0109/2002 jsme zaøadili:
 náklady na provedení SWOT analýzy, pøezkoumání, korekce a doplnìní pøipravených dokumentù v rámci integrovaného systému (EMS, QMS, HACCP) ve výi 46
tis. Kè,
 náklady na poradenské sluby v oblasti zavádìní EMAS
ve výi 67 tis. Kè,
 náklady na vypracování podkladù potøebných pro implementaci EMAS ve výi 37 tis. Kè,
 náklady související se zpracováním registru environmentálních aspektù ve výi 35 tis. Kè,
 osobní náklady podnikového ekologa ve výi 44 tis. Kè
(funkce je obsazena od srpna roku 2002).
Environmentální náklady øeditelství a. s. AROMA Praha za
období leden  záøí roku 2002 jsou uvedeny v Tab. 10.
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Tab. 11 Výkaz environmentálních nákladù a výnosù a. s. AROMA Praha (v tis. Kè) za období leden  záøí 2002
Domény ivotního prostøedí
Kategorie environ.nákladù a výnosù
1. Nakládání s odpady, odpadními
vodami a emisemi do ovzduí
1.1 Odpisy zaøízení na úpravu odpadù,
odpadních vod a emisí do ovzduí
1.2 Údrba zaøízení, provozovací látky
a sluby související se zaøízeními
1.3 Pracovníci
1.4 Externí sluby
1.5 Poplatky, danì
1.6 Pokuty, penále a náhrady kod
1.7 Pojitìní odpovìdnosti za kody
na ivotním prostøedí
1.8 Rezervy na nápravu a vyèitìní
1.9 Dalí náklady
2. Péèe o ivotní prostøedí
a prevence zneèitìní
2.1 Externí sluby
2.2 Pracovníci
2.3 Výzkum a vývoj
2.4 Zvýené náklady související
s èistími technologiemi
2.5 Dalí náklady
3. Cena materiálu obsaeného
v nevýrobkovém výstupu
3.1 Suroviny
3.2 Obaly
3.3 Pomocné látky
3.4 Provozovací látky
3.5 Energie
3.6 Voda
4. Náklady zpracování
nevýrobkového výstupu
Environ.náklady celkem
5. Environmentální výnosy
5.1 Podpory, dotace
5.2 Dalí výnosy
Environ.výnosy celkem

Ovzduí, Odpadní Odpady Pùda, podzemní Hluk, Biodiversita Záøení Ostatní Úhrn
klima
vody
a povrchové vody vibrace
krajina
13

355

127

1 858





13

128

141

113

113

50
33
31

127

1 858

12

4





12

4























25

359

127

1 858

6



183
183





50
2 018
31

6





336

358

292
44

314
44



















336

2 711



1 858
183
2 041

6

1 858


3. SLEDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH
NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA SPOLEČNOST
JAKO CELEK
3.1 VÝKAZ ENVIRONMENTÁLNÍCH NÁKLADŮ
A VÝNOSŮ AROMA PRAHA, A. S.
Environmentální náklady a výnosy celé spoleènosti
AROMA Praha, a. s. za období leden  záøí roku 2002 jsou
uvedeny v Tab. 11.

1 858

2 353







3.2 NÁVRHY NA SLEDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH
NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V AROMA PRAHA, A. S.
Stávající úètový rozvrh spoleènosti zahrnuje pouze tyto
ryze environmentální úèty (obsah jednotlivých úètù je patrný z jejich názvu):
Èíslo úètu
Název úètu
538/060
Základní poplatky za zneèiování ovzduí
538/070
Pøiráky k poplatkùm
540/010
Sanace Dìèín
548/030
Úplaty za vypoutìní povrchových vod
548/040
Pøiráky k základním úplatám
640/010
Jiné provozní výnosy  sanace Dìèín
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Pro zpracování výkazu environmentálních nákladù a výnosù za jednotlivé závody a za øeditelství a. s. AROMA Praha bylo tedy tøeba (vzhledem k tomu, e environmentální
náklady a výnosy jsou souèástí souhrnných nákladových a
výnosových poloek) analyzovat poloky vykazované na
analytických úètech úètového rozvrhu podniku. V øadì pøípadù bylo tøeba vyhledat pùvodní úèetní doklady nebo provést odhady.
Spotøeba materiálu

Spotøeba energie
Opravy a udrování
Cestovné

Náklady na reprezentaci
Ostatní sluby

Mzdové náklady
Zákonné sociální pojitìní
Zákonné sociální náklady
Ostatní danì a poplatky
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Pro odliení environmentálních nákladù a výnosù od nákladù a výnosù ostatních v a. s. AROMA Praha by bylo vhodné:
 Odliit významné environmentální náklady pomocí
analytických úètù
Obecné pøíklady environmentálních nákladù, které je vhodné odliit (po posouzení jejich významnosti), uvádí následující pøehled:

a) spotøeba materiálu, která vzniká v souvislosti s provozem environmentálních zaøízení
 spotøeba surovin, pomocných látek, pohonných hmot, mazadel, atd.
b) spotøeba ochranných pomùcek,
c) spotøeba propagaèních materiálù, souvisejících s pøístupem podniku k ochranì ivotního prostøedí,
d) spotøeba kanceláøských potøeb a tiskopisù (napø. úseku ochrany ivotního prostøedí),
spotøeba odborných knih, brour a èasopisù,
e) spotøeba paliv,
f) spotøeba náhradních dílù na opravy a údrbu environmentálních zaøízení apod.
g) cena vyplýtvaného materiálu apod.
spotøeba nakupované elektrické energie, páry, vody, plynu a ostatních energií na provoz
environmentálních zaøízení
náklady na opravy a udrování environmentálních zaøízení technologického i stavebního
charakteru, dopravních prostøedkù, HW, SW apod., provedené externími firmami
cestovné zahranièní i tuzemské, které je vynakládáno v souvislosti s environmentální
problematikou (napø. cestovné, související se koleními a semináøi, cestovné pracovníkù
úseku ochrany ivotního prostøedí, cestovné v souvislosti s øeením environ.problémù
apod.)
náklady, týkající se reprezentace podniku v oblasti ochrany ivotního prostøedí
a) pøepravné (napø. náklady na dopravu a manipulaci s odpady),
b) nájemné (operativní nájemné i splátky v rámci finanèního leasingu)  napø. nájemné
za environmentální zaøízení, pøístroje, SW apod.
c) výkony spojù, související s environmentální problematikou (napø. potovné),
d) náklady na poradenské sluby, kolení, rekvalifikace a vzdìlávání v oblasti environmentální problematiky  napø. v souvislosti se zavádìním EMS,
e) náklady na hodnocení a schvalování výrobkù,
f) náklady na komunikaci (propagaci) podniku a jeho výrobkù v souvislosti s pøístupem
k ochranì ivotního prostøedí,
g) náklady na demontáe a demolice hmotného dlouhodobého majetku,
h) náklady vynaloené na externí expertizy, posudky, studie, technickou pomoc, kontroly, analýzy, hodnocení a audity, které souvisejí s dopady podniku, jeho výrobkù a èinností na ivotní prostøedí,
i) náklady na výzkum a vývoj (provádìný externími firmami), související s øízením dopadù podnikových èinností, výrobkù a slueb na ivotní prostøedí a s jeho ochranou,
j) náklady na ostatní sluby, související s ochranou ivotního prostøedí a prevencí zneèiování
mzdy pracovníkù obsluhujících environmentální zaøízení, pracovníkù úseku ochrany ivotního prostøedí, pracovníkù, jejich èinnost spoèívá ve shromaïování odpadù, pracovníkù, kteøí mají na starost kontrolu a regulaci odpadních vod a emisí do ovzduí apod.
zdravotní a sociální pojitìní, vztahující se k mzdám pracovníkù obsluhujících environmentální zaøízení, pracovníkù úseku ochrany ivotního prostøedí apod.
zákonné sociální náklady, vztahující se k pracovníkùm obsluhujícím environmentální zaøízení, pracovníkùm úseku ochrany ivotního prostøedí apod. (napø. zákonné zdravotní
náklady, pøíspìvky na stravování)
a) základní poplatky za zneèiování ovzduí,
b) základní poplatky za uloení odpadù,
c) poplatky za svoz, tøídìní a odstranìní odpadù,

Případové studie podnikového environmentálního účetnictví

Smluvní pokuty
a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Ostatní provozní náklady

Odpisy dlouhodobého
nehmotného a hm.majetku
Tvorba zákonných rezerv
Tvorba ostatních rezerv
Zúètování komplexních
nákladù pøítích období
Tvorba opravných poloek




d) poplatky za vyuití kanalizaèní sítì a poplatky, související s odpadními vodami  poplatky za zneèitìní vypoutìných odpadních vod, poplatky z objemu vypoutìných
odpadních vod, poplatky za odbìr podzemních vod,
e) arbitrání, soudní a správní poplatky (vèetnì kolkù), související s environmentální
problematikou
smluvní pokuty a úroky z prodlení, popø. jiné sankce ze smluvních vztahù
(napø. za nekvalitu), související s environmentální problematikou
pokuty a penále, uloené kontrolními orgány za nedodrování platných zákonù v oblasti
ochrany ivotního prostøedí
a) náhrady kod, které podnik z dùvodu své odpovìdnosti hradí jiným úèetním jednotkám
nebo fyzickým osobám (napø. kody zpùsobené exhalacemi a odpadními vodami),
b) pojistné,
c) náklady na úpravu a znekodòování odpadù,
d) náklady na odstranìní a zajitìní skládek odpadù,
e) náklady na rekultivace skládek,
f) náklady na sanace pozemkù,
g) ostatní provozní náklady vynakládané v souvislosti s environmentální problematikou
odpisy environmentálních zaøízení, zaøazených do kategorie dlouhodobého
nehmotného èi hmotného majetku
a) tvorba zákonných rezerv na opravy environmentálních zaøízení,
b) tvorba zákonných rezerv na rekultivaci skládek,
c) tvorba rezerv podle zákona o odpadech
tvorba dalích rezerv, souvisejících s budoucími závazky v oblasti ochrany ivotního prostøedí nebo v oblasti odstranìní zpùsobeného zneèitìní
náklady na pøípravu a zábìh výrobkù, náklady na technický rozvoj, náklady na
dlouhodobou propagaci, náklady na pøedzásobení (na skladování), které se vztahují k danému období a na nì výdaje byly uskuteènìny v pøedcházejících obdobích (související
s environmentální problematikou)
tvorba opravných poloek k majetku (doèasné sníení hodnoty majetku vyplývá z environmentálních problémù)

Odliit významné environmentální výnosy pomocí vhodnì navrených analytických úètù
Zavést sledování nákladù souvisejících s èistírnou odpadních vod (napø. povaovat èistírnu odpadních vod v idovicích za samostatné støedisko)
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PŘÍPADOVÁ STUDIE II:
KAUČUK, a.s.
Wichterleho 810, 278 52 Kralupy nad Vltavou

1. SPOLEČNOST
KAUÈUK je chemický podnik, který zahájil provoz
v roce 1963, kdy zaèal produkovat syntetický kauèuk a polystyren. V roce 1996 byl do obchodního rejstøíku zapsán jako KAUÈUK, a.s. a v souèasnosti je souèástí konsolidaèní
skupiny UNIPETROL. Ve svém jediném závodì v Kralupech nad Vltavou vyrábí následující výrobky:
 v provozu MONOMERY styren a butadien, a to jak pro
vlastní zpracování, tak i na prodej,
 v provozu POLYSTYRENY houevnaté a krystalické
polystyrenové plasty, zpìòovatelný polystyren a akrylonitril-butadien-styrenový polymer (ABS),
 v provozu ELASTOMERY syntetické butadien-styrenové kauèuky a kapalný polybutadienový kauèuk.
KAUÈUK, a.s. má 1 208 zamìstnancù a vykazuje roèní
obrat 7 625 mil. Kè (údaje jsou za rok 2001); jeho aktiva èiní 9 952 mil. Kè a vlastní kapitál 5 682 mil. Kè (údaje jsou
k 31. 12. 2001).
Ochrana ivotního prostøedí
Z hlediska organizace ochrany ivotního prostøedí je akciová spoleènost KAUÈUK pokroèilým podnikem. V roce
1995 se spoleènost pøihlásila k hnutí Odpovìdné podnikání
v chemii  Responsible Care a od roku 1996 získala právo
pouívat pøísluné logo (co bylo znovu obhájeno v roce
2002). Spoleènost KAUÈUK má zaveden systém environmentálního managementu (EMS), certifikovaný v roce 1998
podle normy ISO 14 001 a recertifikovaný v roce 2002.
KAUÈUK se øídí spoleènou environmentální politikou
UNIPETROLU, která byla zveøejnìna4).
Výsledky úsilí o odpovìdný pøístup k ivotnímu prostøedí
jsou patrné z údajù o spoleènosti ve Spoleèné environmentální
zprávì4). KAUÈUK vyhovuje zákonným poadavkùm na
ochranu ivotního prostøedí. V posledních letech se dramaticky sníily emise zneèiujících látek do ovzduí (emise SO2
a NOx pøechodem ze spalování uhlí na kapalná a plynná paliva, emise tìkavých organických látek úpravou odplyòovacího
systému suení kauèukové drti a znekodòováním odplynù na
polystyrenu) a zmenil se objem a míra zneèiování odpadních vod (pøechodem z chlazení øíèní vodou jedním prùchodem na chlazení cirkulovanou vodou). Produkce odpadù klesla pøedevím díky pøechodu na kapalná a plynná paliva.
Spoleènost zamìøuje svoje úsilí na zmenování environmentálních a provozních rizik, zmírnìní starých ekologických zátìí a na opatøení k udritelnému rozvoji (zmenení

spotøeby energií, pouití ekologicky etrnìjích hasiv ne
jsou halony) aj.
Environmentální úèetnictví5)
Popud k sledování environmentálních nákladù vzeel od
UNIPETROLU v roce 1998. V roce 1999 pak byla
v KAUÈUKU vytvoøena první podniková smìrnice k problematice sledování environmentálních nákladù. Environmentální náklady byly rozdìleny do jednotlivých kategorií
(nákladùm byly pøidìleny kódy). Sledování environmentálních nákladù vak nebylo zaèlenìno do informaèního systému firmy (SAP). V roce 2000 byla vydána nová smìrnice
generálního øeditele Náklady spojené s èinností subsystémù øízení, která vela v platnost
1. 1. 2001. Zde je podrobnì vymezena struktura a rozsah environmentálních nákladù. Obecnì není problém zjistit
z informaèního systému SAP náklady samostatných nákladových støedisek, která odstraòují vznikající odpady (napø.
spalovna, èistírna odpadních vod), investièní environmentální náklady (sledují se odborem Investice), náklady na audit
èi poradenství, poplatky na ochranu ivotního prostøedí, náhrady kod, pokuty a dalí externí náklady. Problémem vak
je stanovit náklady na provoz zaøízení eliminujících negativní vliv na ivotní prostøedí, která nejsou samostatnými støedisky, a také ty environmentální náklady, které jsou zaèlenìny do podnikových reií.
Za stávajících podmínek lze tedy zjistit výi environmentálních investièních nákladù, kdeto poloky environmentálních nákladù souvisejících s provozem zaøízení eliminujících negativní vliv na ivotní prostøedí, náklady na prevenci a náklady na kontrolu a ovìøování stavu ivotního prostøedí je nutné v øadì pøípadù stanovit na základì analýzy
souhrnných nákladových poloek, popø. odhadem.
Environmentální reporting
Informace o pøístupu podniku k ochranì ivotního prostøedí a o environmentálních aspektech a dopadech jsou pro
zájemce k dispozici ve Spoleèné environmentální zprávì
skupiny UNIPETROL (vèetnì kontaktù na osoby zabývající se v podniku ochranou ivotního prostøedí). Tato zpráva
obsahuje èíselné hodnoty øady environmentálních indikátorù a kromì indikátorù ve fyzikálních jednotkách je zde uveden i vývoj environmentálních indikátorù finanèních (vývoj
podnikových environmentálních investièních nákladù, vývoj podnikových provozních nákladù na ochranu ivotního
prostøedí; pro celou skupinu UNIPETROL pak øada dalích

Spoleèná environmentální zpráva skupiny UNIPETROL z roku 2001 (vydal UNIPETROL, a.s. v roce 2002)
V pøípadové studii jsou mj. vyuity poznatky z diplomové práce Marcely Prajslerové: Environmentální úèetnictví v a.s. Kauèuk Kralupy nad Vltavou, sepsané
pod vedením Ing. Jaroslavy Hyrlové, Ph.D. na Fakultì chemicko-technologické Univerzity Pardubice v roce 2002.

4)
5)
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environmentálních nákladù, plateb a poplatkù). Zprávu lze
povaovat za pøíkladnou, nebo takový reporting není zcela
obvyklý6). Jak environmentální zprávu UNIPETROLu, tak
zde citovanou pøíruèku CEFICu lze doporuèit jako inspiraci.

2. VYBRANÝ PROVOZ: VÝROBNA STYREN
Pro pøípadovou studii byla vybrána po dohodì s vedením
podniku výrobna STYREN. Výroba je dostateènì sloitá, objem produkce je velký a produkt se spotøebovává jako polotovar do témìø vech finálních výrobkù KAUÈUKU. Výrobna
STYREN je samostatnì úèetnì sledovaným støediskem. Bilance hmotných a energetických tokù a výkaz environmentálních
nákladù a výnosù jsou sestaveny z údajù za rok 2001.
2.1 VÝROBNÍ PROCES A ANALÝZA VSTUPŮ
A VÝSTUPŮ
Výrobek
Styren (vinylbenzen) je bezbarvá kapalina o bodu varu
146°C, nemísící se s vodou, pouívá se k výrobì polystyrenu a smìsných polymerù. Styren pro výrobu polymerù musí
být velmi èistý, napø. 99,8%.

Výrobní technologie
Styren se v KAUÈUKU vyrábí kontinuální dehydrogenací nakupovaného etylbenzenu na nehybné vrstvì elezitého katalyzátoru pøi teplotách kolem 550°C a v pøítomnosti vodní páry jako nosièe tepla. Reakce je endotermní
a potøebné reakèní teplo se pøi procesu zavedeném v Kralupech pøivádí pøehøátou parou; teplota a mnoství vstupní páry musejí být znaèné (a 2,5 kg páry na 1 kg styrenu). Reakèní smìs je pak tøeba ochladit vodou a zkondenzuje
vechno kromì vodíku, dochází tedy k velké spotøebì chladicí vody.
Velmi zjednoduené blokové schéma výroby je na Obr.
3 (je pøipojeno i èíselné oznaèení kolon).
Z reaktoru vystupující reakèní smìs (styren a dehydrogenací vzniklý vodík, spolu s vodní parou a vedlejími produkty reakce benzenem a toluenem) nejprve projde výmìníky,
ve kterých se jednak reakèní smìs pøedehøívá, jednak vyrábí,
a do podnikové sítì se dodává vodní pára 0,65 MPa. Vzniklá
nízkotlaká pára se vyuívá na stripování chemicky zneèitìného kondenzátu a pracího oleje. Pak se teprve reakèní smìs
ochladí v kondenzátorech (vzduchových a vodních). Z kondenzátorù se odvádí nekondenzovatelný podíl (vodík s unáenými uhlovodíky) s pomocí vodíkového kompresoru, vypírá
se od unáených uhlovodíkù difenyletanovou frakcí (prací

Obr. 3 Schéma výroby styrenu v KAUÈUKU, a.s.
Pomocné a provozovací látky jsou uvedeny v textu. Číselné údaje jsou uvedeny v textu a v tabulkách.
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Pøíruèka pro environmentální reporting v chemickém prùmyslu, vydaná v roce 1998 Evropskou radou svazù chemického prùmyslu (CEFIC, European Chemical
Industry Council) v Bruselu v rámci iniciativy Responsible Care pod názvem Health, Safety and Environmental Reporting Guidelines, doporuèuje øadu environmentálních indikátorù, ale ádné finanèního charakteru.
6)
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olej) a vede se ke spálení v paropøehøívací peci; kapalná fáze
(pecní olej) se vede do dìlièky. Z difenyletanové frakce se vystripuje vodíkem unáená èást uhlovodíkù a vrátí se do výroby; difenyletanová frakce se recirkuluje a k udrení její kvality se èást odpoutí a spaluje v paropøehøívací peci. V dìlièce
se z reakèní smìsi gravitaènì oddìlí voda zneèitìná pøítomnými uhlovodíky od uhlovodíkové fáze; z vody se vystripují
vodní parou uhlovodíky v kolonì C101 a vrací se do procesu.
Vystripovaná vyèitìná odpadní voda se pouívá k praní kauèukové drti na provoze KOAGULACE nebo se èerpá na èistírnu odpadních vod (ÈOV). Uhlovodíková fáze z dìlièky se
stabilizuje pøídavkem malého mnoství inhibitorù polymerace a dìlí se rektifikací v kolonì C201 na surový styren a na
smìs uhlovodíkù odcházející z hlavy kolony (nezreagovaný
etylbenzen s vedlejími produkty dehydrogenace benzenem
a toluenem). Tato smìs se dìlí v dalí rektifikaèní kolonì
C202 na etylbenzen, který se vrací na výrobu styrenu, a na
smìs benzenu a toluenu zvanou bentol (je to provozní název,
mimo názvosloví organické chemie). Z bentolu se pak dalí
rektifikací na kolonì C204 získá èást pøítomného toluenu
a zbude bentol II. Jsou to vedlejí produkty. Surový styren
z rektifikace na kolonì C201 se znovu rektifikuje na kolonì
C203 na rektifikovaný styren poadované èistoty (styren rektifikát). Pøi tom se také zbaví inhibitorù, které pøejdou do styrenových destilaèních zbytkù. Vaøáková kapalina z této kolony jde jetì na filmovou odparku, ve které se odpaøením získá pøítomný styren, a z kolony odpadnou styrenové zbytky.
Vechny styrenové zbytky se spalují v paropøehøívací peci.
Teplo uvolnìné spálením zbytkù a vodíku nestaèí a pøehøívací pec se proto dotápí zemním plynem. Kromì chlazení recirkulovanou chladicí vodou se k chlazení pouívá také chladná
solanka, a to ke kondenzaci par v kondenzátorech kolon
C201 a C203 a dále k ochlazení styrenu rektifikátu na asi
10°C, pøi kterých se skladuje.
Environmentální zaøízení
Celá výrobna je velmi dùmyslnì navrena nejen k získání produktu o poadované kvalitì, nýbr i k co nejlepímu
vyuití surovin a energií. Dosahuje se toho mj. recirkulacemi materiálù, rekuperací tepla atd. v mnohem vìtí míøe ne
vyplývá z jednoduchého schématu na Obr. 3. Motivy jsou
jak ekonomické, tak i environmentální (ochrana ivotního
prostøedí).
Environmentálnì významným zaøízením je okruh chlazení vody pouité pøi kondenzaci reakèní smìsi z dehydrogenaèního reaktoru tak, aby voda mohla být znovu pouita
k chlazení (døíve se chladilo øíèní vodou na jeden prùchod).
To se dìje v chladicích vìích. Do okruhu chladicí vody se
pøidávají chemikálie (inhibitory) bránící rozvoji organismù
a zpùsobující flokulaci neèistot. Z okruhu se odpoutìjí odluhy (z bazénu pod vìí) a odkaly (z boèní filtrace, èást
cirkulující vody se filtruje k odstranìní kalù); to dohromady
pøedstavuje asi 1/3 dnení spotøeby vody (viz Tab. 12 a 13),
kdeto 2/3 spotøeby pøipadají na odpar vody zpùsobující její
chlazení.
Za dalí environmentální zaøízení lze povaovat stripovací kolonu C101, ve které se z chemicky zneèitìné vody
pøed odvedením na dalí vyuití (jako prací vody na praní

strana 18

kauèukù), nebo alternativnì pøed vyputìním na ÈOV, odstraòují zbytky uhlovodíkù.
Z environmentálního hlediska je významné i vyuití
energetického potenciálu odpadních produktù z výroby
(vodík, prací olej, styrenové zbytky).
Environmentálnì významné vstupy a výstupy
Výèet environmentálnì významných vstupù a výstupù
je proveden podle Metodického pokynu pro zavedení environmentálního manaerského úèetnictví. KAUÈUK dovolil
uvést údaje vztaené na jednotku výroby (1 000 kg styrenu
rektifikátu). Výèet je rozdìlen na dvì èásti: VSTUP (Tab.
12) a VÝSTUP (Tab. 13). Pùvod jednotlivých poloek je
zøejmý z popisu technologie. Emise tìkavých organických
látek se nemìøí.
Tab. 12 Environmentálnì významné vstupy do výroby
styrenu (vztaené na 1 000 kg vyrobeného styrenu)
Suroviny
Etylbenzen ze skladu
Styren vrácený z jiných výrob
Pomocné látky
Provozovací látky
Katalyzátor elezitý (dehydrogenaèní)
Difenyletanová frakce k praní vodíku
Katalyzátor platinový (spálení vodíku)
Inhibitory polymerace a zneèitìní vody
Dusík k výplachu aparatur
Energie
Zemní plyn
Elektrická energie vyrobená v podniku
Pára 1,6 MPa (ohøev)
Pára 1,0 MPa (do dehydrogenace )
Chlad (kondenzátory, výrobek)
Voda
Øíèní voda filtrovaná

1 051 kg
13,0 kg

0,44
2,5
0,0027
1,06
29

kg
kg
kg
kg
Nm3

14,20
175
500
7 350
40,0

Nm3
kWh
MJ
MJ
MJ

1,30 m3

Tab. 13 Environmentálnì významné výstupy z výroby
styrenu (vztaené na 1 000 kg vyrobeného styrenu)
Výrobek
Hlavní výrobek:
Vedlejí výrobky:

Styren rektifikát
Toluen
Bentol II
Pára 0,65 MPa

1 000
16,80
8,60
140

Odpad
Komunální
0,027
Vyuitelný: Platinový katalyzátor
0,059
Nebezpeèný: Vyuitý elezitý katalyzátor
0,44
Odpadní voda
Voda vystripovaná 1,25
m3
 CHSK
10¸ 20
Emise do ovzduí
Z paropøehøívací pece:  SO2
26,8
 NO2
106,2
 CO
12,2

kg
kg
kg
MJ
kg
kg
kg
mg.l-1
mg.m-3
mg.m-3
mg.m-3
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2.2 ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY
A DOPADY VÝROBNY STYREN
Povrchové vody
Èinností výrobny vznikají chemické odpadní vody
a kalová voda, odluhy a odkaly z cirkulaèního chladícího
okruhu. V rámci výrobny je tøeba øeit i deové odpadní
vody a fekální odpadní vody.
Chemické odpadní vody
Za chemické odpadní vody jsou povaovány procesní
odpadní vody z dehydrogenace a úkapové a oplachové vody
z prostoru provozu.
 Procesní odpadní vody z dehydrogenace: Vznikají kondenzací reakèní smìsi vystupující z dehydrogenaèního
reaktoru a oddìlením uhlovodíkové fáze ze smìsi v dìlièce. Jejich mnoství odpovídá mnoství pouité vodní
páry 1,6 MPa. Z vody se stripují uhlovodíky a pak se voda buï vyuije pøi výrobì syntetického kauèuku ve støedisku KOAGULACE na praní koagulaèní drtì, nebo se
vede na ÈOV. Celý proces èitìní vznikajících odpadních vod je prùbìnì sledován odbìrem vzorkù vod na
výstupu z kolon.
 Úkapové a oplachové vody z prostoru provozu: Ze zabezpeèeného manipulaèního prostoru provozu jsou tyto
vody nepravidelnì (podle potøeby) odèerpávány do uzavøených jímek. Nejdøíve se gravitaènì oddìlí uhlovodíky, které jsou dále odvádìny do uzavøené nádre a odtud
pak a do skladu kapalných látek. Zbylé vody po separaci uhlovodíkù jsou odèerpávány (v závislosti na stavu
hladiny v jímkách) buï na èitìní odpadních styrenových vod (viz bod procesní odpadní vody z dehydrogenace), nebo na koagulaèní èistírnu, popøípadì do fekální
kanalizace. Souèasnì s vodami z výrobny STYREN jsou
takto zpracovávány i odpadní vody ze skladu kapalných
látek, které se po dohodì mezi obsluhami STYRENU
a skladu kapalných látek nárazovì èerpají do jímek.
Kalová voda, odluhy a odkaly z cirkulaèního chladícího
okruhu
S kalovou vodou a s odluhy a odkaly z cirkulaèního
chladícího okruhu nakládá kalové hospodáøství. Jsou podro-

beny spolu s ostatními kalovými vodami odsazení, kal je
gravitaènì a následnì strojnì na odstøedivce zahutìn a odstraòován na skládce. Provoz tohoto zaøízení zajiují pracovníci støediska ENERGETIKA.
Deové odpadní vody
Mohou vznikat na místech bez monosti kontaminace
(napø. støechy) nebo s moností kontaminace skladovanými
uhlovodíky.
 Deové vody ze støech a z komunikací jsou svedeny do
deové kanalizace.
 Deové vody ze zabezpeèených manipulaèních ploch
provozu s moností kontaminace aromatickými uhlovodíky jsou nepravidelnì podle potøeby pøeèerpávány pøenosným èerpadlem do jímek a dále zpracovávány s ostatními chemickými odpadními vodami.
Fekální odpadní vody
Vznikají na sociálním zaøízení administrativní budovy
provozu STYREN. Jsou svedeny do fekální kanalizace.
Mnoství fekálních odpadních vod odpovídá mnoství odebrané pitné vody. Vody jsou monitorovány spoleènì na výstupu z podniku støediskem ENERGETIKA.
Podzemní vody
Ochrana podzemních vod je øeena tak, aby primárním
technickým a konstrukèním øeením byl minimalizován
moný únik látek mimo zaøízení do okolního prostøedí
(podloí, podzemních vod). Pro tento úèel jsou ke skladování odpadních vod pouívány pøedevím nepropustné,
rùznì konstrukènì øeené nádre (skladovací nádre na
styrenové zbytky, podzemní nádre), vekeré manipulaèní
plochy provozu (tj. plochy, na kterých je vystavìno vlastní
výrobní zaøízení) jsou betonové a nepropustné, stejnì tak
jsou nepropustné i plochy, nad kterými vede potrubí závadných látek. Pøípadné úniky jsou odèerpávány pojízdným èerpadlem a odstraòovány spolu s ostatními úkapy
z provozu. Vekerá uvedená zaøízení podléhají kontrolám
a revizím dle platných norem a dle vnitøní vyhláky podniku.
Registr vech odpadních vod uvádí Tab. 14.

Tab. 14 Registr odpadních vod
Název, druh odpadní vody
deové nekontaminované
deové s moností
kontaminace

Místo vzniku

Mnoství
m3rok-1
støechy, volné plochy
N
procesníplochy
N

chemické OV z výroby
(procesní, úkapy, oplachy)

technologie,
procesní plochy

200 000

kaly z chladicího centra
Fekální

technologie
sociální zaøízení

2 000
N

Místo uloení/
Zpùsob
Pozn.
odstranìní
nakládání
otevøený kanál
deová kanalizace
odèerpání do jímek
vyuití na
pøebytky
s chem. OV,
KOAGULACI
do fekální
vystripování
jako prací voda
kanalizace I.
jímky pro chem.
vyuití na
pøebytky
OV, vystripování
KOAGULACI
do fekální
jako prací voda
kanalizace I.
kalové hospodáøství
odèerpání
mìstská ÈOV
fekální kanalizace I.

N  nepravidelný, obèasný vznik, mnoství se nesleduje, OV  odpadní vody
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Ochrana ovzduí
V pøípadì výrobny STYREN se do ovzduí dostávají
emise z paropøehøívací pece. Paropøehøívací pec je vytápìna
kombinovaným palivem a to jak produkty z výroby, tak komerènì dodávanými palivy. Jedná se o:
 vodíkový odplyn z dehydrogenace výrobny STYREN,
 acetylenový odplyn z výrobny C4 frakce,
 zemní plyn (pøi najídìní a sjídìní pecí),
 styrenové zbytky a vyèerpaný prací olej.
Reim spalování v peci je øízen podle vestavìných analyzátorù kyslíku a teplot tak, aby spalování bylo optimální.
Emise z pece jsou mìøeny jednou za rok autorizovanou laboratoøí. Pro potøeby podniku a seøízení pecí provádí mìøení na poádání také podnikové laboratoøe.
Registr emisí a zdrojù zneèiování ovzduí je uveden
v Tab.15.
Odpady
V rámci výrobny STYREN vznikají odpady, které mají
charakter komunálních odpadù a prùmyslových odpadù.
Komunální odpad
Komunální odpad se tøídí v souladu s pracovními pokyny. Separovaný odpad se ukládá do kontejnerù, které jsou
rozmístìny po celém podniku a odstraòuje se dle pracovních
pokynù (svoz zajiuje støedisko Správa majetku).
K tìmto odpadùm patøí:
 sbìrový papír
 plasty
 baterie, monoèlánky
 ostatní komunální odpad
 spisový papír
 sklo
 záøivky, výbojky
Prùmyslový odpad
Ve výrobnì STYREN vznikají pøi bìné výrobní èinnosti trvalé odpady a odpady nárazové, zejména pøi èitìní
a opravách zaøízení. Odpady jsou odváeny na podnikovou
skládku Veltrusy, spalují se ve vlastní spalovnì prùmyslových odpadù nebo jsou dále vyuívány.
Odpady z výmìny katalyzátoru dehydrogenaèních reaktorù: Z reaktoru jsou odsávány pomocí prùmyslového vysavaèe do speciálního kontejneru, který je vyváen na podnikovou skládku Veltrusy.

Styrenové zbytky: Vznikají pøi destilaci surového styrenu.
Jsou odpoutìny do nádre a èerpány ke spálení v paropøehøívací peci nebo ke spálení ve spalovnì odpadù.
Odpadní olej: Vzniká pøi výmìnì olejové náplnì èerpadel
a kompresoru a je odstraòován ve spalovnì odpadù.
Obaly zneèitìné od chemikálií: Vznikají zejména pøi pøípravì stabilizátorù nebo pøi výmìnì náplnì reaktorù. Jedná
se o obaly z papíru, kartonu, èasto vyfoliované, nebo z plastu. Pouité obaly mohou být kontaminovány. Shromaïují
se na vyhrazeném místì a bezprostøednì se odváejí ke spálení.
Odpadní tepelná izolace: Odpad z minerálních vláken vzniká pøi opravách zaøízení, zejména potrubí. Místo sbìru je urèeno podle místa prací a dalí podmínky jsou urèeny v Povolení na práci. Plechy z izolací se odstraòují spoleènì
s ostatním kovovým odpadem, minerální pls (vlákna) se
odváí v polyetylénových pytlích do spalovny. V nìkterých
pøípadech vzniklé odpady odstraòuje montání firma.
Kontaminovaný vapex nebo jiný sorpèní materiál: Pouitý
vapex se smete a umístí v uzavøených sudech nebo v zavázaných pytlích. Bezprostøednì se odváí do spalovny, kde se
odstraòuje spalováním.
Kal/polymer z èitìní zaøízení: Odpad je rùzného charakteru dle látky a zpùsobu èitìní. Odstraòuje se ihned i prùbìnì vdy spálením ve spalovnì. Místo sbìru podle místa prací a podmínky protihavarijních opatøení proti úniku jsou urèeny interním pøedpisem. Zpùsob odvozu odpadu záleí na
jeho konzistenci  buï fekálním vozem, èi sebraný v sudech
nebo v kontejnerech (obsahuje-li napø. napolymerované èásti).
Kovový odpad: Vzniká pøi opravách zaøízení. Místo sbìru
podle místa prací a dalí podmínky jsou urèeny interním
pøedpisem. Jde-li o odpadní tepelné izolace, vìtinou je nutno zaøízení nejprve rozebrat a kovový materiál separovat.
Plechy z izolací se odstraòují spoleènì s ostatním kovovým
odpadem odvozem do Kovorotu k dalímu vyuití.
Registr nejvýznamnìjích odpadù, jejich mnoství, místa uloení a zpùsob nakládání s nimi uvádí Tab. 16.
Hluk
Vzhledem k charakteru výroby a vyuívaného zaøízení
je hluk ve výrobnì STYREN významným environmentálním aspektem. Pracovníci jsou zaøazeni mezi ohroené úèinkem hluku. V místech se zvýenou hladinou hluku se obsluhuje jen pochùzkovì a pracovníci jsou povinni nosit pøedepsané ochranné prostøedky.

Tab. 15 Registr emisí a zdrojù zneèiování ovzduí
Název, druh emise
spaliny
ploné emise uhlovodíkù

Místo vzniku
paropøehøívací pec
netìsnosti spojù,
ucpávek, najídìní
dehydrogenace

Mnoství
Nm3.hod-1
15 000
N

N  nepravidelný, obèasný vznik, mnoství se nesleduje
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Místo uloení,
odstranìní
atmosféra
atmosféra

Zpùsob nakládání

Pozn.

rozptyl
rozptyl

nemìøitelné
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Tab. 16 Registr nejvýznamnìjích prùmyslových odpadù
Název, druh odpadu
katalyzátor dehydrogenaèní
katalyzátor platinový
styrenové zbytky (smoly)

Místo vzniku
reaktory
dehydrogenace
spalování vodíku
destilace

odpadní olej
údrba
obaly zneèitìné od surovin zaøízení, dávkování
a látek (papír, karton, folie)
odpadní izolace 
nádre, potrubí
minerální vlákna
kontaminovaný
pøi odstraòování
sorpèní materiál
únikù, havárií
kal, polymery z èitìní
proces, údrba
zaøízení
kovový odpad
provoz, údrba

Mnoství
t.rok-1
75

Místo uloení,
odstranìní
skládka

10
1 700

Zpùsob nakládání
skládkování

paropøehøívací pece,
spalování
spalovna
spalovna, sbìr
spalování, vyuití
spalovna
spalování

3,5
1

Pozn.

nutno tøídit

1

spalovna

spalování

nárazovì

0,5

spalovna

spalování

nárazovì

1

spalovna

spalování

nárazovì

1

Kovorot

vyuití

nárazovì



2.3 VÝKAZ ENVIRONMENTÁLNÍCH NÁKLADŮ
A VÝNOSŮ VÝROBNY STYREN
2.3.1 Identifikace environmentálních nákladù a výnosù
Na základì environmentálních aspektù a dopadù výrobny STYREN byly nejprve identifikovány environmentální
náklady a výnosy.
Odpadní vody
Náklady (popø. výnosy) související s odpadními vodami
uvádí následující pøehled.
V souvislosti s nakládáním s procesními odpadními
vodami v provozu STYREN vznikají tyto náklady a výnosy:
 náklady na provoz stripovací kolony
 náklady na nakládání s odpadní vystripovanou vodou
(náklady související s odpadními vodami odcházejícími
fekální kanalizací na mìstskou èistírnu odpadních vod)
 výnosy z prodeje vystripované odpadní vody støedisku
KOAGULACE
Nakládání s úkapovými a oplachovými vodami a nakládání s deovou vodou ze zabezpeèených manipulaèních ploch provozu vyvolává tyto náklady a výnosy:
 náklady na provoz jímek

náklady na èitìní odpadních vod:
 náklady na vystripování odpadních vod
 náklady na vyèitìní odpadních vod na koagulaèní
èistírnì
 náklady na vypoutìní odpadních vod do fekální kanalizace
 výnosy z dodání uhlovodíkové fáze do skladu kapalných
látek
Nakládání s kalovou vodou, odluhy a odkaly z cirkulaèního chladícího okruhu v provozu STYREN je spjato
s vynaloením nákladù na zpracování kalové vody, odluhù
a odkalù (zpracování zajiuje støedisko ENERGETIKA).
Souèástí environmentálních nákladù souvisejících s nakládáním s deovou odpadní vodou ze støech a komunikací jsou náklady na údrbu deové kanalizace.
Nakládání s fekálními odpadními vodami vyvolává
tyto náklady:
 náklady na údrbu fekální kanalizace
 náklady spojené s vypoutìním fekálních odpadních vod
 náklady na monitorování odpadních vod
Ochrana podzemních vod
Tab. 17 uvádí seznam environmentálních zaøízení na
ochranu podzemních vod a náklady na nì.

Tab. 17 Environmentální zaøízení na ochranu podzemních vod a náklady s nimi související
Zaøízení na ochranu podzemních vod
Plochy provozu
Skladovací nádre na styrenové zbytky
Podzemní nádre (jímky)
Potrubí

Náklady
Provozní náklady na pojízdné èerpadlo
Náklady na opravy
Náklady na opravy, údrbu, revize a kontroly jímek
Odpisy skladovacích nádrí
Náklady na èitìní nádrí a jejich revize
Náklady na opravy a udrování
Náklady na èitìní a provìøení zpùsobilosti
Odpisy podzemních nádrí
viz Náklady na odstranìní úkapù
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Ovzduí
Za environmentální zaøízení lze povaovat paropøehøívací pec. Souèástí nákladù souvisejících s paropøehøívací pecí jsou:
 náklady na seøizování paropøehøívací pece
 odpisy analyzátorù kyslíku a teplot
 náklady na mìøení emisí (externí, interní)
Náklady na nakládání se sbìrovým papírem:

Souèástí environmentálních nákladù jsou i poplatky za
pøekroèení emisních limitù.
Nakládání s odpady
Do nákladù na nakládání s komunálním odpadem provozu STYREN je tøeba zapoèítat:














odpisy kontejnerù
náklady na dopravu kontejnerù
náklady na odstranìní sbìrového papíru
Náklady na nakládání se spisovým papírem:
odpisy kontejnerù
náklady na dopravu kontejnerù
náklady na odstranìní spisového papíru
Náklady na nakládání s plasty:
odpisy kontejnerù
náklady na dopravu kontejnerù
náklady na odstranìní plastù
Náklady na nakládání se sklem:
odpisy kontejnerù
náklady na dopravu kontejnerù
náklady na odstranìní odpadního skla
(odstranìní provádí externí firma)
Náklady na nakládání s bateriemi, monoèlánky:  náklady na odstranìní monoèlánkù a baterií
(odstranìní provádí externí firma)
Náklady na nakládání se záøivkami, výbojkami:  náklady na odstranìní záøivek, výbojek
(odstranìní provádí externí firma)
Náklady na nakládání s ostatním komunálním
 náklady související s ostatním komunálním odpadem
odpadem ze správní èinnosti:
(odstranìní provádí úklidová firma)
Souèástí nákladù na nakládání s prùmyslovými odpady provozu STYREN jsou:
Náklady na nakládání s odpady z výmìny
náplnì DHD reaktorù:
Náklady na nakládání se styrenovými zbytky:
Náklady na nakládání s odpadním olejem:
Náklady na nakládání s obaly zneèitìnými
od chemikálií:
Náklady na nakládání s odpadní izolací
(minerální vlákna):
Náklady na nakládání s kontaminovaným
vapexem nebo jiným sorbèním materiálem:
Náklady na nakládání s kaly a polymery
z èitìní zaøízení:
Náklady na nakládání s kovovým odpadem:
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 odpisy kontejneru
 náklady na manipulaci a dopravu odpadu na skládku Veltrusy
 poplatky za skládkování na skládce
 odpisy nádre
 náklady na spálení styrenových zbytkù na spalovnì tuhých odpadù
 náklady na odstranìní odpadního oleje
(odstranìní provádí spalovna tuhých odpadù)
 odpisy kontejneru
 náklady na manipulaci a dopravu kontaminovaných obalù
na spalovnu tuhých odpadù
 náklady na spálení ve spalovnì tuhých odpadù
 náklady na polyetylenové pytle
 náklady na manipulaci a dopravu odpadu na spalovnu tuhých odpadù
 náklady na spálení ve spalovnì tuhých odpadù
 náklady na nádoby na sbìr odpadù
 náklady na manipulaci a dopravu odpadu na spalovnu tuhých odpadù
 náklady na spálení odpadu ve spalovnì tuhých odpadù
 náklady na nádoby na sbìr odpadù
 náklady na manipulaci a dopravu odpadu na spalovnu tuhých odpadù
 náklady na spálení ve spalovnì tuhých odpadù
 náklady na nádoby na sbìr odpadù
 náklady na odstranìní kovového odpadu
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2.3.2 Stanovení významných environmentálních nákladù a výnosù
Významné environmentální náklady a výnosy byly
stanoveny na základì pøedchozí identifikace. Pro urèení
výe jednotlivých nákladových a výnosových poloek bylo tøeba èerpat informace z podnikového informaèního
systému. Základním východiskem se staly informace
z úèetního systému  pøedevím z vnitropodnikového výkazu Výsledovka výrobny STYREN. Byly pouity údaje
za rok 2001.
Environmentální náklady a výnosy související s odpadními vodami
Na základì identifikace environmentálních nákladù
a výnosù je zøejmé, e v souvislosti s odpadními vodami je
tøeba vzít v úvahu:
 nakládání s chemickými odpadními vodami,
 nakládání s kalovou vodou, odluhy a odkaly z cirkulaèního chladicího okruhu,
 nakládání s deovou odpadní vodou a
 nakládání s fekální odpadní vodou.
V následujícím textu je uveden podrobný pøehled významných nákladových (popø. výnosových) poloek, které
souvisejí s jednotlivými odpadními vodami, a zpùsob jejich
stanovení z informaèního systému podniku.
Chemické odpadní vody
1. Náklady na provoz stripovací kolony
Na základì rozhovoru s technologem výroby byly vymezeny následující významné náklady související s provozem stripovací kolony:
 Spotøeba stripovací páry  nízkotlaká pára vyuívaná pro
stripování je vyrábìna výrobnou STYREN z odpadního
tepla.
 Spotøeba energie  na stripovací kolonì není instalován
mìøící pøístroj, který by monitoroval skuteènì spotøebovanou elektrickou energii; odborným odhadem vak lze
urèit, e spotøeba elektrické energie na stripovací kolonì
tvoøí cca 0,8% z celkové spotøeby elektrické energie výrobny STYREN.
 Opravy, údrba  opravy a údrbu provádí buï externí
firmy nebo pracovníci podniku. Výe nákladù na opravy
a údrbu byla stanovena na základì úèetních dokladù.
 Náklady na èitìní stripovací kolony  èitìní provádí
externí firmy. Výe nákladù na èitìní byla stanovena na
základì úèetních dokladù.
 Osobní náklady pracovníkù obsluhujících stripovací kolonu  ve výrobnì STYREN pracují na smìnì 4 zamìstnanci. Dva z nich jsou stále ve velínu na výrobnì
STYREN a dalí dva pochùzkovì kontrolují vlastní výrobní zaøízení. Provoz stripovací kolony se kontroluje
pouze pochùzkovì. Osobní náklady vztahující se ke stripovací kolonì by tedy byly obtínì zjistitelné (musel by
se provést odborný odhad). Nejedná se vak co do výe
o významnou nákladovou poloku.



Odpisy stripovací kolony  byly zjitìny z evidence
dlouhodobého majetku.

2. Náklady na nakládání s odpadní vystripovanou vodou
Na základì rozhovoru s technologem výroby byly vymezeny následující náklady na nakládání s odpadní vystripovanou vodou:
 Náklady na vypoutìné odpadní vody do fekální kanalizace  vystripovaná odpadní voda je pøednostnì odebírána støediskem KOAGULACE na praní koagulaèní drtì.
Odpadní voda, která není vyuita, je nejdøíve ochlazena
a pak vypoutìna do fekální kanalizace a pak na mìstskou èistírnu odpadních vod. Nákladem je stoèné. Na výtoku ze stripovací kolony do fekální kanalizace je umístìn mìøící pøístroj. Lze tedy zmìøit, kolik odpadní vody
bylo vyputìno do fekální kanalizace. Cena za m3 vypoutìné odpadní vody byla stanovena na úrovni prùmìrné sazby za stoèné.
 Náklady na analýzy vystripované odpadní vody  jedenkrát za smìnu je analyzována vystripovaná voda na pH
a CHSK a jedenkrát za týden je provedena celková analýza. Analýzy provádí vnitropodniková analytická laboratoø. Náklady na analýzy odpadních vod byly stanoveny
odhadem na základì úèetních dokladù.
3. Výnosy z prodeje vystripované odpadní vody støedisku
KOAGULACE
V dùsledku vyuití vystripované odpadní vody ve støedisku KOAGULACE vznikají výrobnì STYREN výnosy,
které èinily za rok 2001 celkem 990 tis. Kè.
4. Náklady na provoz jímek
Jímky jsou kontrolovány pochùzkovì. Jediné provozní
náklady spojené s jímkami jsou odpisy jímek a náklady na
provoz èerpadla. Odpisy jímek lze zjistit stejným zpùsobem,
jako odpisy stripovací kolony. Èerpadlo je v provozu jen pár
hodin za mìsíc, take náklady na jeho provoz jsou nevýznamné.
5. Náklady na vyèitìní odpadních vod na koagulaèní èistírnì
Náklady na vyèitìní odpadních vod na koagulaèní èistírnì v bìných provozních podmínkách témìø nevznikají,
protoe vekeré úkapové a oplachové odpadní vody jsou èitìny na stripovací kolonì.
6. Výnosy z dodání uhlovodíkové fáze do skladu kapalných
látek
Mnoství oddìlené uhlovodíkové fáze v jímkách je minimální. Støedisko STYREN tedy za dodání uhlovodíkové
fáze skladu kapalných látek nic neúètuje.
Kalová voda, odluhy a odkaly z cirkulaèního chladicího
okruhu
Zpracování kalové vody, odluhù a odkalù z cirkulaèního
chladicího okruhu provádí støedisko ENERGETIKA. Vý-
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robnì STYREN nevznikají ádné náklady, protoe støedisko
ENERGETIKA si za zpracování nic neúètuje.
Deové odpadní vody
Náklady na údrbu deové kanalizace jsou minimální
a nemá smysl je zaèleòovat do environmentálních nákladù.
Fekální odpadní vody
1. Náklady na údrbu fekální kanalizace
Náklady na údrbu fekální kanalizace jsou minimální
a nemá smysl je zaèleòovat do environmentálních nákladù.
2. Náklady spojené s vypoutìním fekálních vod
Nakládání s fekálními vodami spadá pod støedisko
ENERGETIKA. Výrobna STYREN platí za vypoutìné fekální vody stoèné (pøedpokládá se, e mnoství odebrané
pitné vody je stejné jako mnoství vyputìných fekálních
vod). Pøesné urèení výe nákladù vzhledem k jejich minimální výi nemá smysl. Náklady byly stanoveny odhadem.
3. Náklady na monitorování odpadních vod
O monitorování odpadních vod na výtoku z podniku se
stará støedisko ENERGETIKA. Náklady na monitorování
odpadních vod jsou ji zahrnuty v sazbì za odbìr vody. Jejich výe je nevýznamná.
Náklady na ochranu podzemních vod
V celém areálu spoleènosti KAUÈUK, a.s. je vybudována hydrogeologická ochrana podzemních vod. Jedná se
o komplex studen a vrtù, které zabraòují íøení zneèitìní
podloí do okolí. Náklady na provoz hydroclony souvisejí
s èinností vech støedisek akciové spoleènosti. Odborným
odhadem byly urèeny podíly jednotlivých støedisek na zneèiování podzemních vod a podle nich se celkové náklady
na hydrogeologickou ochranu podzemních vod rozvrhují
(alokují). Ve Výsledovce výrobny STYREN jsou tyto náklady vykázány na samostatném analytickém úètu 860 900 
Náklady na podzemní vody.
Náklady související s ochranou ovzduí a s emisemi
1. Náklady na seøizování paropøehøívací pece
Souèástí této nákladové poloky jsou náklady na opravy, údrbu a seøizování paropøehøívací pece. Výe nákladù
byla stanovena na základì úèetních dokladù.
2. Odpisy analyzátorù kyslíku a teplot
Odpisy analyzátorù kyslíku a teplot byly urèeny na základì evidence majetku.
3. Náklady na mìøení emisí
Externí náklady na mìøení emisí z paropøehøívací pece
se úètují na analytický úèet 518 620  Ekologie  mìøení
emisí. Mìøení emisí z paropøehøívací pece vak provádìjí
i pracovníci podniku. Výe nákladù na mìøení, provádìná
analytickou laboratoøí podniku, byla stanovena odhadem.
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4. Poplatky za pøekroèení emisních limitù
Poplatky jsou sledovány na analytickém úètu 548 020 
Poplatky za zneèiování ovzduí. Poplatky se platí za podnik jako celek a jednotlivým støediskùm jsou pøiøazovány na
základì výsledkù mìøení (podle skuteènosti minulých let).
Náklady související s nakládáním s odpady
V rámci výrobny STYREN vznikají komunální a prùmyslové odpady.
Komunální odpad
V pøedchozím textu byly vymezeny náklady na nakládání s jednotlivými druhy komunálního odpadu. Ve vìtinì
pøípadù se jedná o odpisy kontejnerù, náklady na manipulaci a dopravu odpadu a náklady na odstraòování odpadu.
Nakládání s komunálním odpadem  sbìrovým papírem, plasty, sklem a ostatním komunálním odpadem  má na
starosti firma, která provádí úklidové práce v rámci celé akciové spoleènosti. Náklady na nakládání se zmínìným komunálním odpadem není úèelné vyèleòovat z nákladù vynakládaných na úklidové práce, vykázaných na analytickém
úètu 518 831  Úklid, protoe se jedná o nevýznamné èástky.
Skartaci a odstraòování spisového papíru provádí také
externí firma. Náklady na nakládání se spisovým papírem je
moné povaovat za environmentální náklady.
Monoèlánky, baterie, záøivky a výbojky jsou opìt odstraòovány externí firmou. Náklady na jejich odstranìní se
úètují za celý podnik (nealokují se na jednotlivá støediska).
Prùmyslový odpad
Prùmyslový odpad se buï spaluje na spalovnì nebo
ukládá na podnikovou skládku ve Veltrusích. Spalovna
i skládka Veltrusy patøí pod støedisko ENERGETIKA.
Výrobna STYREN je pøímo propojena se spalovnou
a vekerý kapalný odpad je potrubím na spalovnu odvádìn.
Pevný odpad je shromaïován v kontejnerech a následnì je
odváen na spalovnu. Náklady na manipulaci s odpadem
a náklady na spálení odpadu jsou vykazovány na analytickém úètu 613 030  Výdej hlavních výrobkù chemické výroby.
Skládka Veltrusy zajiuje vekerou manipulaci s odpadem a jeho skládkování. Na základì kalkulace je stanovena
sazba za nakládání s odpadem a vynaloené náklady se projeví na analytickém úètu 831 000  Skládkování nebezpeèného odpadu.
Hluk
Náklady na mìøení hluku jsou vykazovány na úètech 800
220  Celkové náklady analytických laboratoøí (pokud mìøení provádìjí pracovníci podniku) a 518 620  Ekologie  mìøení emisí (pokud jde o mìøení provádìné externí firmou).
Náklady související s èinnostmi v rámci péèe o ivotní
prostøedí
Èinnosti související s péèí o ivotní prostøedí a s prevencí
zneèiování provádí v rámci spoleènosti KAUÈUK, a.s. pod-
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nikový útvar (støedisko ØÍZENÍ SYSTÉMÙ). Náklady støediska jsou souèástí poloky správní reie, která je rozvrhována
(alokována) na vnitropodniková støediska podle výe jejich treb. Náklady související s èinnostmi v rámci péèe o ivotní
prostøedí byly pro výrobnu STYREN stanoveny odhadem.
Cena materiálu obsaeného v nevýrobkovém výstupu
a náklady zpracování nevýrobkového výstupu
Cena materiálu obsaeného v nevýrobkovém výstupu
a náklady zpracování nevýrobkového výstupu (poloky 3 a 4
výkazu environmentálních nákladù a výnosù) nejsou za období roku 2001 vykázány. V roce 2001 nedolo ve výrobnì
STYREN k výrobì nekvalitních produktù, které by byly urèeny k odstranìní. Spoleènost KAUÈUK vak sleduje vlastní náklady na výrobu nekvalitních produktù. Na analytickém
úètu 613 030  Výdej hlavních výrobkù chemické výroby se

vykazují nejen náklady na odstranìní odpadù v podnikové
spalovnì (viz výe), ale i výdej odpadu z chemické výroby
nebo nekvalitního styrenu ze skladu (ocenìní je na úrovni
vlastních nákladù). Náklady vlastní výroby zahrnují spotøebovaný materiál, energii, práci a výrobní reii. V akciové
spoleènosti KAUÈUK lze tedy díky systému manaerského
úèetnictví zjistit vlastní náklady výroby nejen výrobkù, polotovarù a nedokonèené výroby, ale i vlastní náklady vznikajících nevýrobkových výstupù (napø. nekvalitních produktù), se kterými je dále nakládáno jako s odpady. Na úètu 613
030 jsou tedy obsaeny environmentální náklady, které spadají jak do kategorie 1. Nakládání s odpady, tak do kategorie 3. Cena materiálu obsaeného v nevýrobkovém výstupu
a do kategorie 4. Náklady zpracování nevýrobkového výstupu.

Tab. 18 Výkaz environmentálních nákladù a výnosù výrobny STYREN (v tis. Kè) za rok 2001
Domény ivotního prostøedí
Kategorie environ.nákladù a výnosù
1. Nakládání s odpady, odpadními
vodami a emisemi do ovzduí
1.1 Odpisy zaøízení na úpravu odpadù,
odpadních vod a emisí do ovzduí
1.2 Údrba zaøízení, provozovací látky a sluby související se zaøízeními
1.3 Pracovníci
1.4 Externí sluby
1.5 Poplatky, danì
1.6 Pokuty, penále a náhrady kod
1.7 Pojitìní odpovìdnosti
za kody na ivotním prostøedí
1.8 Rezervy na nápravu a vyèitìní
1.9 Dalí náklady
2. Péèe o ivotní prostøedí
a prevence zneèitìní
2.1 Externí sluby
2.2 Pracovníci
2.3 Výzkum a vývoj
2.4 Zvýené náklady související
s èistími technologiemi
2.5 Dalí náklady
3. Cena materiálu obsaeného
v nevýrobkovém výstupu
3.1 Suroviny
3.2 Obaly
3.3 Pomocné látky
3.4 Provozovací látky
3.5 Energie
3.6 Voda
4. Náklady zpracování
nevýrobkového výstupu
Environ.náklady celkem
5. Environmentální výnosy
5.1 Podpory, dotace
5.2 Dalí výnosy
Environ.výnosy celkem

Ovzduí, Odpadní Odpady Pùda, podzemní Hluk, Biodiversita Záøení Ostatní Úhrn
klima
vody
a povrchové vody vibrace
krajina
447

2 017

593

129

1 646

1 775

292

292

584

26

19

45

62

60


593




1 212

62



12











3 057

79

12

653
1 365
74







1 212








79


1 291




















509

2 017

593

1 212

12





79

4 422



990
990













990
990
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2.3.3 Výkaz environmentálních nákladù a výnosù
Environmentální náklady a výnosy výrobny STYREN
za rok 2001 jsou uvedeny v Tab. 18.
Poznámky k Tab. 18:
 v poloce 1. 9 výkazu jsou zahrnuty náklady na spalování a skládkování odpadù (spalování provádí podniková
spalovna, skládka je takté provozována podnikem);
 v poloce 2. 5 výkazu jsou zahrnuty náklady na ochranu
podzemních vod a náklady související s èinnostmi
v rámci péèe o ivotní prostøedí (tj. odpovídající podíl
nákladù støediska ØÍZENÍ SYSTÉMÙ);
 v poloce 5. 2 výkazu jsou vykázány výnosy z prodeje
vystripované odpadní vody støedisku KOAGULACE.
2.4 NÁVRHY NA SLEDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH
NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝROBNY STYREN
Pro zpracování výkazu environmentálních nákladù a výnosù za výrobnu STYREN bylo tøeba (vzhledem k tomu, e
environmentální náklady a výnosy jsou souèástí souhrnných
nákladových a výnosových poloek) analyzovat poloky vykazované na analytických úètech úètového rozvrhu podniku.
V øadì pøípadù bylo tøeba vyhledat pùvodní úèetní doklady
a provést odhady. Pro odliení environmentálních nákladù
a výnosù od nákladù a výnosù ostatních ve výrobnì
STYREN by bylo vhodné:
1. Upravit vnitropodnikovou evidenci a ji pøi objednávce
sluby (opravy, údrby, analýzy atd.) uvádìt dohodnutý
kód pro odliení environmentálních nákladù od nákladù
ostatních  napø. kód EMS.
2. Vytvoøit v informaèním systému SAP/R3 zakázku na environmentální náklady na úrovni výrobny STYREN a na
tuto zakázku pøeúètovávat vekeré náklady, které budou
povaovány za environmentální.
3. Odliit významné environmentální výnosy pomocí vhodnì navrených analytických úètù.

3. NÁVRHY NA SLEDOVÁNÍ
ENVIRONMENTÁLNÍCH NÁKLADŮ
ZA PODNIK JAKO CELEK

Pro zjitìní celkových environmentálních nákladù v akciové spoleènosti KAUÈUK lze s výhodou vyuít skuteè-
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nosti, e úètový rozvrh zahrnuje i ryze environmentální úèty
a e v ekonomické struktuøe akciové spoleènosti jsou støediska, která vykonávají èinnosti související s nakládáním
s odpady, odpadními vodami a emisemi do ovzduí a s prevencí a péèí o ivotní prostøedí (náklady tìchto støedisek lze
povaovat za environmentální náklady). Ke støediskùm, jejich náklady lze povaovat za environmentální, patøí: èistírna odpadních vod na výrobnì ABS a spalovna odpadù.
Ryze environmentální úèty, které obsahoval úètový rozvrh akciové spoleènosti platný v dobì zpracovávání pøípadové studie, jsou uvedeny v Tab. 19. Obsah jednotlivých
úètù je patrný z jejich názvù.
Kroky pro zjitìní celkových environmentálních nákladù podniku jsou stejné jako v pøípadì environmentálních nákladù výrobny STYREN. Nejdøíve je tøeba provést analýzu
dopadù podnikových èinností na ivotní prostøedí, identifikovat významné environmentální aspekty a urèit významné
environmentální náklady z hlediska podniku. Následnì je
tøeba vyhledat úèty, kde jsou environmentální náklady vykázány a upravit vnitropodnikovou evidenci pro potøeby environmentálního managementu.
Tab. 19 Pøehled ryze environmentálních úètù v úètovém
rozvrhu a. s. KAUÈUK
Èíslo úètu
518 310
518 620
548 010
548 011
548 020
548 030
548 040
548 050
548 099
545 419
545 319
545 519
552 110
552 120
552 130
554 039
554 119

Název úètu
Environmentální audit
Ekologie  mìøení emisí
Poplatky za vypoutìní odpadních vod
Poplatky za ochranu podzemních vod
Poplatky za zneèitìní ovzduí
Poplatky za uloení odpadù
Náklady na likvidaci odpadù
Náklady na biologické rekultivace
Náhrada kod z exhalací
Pøiráka za zneèiování vod
Pøiráka za zneèiování ovzduí
Pøiráka za ukládání odpadù
Tvorba zákonných rezerv na sanace
Tvorba zákonných rezerv na rekultivaci
Tvorba zákonných rezerv na likvidaci
radioaktivního odpadu
Tvorba ostatních rezerv na rekultivaci
Tvorba ostatních rezerv na likvidaci azbestu
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PŘÍLOHA
METODICKÝ POKYN PRO ZAVEDENÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO
MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ
1. ÚVOD
Tento metodický pokyn je zpracován v návaznosti na Pravidla k zavedení systému øízení podnikù a auditu z hlediska
ochrany ivotního prostøedí (Aktualizovaná pravidla), která
jsou v souladu s Usnesením vlády Èeské republiky è. 651, ze
dne 19. 6. 2002. V Pøíloze I Poadavky na systém environmentálního øízení organizace, èásti 1. 3. 5 Environmentální finanèní toky je zakotvena povinnost vytvoøit a udrovat postupy ke sledování environmentálních finanèních tokù, s cílem
zavést environmentální manaerské úèetnictví.
Pokyn upravuje metodiku pro zavedení environmentálního manaerského úèetnictví.
Informace o environmentálním manaerském úèetnictví, o monostech jeho vyuití a jeho pøínosech, informace
pro vymezení environmentálních nákladù v podniku a pøíklady konkrétní aplikace environmentálního manaerského
úèetnictví v èeských podnicích jsou k dispozici na internetové adrese MP (www.env.cz).

2. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ
Environmentální manaerské úèetnictví (dále EMA)
je nedílnou souèástí managementu; zabývá se identifikací,
shromaïováním, odhady, analýzami, vykazováním a pøedáváním
 informací o hmotných a energetických tocích,
 informací o environmentálních nákladech a
 dalích hodnotovì vyjádøených informací, které jsou východiskem pro rozhodování v rámci daného podniku.
EMA klade zvlátní dùraz na úèetnictví environmentálních nákladù. Zahrnuje nejen informace o environmentálních nákladech a dalí hodnotovì vyjádøené informace, ale
té informace o hmotných a energetických tocích. Tyto informace propojuje; zamìøuje se na hodnotovou stránku
hmotných a energetických tokù, a to jak na úrovni podniku
jako celku, tak i po linii jednotlivých podnikových procesù,
útvarù, provozù apod.
EMA sleduje a vyhodnocuje hodnotovì vyjádøené informace z finanèního a manaerského úèetnictví (v penìních
jednotkách) a údaje o hmotných a energetických tocích ve
vzájemných souvislostech s cílem zvýení efektivnosti vyuití materiálù a energií, zmírnìní dopadù podnikových èinností, výrobkù a slueb na ivotní prostøedí, zmenení environmentálních rizik a zlepení výsledkù hospodaøení podniku.
 EMA mùe být aplikováno s rùzným rozsahem, mùe zahrnovat:
 individuální procesy nebo skupiny procesù (napø. výrobní linku),





systém (napø. osvìtlení, úprava odpadních vod, balení),
výrobek nebo výrobkové øady,
zaøízení, provoz nebo vechna zaøízení v rámci jednoho
místa,
 regionální respektive geografické skupiny provozù,
 divize, poboèky nebo celý podnik.
Náklady jsou definovány jako spotøeba výrobních faktorù, vyjádøená v penìních jednotkách, která je vyvolána
tvorbou podnikových výnosù. Náklady zahrnují nejenom
úbytky kapitálu úèelovì vynaloené v souvislosti s pøedmìtem podnikání (tedy s výkony), ale také napø. výdaje spoleèenského charakteru jako jsou dary, náklady vznikající nedodrováním stanovených pøedpisù (pokuty), náklady vyvolané mimoøádnými vlivy (kody), náklady, jejich prostøednictvím se uplatòuje národohospodáøská regulace (daò z pøíjmù), a dalí poloky (napø. náklady na reprezentaci, odmìny èlenùm orgánù spoleènosti).
Podnikové environmentální náklady tvoøí:
 náklady, vynakládané na ochranu ivotního prostøedí 
tj. náklady, spojené s podnikovými opatøeními (èinnostmi), jejich úèelem je omezení a/nebo kompenzace negativního vlivu podniku na ivotní prostøedí, a
 náklady, související s pokozováním ivotního prostøedí.
Náklady na ochranu ivotního prostøedí zahrnují
vechny náklady na prevenci zneèiování, odstranìní environmentálních dopadù, environmentální plánování, regulaci
a nápravy kod, které vznikají podnikùm, vládám nebo lidem. Pøednostnì je tøeba vìnovat pozornost nákladùm, které jsou podniku pøièteny na vrub, tzn. které jsou zachyceny
v úèetním systému podniku.
Opatøení na ochranu ivotního prostøedí zahrnují
vechny èinnosti na ochranu ivotního prostøedí. Patøí sem
 èinnosti, které vyplývají z vládních naøízení nebo z právních závazkù,
 èinnosti vykonávané pro dosaení podnikem stanovených cílù v ochranì ivotního prostøedí a
 dalí dobrovolné aktivity.
Výstupem opatøení na ochranu ivotního prostøedí je
vdy zmírnìní a/nebo prevence dopadù podnikových èinností, výrobkù a slueb na ivotní prostøedí.
Environmentální zaøízení je zaøízení na ochranu ivotního prostøedí  takové zaøízení (vèetnì budov, pozemkù
i nehmotného majetku), které zpracovává (recykluje) nebo
èistí (sanuje) plynné, kapalné nebo pevné odpady v té vstupní formì a v tom pùvodním mnoství, jak odpadají z hlavní
produkèní èinnosti.
Princip prevence zneèiování znamená zkoumat kde
a proè odpad vzniká a jak se dá zabránit jeho vzniku. Prevence zneèiování lze dosáhnout:
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pouhým lepím hospodaøením (poøádkem),
zmìnami designu výrobku, pouitím jiných (zejména netoxických) materiálù a úpravou èi zmìnou výrobních procesù.
Aplikace prevenèní strategie v ochranì ivotního prostøedí, zamìøená na procesy, výrobky a sluby s cílem zvýit jejich efektivnost a omezit rizika pro èlovìka i pro ivotní prostøedí, se oznaèuje jako èistí produkce, pøípadnì èistí technologie. Prevence zneèiování, na rozdíl od nákladných koncových technologií, èasto významnì sniuje environmentální
náklady a naplòuje tak koncepci dvojího uitku (environmentálního a finanèního). Jde o dobrovolnou podnikovou iniciativu. Naproti tomu integrovaná prevence a omezování
zneèitìní (IPPC), zaloená rovnì na principu prevence, je
pro velké zneèiovatele zákonnou povinností. Pojem integrace se týká (zjednoduenì øeèeno) propojení péèe o jednotlivé
sloky ivotního prostøedí. IPPC v sobì také zahrnuje ekonomické hledisko  vyaduje se pouití nejlepích výrobních
technologií technicky a ekonomicky dostupných.
Náklady, související s pokozováním ivotního prostøedí obsahují náklady na vyplýtvaný materiál1), na vyplýtvané pracovní síly a výrobní zaøízení a pokuty a penále, související s pokozováním ivotního prostøedí. Materiál,
který se nestal souèástí výrobku (produktu) pro trh je povaován za nevýrobkový výstup. Je proto indikátorem neefektivnosti výroby. Z tohoto dùvodu nákladové poloky jako
náklady na vyplýtvaný materiál (cena materiálu, který opustil podnik jako nevýrobkový výstup), opotøebení dlouhodobého majetku a vynaloená práce v dùsledku zpracování tohoto materiálu musí být v podnikové kalkulaci environmentálních nákladù zohlednìny.
Environmentální výnosy zahrnují napø. výnosy z recyklace materiálù, prodeje odpadù, podpory a dotace. Patøí
sem i vechny výnosové poloky, které se váí k polokám
environmentálních nákladù.
Bilance hmotných a energetických tokù je vytvoøení
pøehledu vech hmotných a energetických tokù, je procházejí daným systémem. Systémem mùe být podnik, pracovitì, zaøízení, støedisko, proces apod. Bilance je zaloena
na zákonu zachování hmoty a energie, tzn.: mnoství hmot
a energií, které vstupují do systému (napø. do podniku), musí ze systému (podniku) zase vystupovat, nebo se v systému
(podniku) akumulovat (stát se napøíklad souèástí zásob).
Vstupy a výstupy hmot a energií se udávají ve fyzikálních
jednotkách (napø. v kg, t, GJ ) a vztahují se vdy k urèitému
zvolenému èasovému období (rok, mìsíc, apod.) V environmentálním úèetnictví se ke zjitìným hmotným a energetickým tokùm pøiøazují jejich penìní hodnoty, co má velký
význam pro správné urèení environmentálních nákladù. Informace, zjitìné z bilancí, jsou východiskem pro opatøení,
je by mìla vést k zlepení ekonomických výsledkù podniku i jeho environmentálního profilu.
Suroviny jsou látky, které pøi výrobním procesu pøecházejí zcela nebo zèásti do výrobku, a tvoøí jeho podstatu.
Pomocné látky jsou látky, které pøecházejí pøímo do
výrobku, ale netvoøí jeho podstatu.

1)

Do nákladù na vyplýtvaný materiál se zapoèítává i vyplýtvaná energie a voda.
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Provozovací látky jsou hmoty, jich je zapotøebí pro
provoz podniku jako celku (napø. mazadla, palivo, èistící
prostøedky, papír).
Obaly slouí ochranì a dopravì nakoupeného materiálu,
zboí i vlastních výrobkù.
Odpad je materiál, který se nestal souèástí výrobku (produktu) pro trh. Pojem odpad se tu pouívá jako obecný výraz pro pevný odpad, odpadní vodu a emise do ovzduí a tudí zahrnuje vechen nevýrobkový výstup.

3. POŽADAVKY NA SLEDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH NÁKLADŮ A VÝNOSŮ
Je tøeba identifikovat vechny významné environmentální náklady a výnosy.
 Pro identifikaci environmentálních nákladù je nutné vzít
v úvahu dopady podnikových èinností, výrobkù a slueb
na ivotní prostøedí a zajistit, aby byly postieny vechny významné poloky.
 Tomuto rozhodnutí pak odpovídají environmentální úèty
v úètovém rozvrhu podniku a dále náklady spojené s environmentálními zaøízeními, popø. i dalí nákladové poloky, související s ochranou a pokozováním ivotního
prostøedí.
Environmentální náklady je úèelné rozdìlit do tìchto
kategorií:
První kategorii environmentálních nákladù pøedstavují
náklady související s nakládáním s odpady, odpadními vodami a emisemi do ovzduí. Patøí sem vekeré náklady na
úpravu a èitìní vznikajících odpadù, odpadních vod a emisí do ovzduí a náklady na jejich odstranìní.
Druhou kategorii environmentálních nákladù pøedstavují náklady na péèi o ivotní prostøedí a na prevenci zneèitìní. Patøí sem
 náklady související s péèi o ivotní prostøedí (mzdové
a ostatní náklady útvarù zabývajících se ochranou ivotního prostøedí, náklady související se systémy environmentálního managementu  EMS, externí sluby v rámci EMS  napø. sluby certifikaèních organizací, apod.),
 environmentální podíl  zvýené náklady  projektù
èistích technologií,
 výzkum a vývoj, související s projekty na ochranu ivotního prostøedí.
Hlavní pozornost v rámci druhé kategorie environmentálních nákladù se soustøeïuje na náklady na prevenci vzniku odpadù, odpadních vod a emisí do ovzduí (v environmentálních nákladech nejsou zohlednìny kalkulované úspory nákladù). Tato nákladová kategorie obsahuje i zvýené
náklady na pomocné a provozovací látky, které jsou pøíznivé pro ivotní prostøedí, a na technologie etrné k ivotnímu
prostøedí. Souèástí nákladù jsou i náklady na výzkum a vývoj výrobkù etrných k ivotnímu prostøedí.
Tøetí kategorii environmentálních nákladù pøedstavuje
cena vyplýtvaného materiálu (=cena materiálu obsaeného
v nevýrobkovém výstupu)2). Vyplýtvané materiály jsou ocenìny v jejich poøizovacích cenách, popø. vlastními náklady.
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Tab. 1 Výkaz environmentálních nákladù a výnosù podniku
Domény ivotního prostøedí

Ovzduí, Odpadní Odpady Pùda, podzemní Hluk, Biodiversita Záøení Ostatní Úhrn
klima
vody
a povrchové vody vibrace
krajina

Kategorie environ.nákladù a výnosù
1. Nakládání s odpady, odpadními
vodami a emisemi do ovzduí
1.1 Odpisy zaøízení na úpravu odpadù,
odpadních vod a emisí do ovzduí
1.2 Údrba zaøízení, provozovací látky a sluby související se zaøízeními
1.3 Pracovníci
1.4 Externí sluby
1.5 Poplatky, danì
1.6 Pokuty, penále a náhrady kod
1.7 Pojitìní odpovìdnosti za kody
na ivotním prostøedí
1.8 Rezervy na nápravu a vyèitìní
1.9 Dalí náklady
2. Péèe o ivotní prostøedí
a prevence zneèitìní
2.1 Externí sluby
2.2 Pracovníci
2.3 Výzkum a vývoj
2.4 Zvýené náklady související
s èistími technologiemi
2.5 Dalí náklady
3. Cena materiálu obsaeného
v nevýrobkovém výstupu
3.1 Suroviny
3.2 Obaly
3.3 Pomocné látky
3.4 Provozovací látky
3.5 Energie
3.6 Voda
4. Náklady zpracování
nevýrobkového výstupu
Environ.náklady celkem
5. Environmentální výnosy
5.1 Podpory, dotace
5.2 Dalí výnosy
Environ.výnosy celkem

Ètvrtou kategorii environmentálních nákladù tvoøí náklady zpracování nevýrobkového výstupu. Zahrnují náklady
na práci, opotøebení strojního zaøízení a náklady financování, které byly vyplýtvány na nevýrobkový výstup.
Environmentální náklady a výnosy je tøeba pøiøadit jednotlivým doménám (slokám) ivotního prostøedí:
 ochrana ovzduí a klimatu,
 nakládání s odpadními vodami,
 nakládání s odpady,
 ochrana a sanace pùdy, podzemních a povrchových vod,
 omezování hluku a vibrací,
 ochrana biodiversity a krajiny,
 ochrana proti záøení,
 výzkum a vývoj,
2)



ostatní aktivity na ochranu ivotního prostøedí.
Na základì získaných informací bude sestaven výkaz
environmentálních nákladù a výnosù (Tab. 1).
Environmentální náklady a výnosy lze sledovat nejen
za podnik jako celek, ale i po linii útvarù (støedisek), výkonù a procesù.
Podrobné vymezení jednotlivých kategorií
environmentálních nákladù a výnosù
1. Nakládání s odpady, odpadními vodami a emisemi do
ovzduí
Náklady na nakládání s odpady, odpadními vodami
a s emisemi do ovzduí (=nevýrobkové výstupy) by mìly
být pøiøazeny jednotlivým doménám ivotního prostøedí.

Do tøetí kategorie nákladù cena materiálu obsaeného v nevýrobkovém výstupu se zaøazuje i vyplýtvaná energie a voda.
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1. 1 Odpisy zaøízení na úpravu odpadù, odpadních vod
a emisí do ovzduí
Mezi zaøízení na nakládání s odpady (za úèelem jejich
vyuití nebo naopak odstranìní), na èitìní odpadních vod
a zachycování emisí do ovzduí patøí napø.: kontejnery
a sbìrná vozidla, zhutòovaèe odpadù, spalovací zaøízení,
filtry proti zneèiování ovzduí, èistírny odpadních vod,
atd. Kde je to moné, mìla by být takováto zaøízení samostatnì úèetnì sledovanými støedisky. Do kategorie zaøízení na úpravu odpadù, odpadních vod a emisí do ovzduí lze
zahrnout i rekultivace a dekontaminace pùdy (domény: Biodiversita a krajina, Pùda a podzemní a povrchové vody).
1. 2 Údrba zaøízení, provozovací látky a sluby související
se zaøízeními
Jakmile jsou identifikována zaøízení na úpravu odpadù,
odpadních vod a emisí do ovzduí, lze urèit náklady související s uvedenými zaøízeními. Jedná se o spotøebu provozovacích látek, o náklady na opravy a údrbu zaøízení, o náklady na prohlídky a inspekce atd.
1. 3 Pracovníci
V tomto oddílu je kalkulován èas, potøebný na nakládání s odpady, odpadními vodami a emisemi do ovzduí. Pracovní èas, vynaloený na neefektivní výrobu vytváøející odpad, a èas, vynaloený na èinnosti v rámci péèe o ivotní
prostøedí a prevence zneèitìní, by mìly být uvedeny jinde.
Patøí sem osobní a ostatní náklady pracovníkù útvarù, jejich èinnost spoèívá ve shromaïování odpadù, pracovníkù, kteøí mají na starosti kontrolu a regulaci odpadních vod
a emisí do ovzduí, kteøí pøímo vykonávají èinnosti související s odpadními proudy a obsluhují zaøízení na úpravu odpadù, odpadních vod a emisí do ovzduí.
1. 4 Externí sluby
Do tohoto oddílu patøí platby externím organizacím, související s nakládáním s odpady, odpadními vodami a emisemi
do ovzduí3). Jedná se napø. o platby externím organizacím za
odvoz odpadních hmot, za likvidaci nebezpeèných odpadù, za
spalování odpadù a za èitìní odpadních vod. Patøí sem i náklady na sluby, související s odstraòováním kontaminované
zeminy, nájemné za environmentální zaøízení atd.
1. 5 Poplatky, danì
V tomto oddílu se uvádìjí vekeré
 poplatky za ukládání odpadù,
 poplatky za svoz, tøídìní a odstranìní odpadu,
 poplatky za vyuití kanalizaèní sítì a poplatky související s odpadními vodami  poplatky za zneèitìní vypoutìných odpadních vod, poplatky z objemu vypoutìných odpadních vod, poplatky za odbìr podzemních vod,
 poplatky za zneèiování ovzduí,
 poplatky za vyrobené, vyskladnìné nebo dovezené látky
ohroující ozónovou vrstvu Zemì,
 úhrady za vydobyté nerosty,







úhrady z dobývacího prostoru,
odvody za trvalé èi doèasné odnìtí pùdy zemìdìlské výrobì4),
platby za odnìtí lesní pùdy lesní výrobì5), ale také
náklady na související povolení nebo
environmentální danì (pokud pøicházejí v úvahu).

1. 6 Pokuty, penále a náhrady kod
Za poruení zákonù, tj. obecnì platných pøedpisù, mohou být uloeny pokuty jako jednorázový finanèní postih.
Za poruení povinností, vyplývajících z uzavøených smluv,
nebo pøi nedodrení podmínek platby dle zákona mùe být
uloeno penále, jeho výe je závislá na dobì prodlení v plnìní povinnosti a je stanovena procentem z dluné èástky.
Do tohoto oddílu patøí i náhrady kod, které podnik z dùvodu své odpovìdnosti hradí jiným podnikùm nebo fyzickým
osobám (napø. kody zpùsobené exhalacemi a odpadními
vodami).
1. 7 Pojitìní odpovìdnosti za kody na ivotním prostøedí
Podniky se mohou zabezpeèit proti riziku z odpovìdnosti pojitìním. Výe pojistného odpovìdnosti za kody na
osobách, zboí a biodiversitì, zpùsobené nebezpeènými nebo potenciálnì nebezpeènými èinnostmi, se uvádí v tomto
oddílu. Rovnì sem patøí pojitìní související s vyím rizikem poáru nebo jiné kody na provozovnách nebo pøi pøepravì v dùsledku zacházení s nebezpeènými látkami a provozováním nebezpeèných procesù.
Pojitìní odpovìdnosti za kody na ivotním prostøedí
se zpravidla pøiøazuje do sloupce ostatních nákladù, spíe
ne k nìkteré urèité doménì ivotního prostøedí.
1. 8 Rezervy na nápravu a vyèitìní
Jako pøíklad závazkù z odpovìdnosti, které mohou nastat jako dùsledek èinností podniku, lze uvést:
 kontaminace spodní vody (napø. rozpoutìdly),
 kontaminace povrchové vody (napø. rozlitím nebo dopravní nehodou),
 emise do ovzduí (napø. vyputìní v dùsledku selhání zaøízení pro omezení zneèitìní),
 energetické emise (napø. radioaktivní emise),
 kontaminace pùdy (napø. kontaminovanou povrchovou
vodou, jestlie chybí ochranné laby a sbìrné nádre).
Odpovìdnost vùèi tøetím osobám mùe být odvozena
z právních pøedpisù a zákonù. Povinnosti vyplývající ze zákonù mohou být napø. povinnost pøizpùsobit zaøízení a postupy souèasné dosaené úrovni, povinnosti související s nakládáním s odpady, povinnost recyklace a rekultivace, povinnost odstraòovat látky v urèitých intervalech a povinnost
èistit kontaminovanou pùdu a kontaminované lokality.
1. 9 Dalí náklady
Zde by mìly být uvádìny dalí náklady, které nejsou zachyceny v pøedchozích polokách a které souvisejí s nakládáním s odpady, odpadními vodami a emisemi do ovzduí

Sluby související se zaøízeními na úpravu odpadù, odpadních vod a emisí do ovzduí jsou souèástí pøedchozího oddílu (1. 2).
Pokud nejsou souèástí poøizovací ceny dlouhodobého majetku.
5)
Pokud nejsou souèástí poøizovací ceny dlouhodobého majetku.
3)
4)
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(napø. náklady na odstranìní pokození ivotního prostøedí
a náklady na nápravu a vyèitìní kontaminovaných pozemkù, provádìné v podnikové reii, tj. vlastní èinností).
2. Péèe o ivotní prostøedí a prevence zneèitìní
Tento oddíl se zabývá náklady, souvisejícími s èinnostmi v rámci péèe o ivotní prostøedí a náklady na prevenci.
2. 1 Externí sluby
Sem patøí vechny externí (nakupované) sluby, související s prevencí a péèí o ivotní prostøedí6)  napø. sluby
konzultantù, kolení, inspekce, audity a komunikace. Pokud
je to moné, mìly by být uvedené sluby pøiøazovány k pøísluným doménám ivotního prostøedí. Ve vìtinì pøípadù
budou vak souèástí poloky ostatní vzhledem k tomu, e
se obvykle vztahují ke vem doménám souèasnì.
Do tohoto oddílu patøí rovnì externí sluby související
se zpracováním, tiskem a pøedáváním zpráv o vlivu podniku
na ivotní prostøedí a dalí náklady na komunikaèní èinnosti podniku.
2. 2 Pracovníci
V tomto oddílu jsou uvedeny náklady související s pracovníky, kteøí vykonávají èinnosti v rámci péèe o ivotní
prostøedí a prevence zneèitìní. Za tyto èinnosti jsou povaovány i kolení, projekty, audity, komunikace. Souèástí nákladù tohoto oddílu jsou i napø. náklady na pracovní cesty
pracovníkù v rámci péèe o ivotní prostøedí. Nepatøí sem
osobní náklady pracovníkù, obsluhujících zaøízení na úpravu odpadù, odpadních vod a emisí do ovzduí.
2. 3 Výzkum a vývoj7)
V oddílu výzkum a vývoj jsou zaøazeny jednak výdaje na
výzkum a vývoj provádìný externími organizacemi a jednak
výdaje na výzkum a vývoj realizovaný pracovníky podniku.
Souèástí tohoto oddílu jsou pouze výdaje na výzkum a vývoj,
který souvisí s ivotním prostøedím. Øada výzkumných a vývojových projektù s sebou nese vedle zvýení produktivity
a nákladové efektivnosti i zmírnìní dopadù na ivotní prostøedí, zmìnu surovin a energií apod. V rámci tohoto oddílu by
mìly být vykázány pouze takové projekty, jejich hlavním cílem je zlepení environmentálního profilu podniku.
2. 4 Zvýené náklady související s èistími technologiemi
Pro stanovení této poloky je vhodné porovnat náklady
na øeení, které je ménì pøíznivé k ivotnímu prostøedí, s náklady na èistí technologii. Pøi srovnání je tøeba uvaovat
stejné výchozí podmínky (stejná kapacita atd.). Rozdíl v nákladech lze potom povaovat za náklady na ochranu ivotního prostøedí. Jestlie vak èistí technologie pøedstavuje
technologii bìnou v souèasných podmínkách a je realizována jako náhrada za stávající starí zaøízení, pak by nemìla být povaována za investici na ochranu ivotního prostøedí.

2. 5 Dalí náklady
Zde by mìly být uvádìny dalí náklady, které nejsou zachyceny v pøedchozích polokách a které souvisejí s péèí
o ivotní prostøedí a prevencí, napø. zvýené náklady vyvolané obstaráváním materiálù etrných k ivotnímu prostøedí
oproti bìným materiálùm, náklady na zábranná opatøení
proti negativním vlivùm pokozujícím ivotní prostøedí, náklady na externí komunikaci, na publikaci zpráv o vlivu
podniku na ivotní prostøedí apod.
3. Cena materiálu obsaeného v nevýrobkovém výstupu
Ve, co neopustilo podnik jako výrobek, je znakem neefektivní výroby  jde o odpady, odpadní vody nebo emise
do ovzduí. Pro stanovení environmentálních nákladù je
proto zcela nezbytné mít pøedstavu o tocích materiálù, pøedevím surovin a pomocných látek. Cena materiálù, které
proly výrobním procesem a staly se odpadem (byly tedy
vyplýtvány), pøedstavuje velmi dùleitou souèást environmentálních nákladù.
3. 1 Suroviny
Vyplýtvané suroviny (tedy suroviny obsaené v nevýrobkovém výstupu) budou vìtinou odstraòovány jako
pevný odpad. Pouze v pøípadech, kdy výrobek je plynný (napø. prùmyslové plyny), bude nevýrobkový výstup zneèiovat ovzduí. V nìkterých pøípadech budou vyplýtvané suroviny souèástí odpadních vod.
3. 2 Obaly
Obaly výrobkù vìtinou opustí podnik s výrobky, avak
urèité procento by zpravidla mìlo být vykázáno jako environmentální náklad (vnitøní ztráty, napø. vlivem pøebalování). Obaly materiálu jsou souèástí poøizovací ceny materiálu. Pokud se jedná o nevratné obaly, skonèí obvykle v odpadu a musí být odstranìny. Bilance materiálových tokù tedy
obsahuje i odpadové obaly výrobkù a obaly surovin, pomocných a provozovacích látek.
3. 3 Pomocné látky
Obsah pomocných látek v nevýrobkovém výstupu mùe
vak být velmi významný a proto by vyplýtvané pomocné
látky mìly být sledovány a zaèlenìny do výkazu environmentálních nákladù.
3. 4 Provozovací látky
Jejich velká èást mùe pøedstavovat nevýrobkový výstup. Je vhodné oddìlit provozovací látky, pouívané ve výrobì, od provozovacích látek, které jsou pouívány pro administrativní úèely.
3. 5 Energie
Energii na vstupu a neuiteènì spotøebovanou energii
ve výrobních procesech musí stanovit (odhadnout) manaer
výroby.

Nepatøí sem výdaje na výzkum a vývoj (související s ochranou ivotního prostøedí), provádìný externími organizacemi.
Výzkumem se obecnì rozumí èinnost, která smìøuje k získání nových vìdeckých a technických znalostí. Vývojem se rozumí pouití výsledkù výzkumu èi jiných
znalostí a vìdomostí k plánování a navrhování nových nebo podstatnì zlepených výrobkù, výrobních materiálù, systémù nebo slueb, a to pøed zahájením komerèní výroby èi pøed poskytnutím slueb.
6)
7)
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3. 6 Voda
Pro stanovení této poloky je tøeba mít k dispozici bilanci vody. Bilance vychází z mnoství nakupované vody,
kterou lze ocenit poøizovací cenou. Podnik opoutí odpadní
vody. Èást vody se ztrácí (napø. ztráty z potrubí) a èást vody
vstupuje do výrobkù. Do této poloky by mìla být zahrnuta
poøizovací cena vody, která opoutí podnik jako odpadní
voda a která se ztrácí napø. netìsností potrubí.
4. Náklady zpracování nevýrobkového výstupu
Nevýrobkový výstup má nejen hodnotu ceny materiálu,
ale vzhledem k tomu, e proel výrobním procesem, byly na
nevýrobkový výstup vynaloeny jetì dalí náklady  náklady na manipulaci a na zpracování. K cenì materiálu je tedy
tøeba pøièíst jetì náklady vyplýtvané práce a kapitálu.
V této poloce by mìly být vykázány náklady na práci,
která byla vynaloena na neefektivní výrobu, odpovídající
podíl odpisù strojù a zaøízení a dalí náklady. Náklady zpracování nevýrobkového výstupu jsou obvykle kalkulovány
na základì procentické pøiráky ke spotøebovanému materiálu v jednotlivých výrobních stupních (fázích).
5. Environmentální výnosy
Environmentální výnosy zahrnují napø. výnosy z recyklace
materiálù, podpory a dotace. Patøí sem i vechny výnosové poloky, které se váí k polokám environmentálních nákladù8).
5. 1 Podpory, dotace
V tomto oddílu by mìly být uvádìny ty dotace a podpory, související s ochranou ivotního prostøedí, které jsou
úètovány jako výnosy.
5. 2 Dalí výnosy
Do tohoto oddílu patøí výnosy z prodeje vyuitelného
odpadu (napø. výnosy z prodeje látek zachycených filtraèním zaøízením, výnosy z prodeje kalù atd.). Mezi dalí výnosy lze zaøadit napø. výnosy z vyuití odpadního tepla, výnosy èistírny odpadních vod, která upravuje odpadní vody
i pro externí zákazníky, apod.
4. POŽADAVKY NA BILANCE HMOTNÝCH
A ENERGETICKÝCH TOKŮ
Základem zlepení environmentálního profilu podniku
je bilance hmotných a energetických tokù (napø. v kg/rok)
pomocí analýzy vstupù a výstupù. Hranicí pro bilanci mùe
být podnik jako celek, jednotlivá pracovitì, zaøízení, støediska, procesy, výkony apod.
Bilance hmotných a energetických tokù vychází ze základního principu: mnoství hmot a energií, které vstupuje
do procesu, musí z procesu zase vystupovat, nebo být souèástí zásob. V bilanci tokù se uvádí jak hmoty a energie na
vstupu, tak i výsledná mnoství výrobkù, odpadù, odpadních

vod a emisí do ovzduí. Vstupy i výstupy se mìøí ve fyzikálních jednotkách (v kg, t, GJ / období). Bilance pøedstavuje významný nástroj pro zvýení vyuití hmotných a energetických tokù jak z ekonomického hlediska, tak z hlediska
ivotního prostøedí.
Bilance hmotných a energetických tokù mùe být zpracována pouze pro nìkolik vybraných významných materiálù
a energií, nebo pro vekeré hmoty a energie pouívané
v podniku. Cílem procesu bilancování je vystopovat, jak
hmoty a energie procházejí podnikem.
Tab. 2 poukazuje na environmentálnì významné vstupující a vystupující proudy hmot a energií, které by pøi bilancování nemìly být opominuty.
Tab. 2 Environmentálnì významné vstupy a výstupy
VSTUP v kg, GJ/období
Suroviny
Pomocné látky
Provozovací látky
Obaly
Energie
Plyn
Uhlí
Paliva
Dálkové vytápìní
Obnovitelné zdroje
(biomasa, døevo)
Sluneèní energie, vítr, voda
Elektrická energie vyrobená
mimo podnik
Elektrická energie vyrobená
v podniku
Voda
Komunální voda
Podzemní voda
Pramenitá voda
Deová/Povrchová voda

VÝSTUP v kg/období
Výrobek
Hlavní výrobek
Vedlejí výrobky
Odpad
Obyèejný odpad
Vyuitelný odpad
Nebezpeèný odpad
Odpadní voda
Mnoství odpadních vod
Tìké kovy
ChSK
BSK5
Emise do ovzduí
CO2
CO
NOx
SO2
Prach
NH4, tìkavé org. látky
Látky pokozující ozónovou
vrstvu

Bilance vstupù a výstupù se provádí vdy za urèité období a porovnává se s informacemi z úèetního systému, ze
systému pro skladování a nákupy atd. Hmotné a energetické
toky v podniku by mìly být sledovány nejen z hlediska
mnoství, ale i v hodnotovém vyjádøení.
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
MP si vyhrazuje právo na zmìny v tomto metodickém
pokynu.
Tento metodický pokyn nabývá platnosti 1. 1. 2003.

Výkaz environmentálních nákladù a výnosù je sestavován vdy za urèité období. Je tedy tøeba zajistit vìcnou a èasovou souvislost nákladù a výnosù s daným obdobím.
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