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Abstrakt 

Cílem dizertační práce je analyzovat rozsáhlou oblast udržitelného rozvoje v kontextu 

účetnictví podniku a vlastním zkoumáním zhodnotit současný stav a vytvořené vazby. 

Udržitelný rozvoj je pojímán jako vize žádoucího vývoje lidské populace s akcentem na 

vyváženost ekonomického rozvoje, životního prostředí a sociální tématiky. Realizace 

vize udržitelného rozvoje se uskutečňuje na bázi dobrovolnosti. Účetnictví, zpravidla 

uspořádané v subsystémech finančního a manažerského účetnictví, je metodicky 

budováno s cílem vytvářet, evidovat a poskytovat významné informace. Erudovaný 

management podniku dobrovolně a odpovědně prosazující udržitelný rozvoj, rozšiřuje 

požadavky kladené na účetnictví o environmentální a sociální dimenzi se záměrem 

získat specifikované informace. Dizertační práce je rozdělená do tří kapitol. První 

kapitola se zaměřuje na deskripci udržitelného rozvoje a průřezově seznamuje 

s vývojem účetnictví. Jsou vysvětleny terminologické pojmy udržitelného rozvoje a je 

zmíněna metodika účetnictví. Druhá kapitola stanovuje hlavní a dílčí cíle disertační 

práce, vymezuje předmět zkoumání a seznamuje s metodami použitými při tvorbě práce. 

Třetí kapitola prezentuje výsledky práce, uvádí návrhy možných variant finančního  a 

manažerského účetnictví ovlivněného prosazováním udržitelného rozvoje, vysvětluje 

přínosy pro podnik a identifikuje postavení společenské odpovědnosti v koncepci 

udržitelného podnikání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Abstract 

The goal of dissertation is to analyze sustainable development in context of accounting 

enterprise and by using investigation methods to evaluate current status and created 

bonds. Sustainable development is taken as a vision of desired development of a 

mankind with stress on balanced economical growth, environment and social theme. 

Sustainable development principles are realized on voluntary basis. Accounting, tracked 

in subsystems of financial and management accounting, is systematical built with goal 

to create, track and deliver valuable information. Erudite enterprise management that 

willingly and responsibly enforces sustainable development needs newly content-sorted 

information and expanding requirements for accounting by environmental and social 

dimension. Dissertation is split into three chapters. First one describes sustainable 

development and briefly the evolution of accounting. The terms of sustainable 

development are explained and bookkeeping methods are listed. Second chapter defines 

main and partial goals of dissertation, determine subject of research and apprises used 

methods. Third chapter presents dissertation results, posts proposals for financial and 

management accounting affected by sustainable development, explains benefits for 

enterprise and identifies corporate social responsibility within the concept of sustainable 

development in business. 
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Úvod 

Dvacáté století je charakteristické masivním hospodářským rozvojem, 

v průmyslu vlivem uplatňování progresivních technologických postupů, v zemědělství 

přechodem od agrosystému na velkovýrobu průmyslového typu. Důsledky prudkého 

rozvoje na jedné straně znamenaly zlepšení životní úrovně populace, na straně druhé 

přinesly obrovské čerpání zdrojů a současně rozsáhlou produkci odpadů nebývalých 

rozměrů. Devastace přírody a zhoršování podmínek života na Zemi vyvolaly řetězové 

reakce, které daly vzniknout vizi udržitelného rozvoje, modelující snahu o odpovědný 

rozvoj společnosti ve vztahu k přírodě a k budoucím generacím. Vytváření a tříbení 

názorů na nové uspořádání vztahu populace a přírody stálo u vzniku koncepce 

udržitelného rozvoje, která se postupně začala prosazovat v teoretické i praktické 

rovině.  

Celosvětově  kompaktně na veřejné půdě se problematika udržitelného rozvoje 

objevila na konferenci OSN o životním prostředí v Rio de Janeiru v roce 1992, která 

převzala do svého programu koncepci a definici udržitelného rozvoje formulovanou 

komisí WCED pod vedením Gro Harlem Brundtlandové. Tato definice se stala 

světoznámou a jsou v ní zakódovány hlavní myšlenky nového, globálně odpovědného 

přístupu k současnosti i budoucnosti: „Trvale udržitelný rozvoj je takový způsob 

rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích 

generací naplňovat jejich vlastní potřeby“. Jeden z následujících světových summitů 

OSN definici upravil a vyjádřil její podstatu třemi slovy: lidé, planeta, prosperita 

(People, Planet, Prosperity). 

Základy budování  samotné koncepce formovali biologové, ale záhy vedoucí 

úlohu převzali ekologové a environmentalisté, kteří ve svých tezích nastavili tvrdé 

požadavky na omezení lidské spotřeby ve prospěch kvality života, z nichž některé se 

ukázaly jako nereálné. Myšlenky harmonického vývoje tří pilířů udržitelného rozvoje 

vtahují do samotné problematiky vědecké pracovníky mnoha odborných disciplín 

s cílem zkoumání vztahu jejich oboru a udržitelného rozvoje. Formování koncepce 

udržitelného rozvoje logicky vyvolalo nové požadavky na specifické informace, 

pomocí kterých jsou sledovány a evidovány hospodářské činnosti podniků. Primárním 

zpracovatelem a uchovatelem hospodářských aktivit je účetnictví. Účetnictví 

z historicky dané pozice informační databáze bylo postaveno před úkol daný uživateli 
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a to analyzovat, navrhnout a realizovat možnosti zachycení vlivu podniku na okolní 

prostředí z aspektu udržitelného rozvoje. Podniky, které dobrovolně akceptují 

udržitelný rozvoj jako jeden ze svých cílů, vyžadují informace o ekonomických, 

environmentálních a sociálních dopadech svých aktivit. Důsledkem tlaku společnosti 

na podnikatelský sektor, který je primárně považován za hlavního viníka znečišťování 

životního prostředí výrobními a odpadovými procesy, se objevilo účetnictví s prvky 

environmentalismu. Jedním z uváděných cílů účetnictví je poskytovat informace pro 

řízení, tedy stávající systém, vycházející z podstaty podnikání, je koncipován pro 

poskytování informací z ekonomického aspektu, po implementací environmentálního 

aspektu tak zůstává posledním článkem sociální aspekt, který je zpravidla ve 

stávajícím systému účetnictví podchycen, i když v menší míře. Prosazování koncepce 

udržitelného rozvoje vyžaduje korektní jednání ze strany managementu, nástrojem 

může být společenská odpovědnost, jejíž principy mohou být zabudovány 

v rozhodovacích procesech. 

První kapitola dizertační práce se zaměřuje na teoretická východiska, 

identifikuje udržitelný rozvoj, vymezuje jednotlivé etapy jeho vývoje z celosvětového 

i evropského hlediska, prezentuje definice jednotlivých autorů zabývajících se 

udržitelným rozvojem. V návaznosti na vymezení udržitelného rozvoje je stručně 

popsán vývoj a metodika účetnictví pro získání výchozí pozici při hledání vazeb 

a souvislostí mezi udržitelným rozvojem a účetnictvím podniku. 

Druhá kapitola identifikuje hlavní cíl disertační práce a dílčí cíle, vymezuje 

předmět zkoumání a seznamuje s metodami postupu použitými při tvorbě práce. 

Třetí kapitola obsahuje výsledky práce. Sleduje varianty možných úprav 

finančního a manažerského účetnictví podniku ovlivněného udržitelným rozvojem, 

upozorňuje na úskalí implementace principů udržitelného rozvoje, vymezuje úlohy 

dalších složek informačního systému podniku, zdůrazňuje úlohu erudovaného 

a odpovědného managementu.  

Závěr práce konfrontuje výsledky práce se stávající realitou, ve které se 

podniky v současné době nacházejí a uvádí návrhy a doporučení, jak  mohou podniky 

dobrovolně postupně doplňovat účetnictví v souladu s požadavky poskytování 

informací vyplývajících z vize udržitelného rozvoje.  
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„Profese založená na tradicích udržovaných po mnoho století 

by měla vychovávat své členy k tomu, aby si uvědomovali 

a oceňovali intelektuální odkaz účetnictví 

a aby na něj byli hrdi“. 

(Kovanicová, 2005) 

 

 

1 Současný stav řešené problematiky 

 

Předpokladem kontinuálního uspokojování potřeb společnosti je udržování 

ekonomického růstu. Důsledky snah o zachování hospodářského a společenského 

rozvoje populace nejsou pouze pozitivní. Vyčerpávání zdrojů surovin, populační 

exploze, znečišťování životního prostředí, prezentují malou ukázku negativních 

důsledků růstu v globálních rozměrech. Tržně se chovající společnost, výměnou za 

uspokojování svých spirálovitě rostoucích potřeb, má tendenci nezabývat se těmito 

hrozbami. Vědecké zkoumání uznává faktum mezí každého konání, jejichž překročení 

může přinést fatální změny. V minulém století důsledky masivního rozvoje 

společnosti začali monitorovat ekologové, sociologové, ekonomové a další odborníci, 

kteří zpochybnili udržitelnost dosavadního vývoje. V některých publikacích a článcích 

se lze ale také setkat s  názory, že trvale udržitelný rozvoj je pouze skrytým  nástrojem 

záměru omezení lidské spotřeby
1
.  

Zveřejněním poznatků a vlivem pokračujících zkoumání se začala sledovat 

ochrana životního prostředí, pozornost byla věnována ekologickým výrobkům, sílil 

tlak společnosti na akceptaci soužití přírody a lidské populace. Rozvinuté země začaly 

poměřovat kvantitativní a kvalitativní výsledky rozvoje s udržitelností v dlouhodobém 

horizontu. Rozvojové země snahou o industrializaci svého hospodářství ovlivnily 

i oblasti nedotčené lidskou činností a zvýšily tak zátěž využívání vody, půdy, lesů, 

surovin a ovzduší. Koncepce udržitelného rozvoje vznáší požadavky na informace 

k zachycení dopadů vlivů lidské činnosti a  tím staví ekonomické disciplíny, jejíž 

součástí je účetnictví, před úkol evidovat, měřit a hodnotit, zda je dosahována 

udržitelnost. 

                                                           
1

 Myšlenkový názor zájmových skupin vycházejících z eugeniky (nauka o zlepšování dědičného 

základu a vývoje populace), východiskem je globální depopulace a cílem redukce spotřeby 

v rozvojových zemích. Webový portál společnosti Optimum Population Trust [online] [vid. 15.říjen 

2012] Dostupné z http://populationmatters.org/ 
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1.1 Trvale udržitelný rozvoj 

Vize udržitelného rozvoje vychází z poznání, že schopnost přírody absorbovat 

důsledky lidských činností není neomezená. Vize znamená představu o budoucím 

směřování, vycházející z poznání. Koncepce trvale udržitelného rozvoje je uváděna 

jako alternativa možného rozvoje společnosti v porovnání s modelem tržní 

společnosti. Koncepce navazuje na vizi a formuje ji do myšlenkové osnovy. Trvale 

udržitelný rozvoj (Sustainable development)
2

 se svými principy snaží o dosažení 

kompromisu mezi společností, která svými požadavky deformuje okolní prostředí 

a společností preferující zásadový - za všech okolností - ekologický přístup. Koncepce 

udržitelného rozvoje získává celosvětovou podporu, je založena na vyváženém rozvoji 

v ekonomické, sociální a environmentální
3
 oblasti. Tím, že akceptování udržitelného 

rozvoje je založeno na bázi dobrovolnosti, vstupuje do konání i etická rovina. Bez 

dodržování základních etických hodnot nemůže fungovat žádná společnost, koncepce 

udržitelného rozvoje využívá norem chování vedoucích k uvědomělému přístupu 

v podnikatelských aktivitách Ganguly (1997).  Z pozice nově se formující koncepce, 

která je považována za důsledek evoluce společnosti, ovlivňuje udržitelný rozvoj 

kvalitu života současné generace a vytváří předpoklady pro kvalitní život generací 

budoucích. 

 

1.1.1 Vymezení udržitelného rozvoje 

Udržitelnost je v současnosti frekventovaným pojmem, který se objevuje 

v nejrůznějších odvětvích např.: udržitelné stavebnictví, udržitelné podnikání, 

udržitelný cestovní ruch, udržitelné zemědělství, udržitelný rozvoj území a další. 

Kombinace slovních spojení čerpá z mnoha variant vymezení udržitelného rozvoje. 

Nováček (2011, s. 217) upozorňuje, že jednotná, celosvětově uznávaná definice 

neexistuje, jsou vytvořeny desítky, pravděpodobně stovky různých variant 

                                                           
2
 Terminologický pojem je překládán do češtiny ve dvou variantách, buď „trvale udržitelný rozvoj“, 

nebo jen „udržitelný rozvoj“, zpravidla dle přístupu autora k tomuto tématu, aniž by tím byl změněn 

význam pojmu. V anglicky psaných textech se používá pojem sustainability i sustainable development.  
3
 Terminologický pojem environment, environmentální, environmentalismus se stal synonymem pro  

vyjádření pozitivního vztahu k okolnímu prostředí. Zpravidla se do českého jazyka nepřekládá. 
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udržitelného rozvoje
4
. Panují oprávněné obavy, že udržitelný rozvoj se stává módním 

souslovím, aniž by byla zkoumána podstata a vazby tohoto téma. 

 

Tabulka č. 1: Četnost odkazů vybraných terminologických pojmů (k 01.02.2013) 

Terminologický pojem Počet odkazů ve světových sítích 

Sustainable (udržitelný) 211 000 000 

Development (vývoj) 2 450 000 000 

Sustainable accounting  32 900 000 

Environmental 571 000 000 

Environmental accounting 64 400 000 

Zdroj: vlastní zpracování dle internetového vyhledavače Google 

 

Jak tedy uvádějí organizace nebo publikující autoři udržitelný rozvoj. Prokazatelně 

první formulace byla uvedena v Závěrečné zprávě komise Brundtlandové, ale nedošlo 

celosvětově k jejímu uznání a jednoznačnému uvádění v literatuře k tomuto tématu: 

„Trvale udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby 

přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní 

potřeby“ SVĚTOVÁ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ, (1991, s. 

47).  K této formulaci jsou vznášeny připomínky, že nejsou jednoznačně definovány 

potřeby současnosti ani potřeby budoucnosti, tedy že je velmi obecná. 

Evropský parlament používá tuto variantu: „Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, 

který přináší zlepšování životní úrovně a blahobytu lidí v mezích kapacity ekosystémů 

při zachování přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro současné a budoucí 

generace“ Nováček (2011, s. 217).  Toto vymezení zdůrazňuje vztah k okolnímu 

prostředí a uvádí biodiverzitu jako jednu z podmínek fungování lidské populace. 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen OECD) používá ve 

svých materiálech tuto variantu: „Udržitelný rozvoj znamená dynamickou rovnováhu 

mezi ekonomickými, sociálními a environmentálními aspekty vývoje v podmínkách 

globalizace, jako ekonomicky efektivní, sociálně únosný a environmentálně šetrný 

rozvoj ve všech oborech lidské činnosti“ Nováček (2011, s. 217). Toto vymezení 

srozumitelně a přehledně identifikuje komplet tří oblastí udržitelného rozvoje. 

Na Karlově univerzitě se teorii udržitelného rozvoje kontinuálně věnuje Ivan 

Rynda, který vytvořil tuto variantu: „Udržitelný rozvoj lze vymezit jako komplexní 

                                                           
4
 Např. při použití vyhledavače Google se při zadání „sustainable development“ objeví nabídka 

několika milionů odkazů, což ukazuje na současnou frekventovanost používání tohoto slovního spojení.  
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soubor strategií, které umožňují pomocí ekonomických nástrojů a technologií 

uspokojovat sociální potřeby lidí (materiální i duchovní), při plném respektování 

environmentálních limitů“ Nováček (2011, s. 217).  

Významná osobnost prosazování ochranářského postoje k životnímu prostředí 

Bedřich Moldan, považuje formulaci komise Brundtlandové za „klasickou, ale stále 

nejlepší“, a uvozuje ji těmito slovy: ekonomický rozvoj, který nezničí základnu 

přírodních zdrojů a životní prostředí Moldan (2009, s. 79). 

Podnětný je názor nestorky účetnictví Kovanicové, která považuje formulaci 

komise Brundtlandové za rigorózní co do nutnosti omezení potřeb lidstva a přiklání se 

k definování udržitelného rozvoje Evropským parlamentem Kovanicová (2010, s. 12). 

Ve svých článcích staví účetnictví do pozice pomocníka  udržitelného rozvoje. 

Účetní aspekty udržitelného rozvoje rozpracovává ve svých materiálech 

Jaroslava Hyršlová, která používá ve svých publikacích tuto variantu: „Udržitelný 

rozvoj – rozvoj, který uspokojuje potřeby současnosti bez ohrožování možností 

budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby. Cílem je takový rozvoj, který 

zajistí rovnováhu mezi třemi základními pilíři: ekonomickým, environmentálním 

a sociálním“ Hyršlová (2009, s. 7). Udržitelný rozvoj sleduje ve třech pilířích (pillars) 

v souladu se závěry konference OSN.  

Další varianta pochází od autora Ján Topercera ml., který se dlouhodobě 

věnuje studiu udržitelného rozvoje na Slovensku: “Udržitelný rozvoj je cílený proces 

změn v chování lidské společnosti k sobě samé i ke svému okolí (krajině a zdrojům), 

směřující ke zvyšování současného a budoucího potenciálu uspokojování potřeb lidí 

a jiných bytostí s ohledem na možnosti (limity) krajiny a jejich zdrojů“ Nováček 

(2011, s. 217).  

Z ukázek jsou patrny vlivy ekologů, ekonomů, sociologů tedy formulace 

odpovídající požadované souhře tří oblastí udržitelného rozvoje. Současně však je 

i prezentována nejednotnost názorů a terminologických pojmů, které jsou pro oblast 

udržitelného rozvoje – jako nově se formující směr – specifické. Každá formulace má 

svoje opodstatnění, každá vyzvedává určitou oblast, ale současně všechny společně 

zmiňují nezbytnost souladu a odpovědnosti působení lidské populace na okolní 

prostředí. Snad nejlépe – dle názoru autorky práce – vystihuje podstatu udržitelného 

rozvoje definice OECD, když uvádí „…dynamická rovnováha ekonomických, 

sociálních a environmentálních aspektů vývoje…“.   
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Obdobně jako je tomu s rozsahem vymezování udržitelného rozvoje, je možno 

dohledat i množství grafického znázornění udržitelného rozvoje. Zpravidla je 

zůstáváno u základního rozdělení na tři oblasti (dimenze, sektory, pilíře, roviny, 

rozměry apod.), které jsou navzájem propojovány. Pro práci byla vybrána dvě 

zobrazení, které obsahují představu; jak by dle české autorky měla vypadat rovnováha 

mezi oblastmi udržitelného rozvoje a názorné zobrazení situace dle zahraničního 

autora. Dynamickou rovnováhu výstižně graficky vystihuje Reitschmiedová (2007, s. 

5), když ji přirovnává k míčku, který je položen na trojnožce a jakékoliv vychýlení má 

za následek preferování, nebo oslabování jednoho z pilířů, jak ukazuje obr. č. 1. 

Současně dodává, že rovnováha musí být nejen mezi těmito třemi pilíři, ale vidí ji i ve 

vztahu mezi zeměmi, společenskými skupinami, dneškem a budoucností, což názorně 

ukazuje právě obrázek, kde zeměkoule může reprezentovat i nezbytnou jednotu lidské 

populace a přírody. Právě vztah těchto  oblastí je tedy znázorňován např. pomocí 

koncentrických kruhů, diagramů, kdy modelování je dle jednotlivých autorů shodné 

v názoru na propojenost a ovlivnitelnost. 

 

Obrázek č. 1:  Udržitelný rozvoj  

 

 

Zdroj: Reitschmiedová (2007, str. 5) 
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Koncepce trvalé udržitelnosti je velmi frekventovaným a diskutovaným 

tématem, tím že se jedná o nově se formující směr, není pojmový aparát sjednocen 

Fibírová, Král (2009). Velmi výstižně tuto problematiku identifikuje Kovanicová 

(2009) s jejím multidimenzionálním pohledem na současnou společnost jako jednotu 

ekonomické, sociální a environmentální dimenze, teprve reprodukce těchto dimenzí 

umožňuje její trvalý neboli udržitelný rozvoj; sociální i environmentální dimenze 

podnikání úzce souvisí s dimenzí ekonomickou. Je patrno, že pojem environmentální 

vystihuje souborný pohled na ovlivňování životního prostředí. Mezřický dělí 

environmentální problémy dále např.: dle územního rozsahu (lokální, regionální, 

globální), nebo složek prostředí, kterých se týkají (voda, ovzduší, půda, biosféra). 

Současně ale upozorňuje na nedůležitost dělení, které se zpravidla provádí pro 

individuální potřebu studia, výkladu, instituce, ale důležitější je dle něho poznání stavu 

a pochopení příčin, které k takovému stavu vedly a mechanismů, jimiž se uplatňují 

Mezřický ed. (2005, s. 31).   

Primárním charakteristickým znakem udržitelného rozvoje je důraz na  

bilanční vyváženost  ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Opět se objevuje 

nejednotnost při používání pojmů, jak již bylo zdůrazněno. Pokud se podíváme na 

podstatu, je zřejmý u všech autorů zabývajících se tématem udržitelnosti souhlas se 

základním  rozdělením udržitelného rozvoje do tří směrů. Nejčastěji se v pracích  

autorů objevuje použití slova pilíře (pillars), zřejmě akceptací pojmů uváděných 

v materiálech Johannesburské deklarace OSN
5
.  

Environmentální pilíř představuje faktum hospodaření a využívání přírodních 

zdrojů, nakládání s odpady, ochranu celého ekosystému, důraz na zachování 

biodiverzity v celosvětovém měřítku. Z metodického hlediska se jedná o nejnovější 

a tedy nejvíce zpracovávanou oblast, což je doloženo četností a rozsahem 

legislativních norem. Systémy environmentálního řízení (angl. Environmental 

Management Systems) dále jen EMS, jsou navrhovány a rozvíjeny dvěma způsoby: 

                                                           
5
 Hlavní motto konference v Johannesburgu bylo „People-Planet-Prosperity“. Tato základní myšlenka 

byla transformována do obsahové náplně tří pilířů (three pillars) a stala se součástí Johannesburské 

deklarace OSN o udržitelném rozvoji, potvrzující rovnost environmentálního, sociálního a 

ekonomického pilíře. 
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1) dle mezinárodních norem ISO řady 14000, v České republice
6
 je to norma 

ČSN EN ISO 14001 „Systémy environmentálního managementu – specifikace 

s návodem na její použití“; 

2) v členských státech EU dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

761/2001 ze dne 19.3.2001 o dobrovolné účasti organizace v systému řízení 

podniku a auditu z hlediska ochrany životního prostředí. 

V současnosti je rozvoj environmentálního pilíře formován ve spolupráci ekologů 

a ekonomů, aby ochrana okolního prostředí byla nejen vyvážená a racionálně 

dosažitelná, ale i prokazatelně doložitelná. 

Sociální pilíř představuje faktum solidarity lidské společnosti, snahu 

o neomezování životní úrovně jedinců ve prospěch druhých, soudržnost a stabilitu 

sociálních struktur, rozvoj vzdělávacích systémů, vědy a zdravotnictví, zamezení 

jakýchkoliv forem diskriminace. Sociologové stávající krizi označují krizí společnosti, 

nikoliv ekonomickou krizí. Keller (2005, s. 1) používá označení konzumní společnost 

s patologickými rysy, která svým chováním si výrazně omezuje šance přejít k trvale 

udržitelným životním způsobům. Sociální pilíř počítá s etickým prvkem, který 

v zásadě ovlivňuje konání jedinců a následně i celé společnosti. Bednaříková (2003, s. 

3) považuje etiku v podnikání za výsledek zodpovědného a dobrovolného jednání, 

která je fixována člověku jeho výchovou. Ohled na životní prostředí by se měl stát 

jedním ze základních faktorů podnikové kultury. Doslovně uvádí, že etiku v podnikání 

nelze chápat jako nějaký „protijed“, kterými jsou vyrovnávány negativní důsledky 

podnikatelské a manažerské praxe. Součástí náplně sociálního pilíře je požadavek na 

vzdělanostní společnost, která si uvážlivě dovede odřeknout v závažných situacích 

věci zbytné a nezaměřuje se primárně pouze na svůj osobní prospěch. Podle Ryndy 

(2000) dokonce osvěta a vzdělávání jsou klíčovou podmínkou v konceptu trvale 

udržitelného rozvoje a duchovní rovině přisuzuje postavení nástroje prosazování 

nového systému hodnot vytvářejících pestrý život celé populace. 

Ekonomický pilíř představuje faktum rozvoje schopného zajistit majetek 

a spotřebu společnosti v takovém rozsahu, aby tvorba a užívání neohrozily stabilitu 

sociálního a environmentálního pilíře. Ekonomický pohled na vytváření hodnot je 

nedílně spojen s požadavkem zisku a snah o jeho maximalizaci a udržení této hladiny. 

                                                           
6

 Webový portál Technické normy [online] [vid. 15.prosince 2012]. Dostupné z 

http://www.technickenormy.cz/normy-jakosti-a-environmentalniho-managementu/normy-

environmentu-en-iso-14001/ 
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Ekonomický přístup nahlíží na koncepci udržitelného rozvoje ze dvou základních 

pozic a těmi jsou náklady na ochranu životního prostředí a vzniklé škody ze znečištění 

životního prostředí. Mezi náklady na ochranu životního prostředí a ekonomickými 

škodami ze znečištění životního prostředí existuje nepřímá funkční závislost; zvýší-li 

se náklady na ochranu, sníží se škody ze znečištění Mezřický ed. (2005, s. 119).   

 

Obrázek č. 2: Znázornění vztahů pilířů udržitelného rozvoje 

 

 

Zdroj: Adams (2006, s. 2) 

 

Vzájemné vztahy pilířů udržitelného rozvoje dle zahraničního autora jsou 

znázorněny pomocí kruhů různých průměrů, které vzájemným propojením mají 

prezentovat svazek, ze kterého by neměla být žádná část preferována. Na obr. č. 2 je 

propojováním kruhů znázorněn vztah a současně vyjadřuje i situaci, ve které se dle 

Adamse (2006) udržitelný rozvoj nachází. Tedy teoretická rovina, stávající realita 

a jaká by byla pozice potřebná pro účinné prosazování udržitelného rozvoje ve 21. 

století. Celková koncepce udržitelného rozvoje je velmi odvážná a snad – jak je 

názorně vykresleno  - ve všech podrobnostech neproveditelná. Jak uvádí Ganguly 

(1997), proveditelnost by znamenala změnu životního stylu lidí, jejich chování 

a korekcí žebříčku hodnot. Bohužel mnoho lidí považuje tyto úpravy za snižování 

dosažené životní úrovně. Pokud nebude dostatečně prosazována změna etických 

hodnot, udržitelný rozvoj má před sebou velmi obtížnou cestu realizace. Šikula (2012) 

váže kvalitu a udržitelnost života na modernizaci státu když uvádí, že modernizaci 

státu je třeba chápat jako dlouhodobý proces reakcí na vývojové změny 

technologických, ekonomických, politických, sociálních, znalostních a etických 
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podmínek tak, aby byly umožněny pozitivní civilizační posuny společnosti. 

Modernizace státu by měla zaručit kvalitu a udržitelnost života. Potůček, Musil 

a Mašková (2008) se domnívají, že ekonomický růst nevyvolá automaticky zvýšení 

kvality života. Zvyšování kvality života vážou na dynamický a vyvážený rozvoj 

s ohledem na historické tradice a konkrétní podmínky. Kvalitu života a udržitelný 

rozvoj považují za cílové funkce vývoje společnosti. 

 

1.1.2 Formování celosvětové koncepce udržitelného rozvoje 

V minulém století byly tendence zamlčovat, zlehčovat, nebo odmítat informace 

o negativních dopadech intenzifikace průmyslové a zemědělské výroby. Poválečná 

léta byla charakteristická snahou o obnovení zničeného hospodářství a zajištění 

základních životních potřeb obyvatelstva. Spirála požadavků potřeb společnosti se 

začala roztáčet a nebyla věnována pozornost důsledkům uspokojování rostoucích 

potřeb, které byly obhajovány strádáním ve válečných letech. První varovný hlas, 

který byl i dočasně umlčen
7

, upozorňoval na následky masivního používání 

jedovatých pesticidů v zemědělství. Teprve v 60. letech vyšla kniha „Mlčící jaro“ (The 

Silent Spring) autorky Rachel Carsonové, ve které sugestivně popsala
8

 účinky 

působení DDT na přírodu Nátr (2006, s. 39). Kniha vzbudila obrovský ohlas, který 

vyvolal vlnu zakládání ekologicky zaměřených hnutí a ve Spojených státech vedl až 

ke vzniku federální agentury zaměřené na ochranu životního prostředí (dále jen 

USEPA). Signál, který tak naléhavě v knize zazněl, probudil populaci z víry 

v neškodnost používání pesticidů a upozornil na faktum původně pozitivních účinků 

nových technologií, které časem při nadměrném používání se mohou zvrátit  až do 

podoby zdraví ohrožujících jedů. Rachel Carsonová je právem považována za osobu, 

která změnila ekologický pohled lidstva na schopnosti regenerace přírody a její 

využívání pro svůj rozvoj. 

Zkoumání důsledků ekonomické krize v celém komplexu v 70. letech stálo 

u zrodu zadání studie o dalším směřování rozvoje lidské populace. V roce 1972 

                                                           
7
 Článek upozorňující na následky chtěla Rachel Carsonová zveřejnit již za války, ale byla odmítnuta 

redakcí časopisu z důvodů, že používání DDT chránilo životy amerických vojáků, bojujících 

v Tichomoří, před nákazou na malárii. 
8
 „Na stále větších plochách přichází jaro, aniž by bylo ohlášeno návratem ptáků a časná jitra jsou 

podivně tichá i tam, kde dříve zněla krása ptačího zpěvu. Toto náhlé umlčení přišlo rychle, zákeřně 

a zcela bez povšimnutí těmi, jejichž obce ještě nebyly postiženy.“ 
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vychází kniha „Meze růstu“ (The Limits to Growth), která je společným dílem skupiny 

ekonomů pod vedením Donelly Meadows
9
.  Závěry shrnuli autoři do tří tezí: 

1) jestliže se nezmění současný růstový trend světové populace, industrializace, 

znečištění, produkce potravin a čerpání zdrojů, bude mezí růstu na této planetě 

dosaženo někdy během příštího sta let. Nejpravděpodobnějším důsledkem 

bude náhlý a nekontrolovatelný pokles jak populace, tak průmyslové kapacity; 

2) tyto růstové trendy je možno změnit a nastolit stav ekologické a ekonomické 

stability, který může trvat dlouho do budoucnosti. Stav světové rovnováhy 

může být navržen tak, aby byly uspokojeny základní materiální potřeby 

každého člověka na Zemi a aby každý člověk měl stejnou příležitost uskutečnit 

svůj individuální lidský potenciál; 

3) jestliže se lidstvo rozhodne pro tuto druhou alternativu, bude naděje na úspěch 

tím větší, čím dříve ji začne realizovat Meadows et. al. (1972, s. 17). 

V této knize se pojem „udržitelný rozvoj“ objevuje v celé komplexnosti svého 

multidisciplinárního zaměření, když je upozorňováno na pět základních faktorů, které 

omezují růst  a těmi jsou: populace, zemědělská produkce, přírodní zdroje, průmyslová 

produkce a znečišťování Meadows et. al. (1972). Současně je vyslovena myšlenka 

o mezích každého konání a vzniká otázka, co nastane, pokud tyto meze budou 

dosaženy? Na tyto a další analogické otázky hledá odpověď tentýž kolektiv knihou 

„Překročení mezí“ (Beyond the limits). Autoři přiznávají varianty dalšího vývoje 

a uvádějí Meadows et. al (1995, s. 36): „Je mnoho budoucích cest vývoje. Jsou mezi 

nimi různé druhy kolapsů, ale také hladkých přechodů k více či méně udržitelnému 

rozvoji. Není mezi nimi stálý růst. Volba zní – buď snížit zatížení Země na udržitelnou 

úroveň prostřednictvím lidského rozhodování, lidských technologií a lidské 

organizace, nebo nechat přírodu vynutit si toto snížení formou nedostatku potravy, 

energie, materiálů nebo stále méně zdravého životního prostředí“. Obě uvedené 

publikace autorského kolektivu Meadows et al. jsou považovány za základní 

myšlenkový potenciál ekonomického pohledu na udržitelný rozvoj společnosti. 

                                                           
9
 Meadows Donella vedla kolektiv vědců, kterému byly zadány Římským klubem studie globálních 

důsledků vztahů mezi hospodářským růstem, životní úrovní, chudobou a ochranou životního prostředí. 

Vytvořené studie upozornily na hlavního viníka znečištění životního prostředí, kterým byl identifikován 

hospodářský růst, který má dle studie exponenciální charakter a návrh kolektivu vědců zněl růst 

zastavit. Světem byla teorie nulového růstu odmítnuta jako nerealistická, ale provedené analýzy byly 

uznány za správné a varující. 
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Veřejnost byla seznámena s výsledky aktivit autorů ale pouze formou knižní 

publikace, nikoliv na celosvětovém fóru. 

Myšlenky udržitelného rozvoje začaly masivně pronikat mezi odbornou 

i laickou veřejnost a v roce 1972 se staly hlavním tématem konference pořádané 

Organizací spojených národů (dále jen OSN) ve Stockholmu. Ústřední myšlenkou 

bylo řešení problému, kam dále směřovat v hospodářském rozvoji, aniž by docházelo 

k poškozování životního prostředí. Výsledkem jednání bylo přijetí programu OSN pro 

oblast životního prostředí (dále jen UNEP). Cílem programu je podpora nadnárodní 

spolupráce v oblasti životního prostředí, koordinace environmentálních programů 

OSN. UNEP odpovídá za environmentální stránku udržitelného rozvoje a propojení 

s ekonomickou a sociální dimenzí, sjednává smlouvy v oblasti ochrany životního 

prostředí. Stockholmskou konferencí OSN se téma udržitelného rozvoje natrvalo 

celosvětově umístilo mezi závažné problémy, které je nezbytné kontinuálně řešit 

v globálním měřítku v dlouhodobém horizontu. V říjnu 1983 OSN ustanovila 

Světovou komisi pro životní prostředí a rozvoj (dále jen WCED) a do jejího čela 

jmenovala významnou osobnost
10

, kterou doplnila kolektivem odborníků z celého 

světa z mnoha odborných profesí. Komisi byly vymezeny úkoly, jejichž podstatu lze 

shrnout do základních bodů: 

 navrhnout dlouhodobé ekologické strategie zajišťující udržitelný rozvoj do 

roku 2000 a dále, 

 doporučit takové způsoby péče o životní prostředí, které se mohou stát 

předmětem významné spolupráce mezi rozvojovými zeměmi a zeměmi na 

různých stupních hospodářského a společenského rozvoje a které povedou ke 

společným, mnohostranně přínosným cílům, respektujícím vzájemné vztahy 

mezi lidmi, zdroji, prostředím a rozvojem, 

 posoudit způsoby a prostředky, jejichž prostřednictvím může mezinárodní 

společenství účinněji pečovat o životní prostředí, 

 formulovat společné představy o dlouhodobých otázkách životního prostředí 

a příslušných krocích potřebných k úspěšné realizaci programů k jeho ochraně 

                                                           
10

 V říjnu 1983 byla jmenována předsedkyní komise lékařka, vědecká pracovnice a bývalá norská 

premiérka Gro Harlem Brundtlandová, dle jejíhož jména je komise někdy uváděna jako komise 

Brundtlandové.  
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a zlepšování, o dlouhodobém programu činností v příštích desetiletích a 

o cílech, k nimž by mělo směřovat lidské společenství. 

Formou veřejných slyšení v mnoha státech světa byly prezentovány myšlenky, 

které doplnily aktivity komise. Těmito veřejnými slyšeními WCED se podařilo 

informovat veřejnost o řešených problémech. V roce 1987 komise uzavřela svoji 

činnost sestavením a prezentováním závěrečné zprávy „Naše společná budoucnost“ 

(Our common future). Tato publikace se stala zdrojem informací z mnoha pohledů 

právě vlivem rozsahu zadaných cílů
11

 a jejich naplněním. Současně 

multidisciplinárním zaměřením bylo dosaženo pozornosti vědců v dalších přímo 

nesouvisejících oborech a udržitelný rozvoj tak začal být předmětem teoretického 

výzkumu. Udržitelnost byla vyvedena z domény jen ekologů a stala se celosvětově 

budovanou koncepcí s participací všech oborů lidského vědění v zájmu celé lidské 

společnosti. Na trzích se začaly objevovat produkty, které nesly ekoznačení
12

 výroby, 

za jakou je považována produkce, která odpovídá základním lidským potřebám, 

zlepšuje kvalitu života a současně minimalizuje spotřebu přírodních zdrojů, omezuje 

produkci odpadů, s ohledem na potřeby budoucích generací Remtová (2009).  

Pod záštitou OSN se konaly v desetiletých intervalech konference 

k udržitelnému rozvoji
13

, které v souladu s programem OSN pro oblast životního 

prostředí měly kontinuálně rozpracovávat koncepci udržitelného rozvoje jako 

alternativní řešení ke společnosti tržní ekonomiky. Současně byly celosvětově 

prezentovány myšlenky s vědomím dobrovolnosti jejich přebírání a uplatňování. 

Konference v roce 1992 naplnila myšlenky přijetím pěti dokumentů mezinárodního 

významu:  

 Deklarace z Rio de Janeira o životním prostředí a rozvoji; 

 Rámcová úmluva OSN o změnách klimatu; 

 Úmluva o biodiverzitě; 

                                                           
11

 Mimo jiné komise uvedla tento významný názor: „Nepředpovídáme budoucnost: předkládáme 

varování – naléhavé upozornění založené na nejnovějších a nejlepších vědeckých důkazech – že přišel 

čas učinit nezbytná rozhodnutí, jimiž se zajistí zdroje pro tuto generaci i pro generace příští. 

Nenabízíme podrobný prováděcí plán, nýbrž ukazujeme cestu, na niž mohou národy světa rozšířit pole 

své vzájemné spolupráce“. 
12

 Odpovědně přistupují k ekolabelingu (označování výrobků, jejichž negativní dopad na životní 

prostředí je nižší než dopad výrobků s nimi alternativních) skandinávské země, které od roku 1989 

vytvořily funkční nadnárodní ekolabelingový program s výstižným označováním vyhovujících výrobků 

White Swan. 
13

 1992 Rio de Janeiro;Konference o životním prostředí a rozvoji; 2002 Johannesburg: Světový summit 

o trvale udržitelném rozvoji; 2012 Rio de Janeiro: Rio+20 
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 Agenda 21; 

 Prohlášení k principům globální dohody o využívání, ochraně a trvale 

udržitelném rozvoji všech typů lesů.    

Při jednáních a hlavně v následujících letech se začaly projevovat rozpory mezi 

zástupci rozvojových a rozvinutých zemí, kdy rozvojové země trvají na rychlém 

a nekorigovaném růstu s cílem eliminovat chudobu, rozvinuté země kladou důraz na 

globální vyrovnaný rozvoj Nováček (2011, s. 283). Z uváděných pěti dokumentů jsou 

aktuální a kontinuálně používané pouze dva. Deklarace o životním prostředí a rozvoji 

byla upravena a je známá pod názvem „Charta Země“ (Earth Charter). Dokument 

shrnuje principy udržitelného rozvoje lidstva, když deklaruje vizi základních hodnot 

založených na etickém základu prosazováním udržitelného rozvoje jako společné 

normy, kterou se budou řídit jednotlivci i organizace, vlády i podnikatelé, národní 

i nadnárodní instituce
14

. Ve srovnání s Chartou Země se druhý dokument „Agenda 21“ 

stal podrobným návodem pro postupné praktické zavádění principů udržitelného 

rozvoje hlavně na regionální úrovni, jedná se o obsahově rozsáhlý dokument, který je 

aktivně využíván a rozpracováván
15

. V rozsáhlé dokumentaci se mimo jiné nachází 

uznávaný komplet základních principů, které by měly všechny státy světa začlenit do 

svých cílů, aby mohly úspěšně jít cestou udržitelného rozvoje Ganguly (1997, s. 93). 

Uváděné principy se objevují v různých materiálech v různých obměnách, ale použitý 

komplet tvoří základní ideovou osu vize udržitelného rozvoje: 

 snaha o oživení hospodářského růstu v rozvojových zemích; 

 změnit kvalitu růstu tak, aby byla respektována sociální spravedlnost, 

nestrannost, bezpečnost a udržitelnost; 

 zlepšit hospodaření s přírodními zdroji tak, aby se snížila spotřeba na osobu 

a také zvyšovat účinnost zpracování za účelem minimalizace odpadů; 

 zajistit udržitelný stav populace v souladu s hospodářským, sociálním 

a ekonomickým rozvojem, s výchovou a zdravotní péčí; 

 orientovat vývoj technologií a technický rozvoj tak, aby minimalizoval dopady 

na životní prostředí; 

                                                           
14

 Webový portál Charta Země [online] [vid. 11. září 2012]. Dostupné z 

http://www.earthcharterinaction.org/invent/images/uploads/echarter_czech.pdf 
15

 Webový portál UNEP [online] [vid. 11. září 2012]. Dostupné z 

http://www.unep.org/documents.multilingual/default.asp?documentid=52 
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 začlenit ekonomické aspekty s aspekty životního prostředí tak, aby problémy 

životního prostředí byly brány v úvahu při všech ekonomických rozhodnutích; 

 reformovat mezinárodní hospodářské vztahy tak, aby obchodní, kapitálové 

a technologické toky byly lépe slučitelné s požadavky péče o životní prostředí; 

 ve všech oblastech mezinárodního rozvoje musí být přiznána vyšší priorita 

monitorování, hodnocení a výzkumu životního prostředí, jakož i jejich 

managementu a rozvoji. 

Tyto principy jsou zpravidla jednotlivými státy akceptovány a v různé podobě 

implementovány do národních strategických cílů. Udržitelný rozvoj se tak stává 

nositelem myšlenek vyjadřujících rozvoj společnosti charakteristických snahami 

o postupnou eliminaci negativních dopadů svých aktivit na okolní prostředí. 

Významným mezníkem z hlediska formování koncepce udržitelného rozvoje se 

stala konference OSN v roce 2002 v Johannesburgu, která přímo v názvu obsahovala 

řešené téma
16

. Přiznala stejnou váhu třem oblastem, které byly nazvány pilíře 

udržitelného rozvoje; ekonomickému rozvoji, sociálnímu rozvoji a ochraně životního 

prostředí a usadila je do místní, celostátní, mezinárodní a celosvětové pozice. Důraz 

byl kladen na vyvážený rozvoj těchto tří pilířů, bez jakéhokoliv preferování, neboť 

někdy je silněji zdůrazňována environmentální otázka. Johannesburským summitem 

tak byla vytvořena základní linie pro koncepci rovnovážného vývoje v ekonomické, 

sociální a environmentální oblasti, kdy ekonomický růst vytváří zdroje a podporuje tak 

ochranu životního prostředí a umožňuje společenský pokrok v sociální oblasti. 

Zdůrazněním harmonického rozvoje tří pilířů a zaměřením na dlouhodobé perspektivy, 

byly vytvořeny předpoklady pro naplnění principů udržitelného rozvoje v  budoucích 

letech pro veškerou světovou populaci. 

V červnu 2012 se konal třetí světový summit pořádaný pod záštitou OSN 

k udržitelnému rozvoji, opět konaný v Rio de Janeiro, a proto i jeho název Rio+20. 

Dle vyjádření přímého účastníka Moldan (2012) se účastníci nedohodli prakticky na 

ničem podstatném, pouze potvrdili snahu dodržovat závazky přijaté na předchozích 

summitech. Snad je to dáno současným postavením a vahou OSN v celosvětovém 

měřítku. Nováček (2011, s. 287) vidí příčinu odklonu pozornosti v boji 

s hospodářskou a finanční krizí, která pohlcuje prostor, který byl dříve věnován 

                                                           
16

 Světový summit o udržitelném rozvoji v Johannesburgu se stal místem setkání hlav států a zástupců 

světových vlád, kteří společně diskutovali k celosvětové problematice vody, energie, zdraví, 

zemědělství, biologické rozmanitosti (water, energy, health, agriculture, biodiverzity – tzv. WEHAB).  
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udržitelnému rozvoji.  Lomborg (2006) dedukuje zajímavou myšlenku, v důsledcích 

pro udržitelný rozvoj nepříjemnou a to, že neustálé litanie environmentalistů, 

strašících veřejnost zhoršujícím se životním prostředím, v okamžiku zjištění 

nepravdivosti uváděných informací, znamenají ztrátu důvěry a odklon od 

odpovědného přístupu ke spotřebě. Tyto situace mohou vést i z celosvětového hlediska 

ke snižování důvěry a ústupu od intenzivního prosazování udržitelného rozvoje
17

. 

 

Tabulka č. 2: Mezníky ve vývoji udržitelného rozvoje na půdě OSN 

Období Mezníky 

1972 Stockholm; první konference OSN na téma životního prostředí, 

deklarace uvádí téma ochrany přírodních zdrojů pro současné a budoucí 

generace. 

1983 Ustanovení Komise pro životní prostředí a rozvoj, s úkolem formulovat 

globální program výzvy závažného obsahu. 

1987 Oslo;  Gro Harlem Brundtlandová přednesla Závěrečnou zprávu komise. 

1992 Rio de Janeiro; Konference OSN o životním prostředí a rozvoji. 

2002 Johannesburg; Rio+10 Světový summit o udržitelném rozvoji. 

2012 Rio de Janeiro; Rio+20 Konference OSN o udržitelném rozvoji. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Multidimenzionální rozsah udržitelného rozvoje a jeho problematika 

v globálním rozměru přináší autorské práce v podstatě ve všech vědeckých 

disciplinách. Zkoumáním podmínek a dopadů implementace principů udržitelného 

rozvoje do účetního systému se zabývají zahraniční i čeští odborníci. V rámci své 

vědeckovýzkumné činnosti studují a publikují výsledky svých prací např.: 

Bebbington Jane, vysokoškolská pedagožka, profesorka na University of St Andrews 

ve Skotsku, rozsáhlá publikační činnost v oblasti účetnictví. 

Burrit Roger, vysokoškolský pedagog, profesor účetnictví na University of South 

Australia, ředitel Centra účetnictví, správy a udržitelného rozvoje, publikační činnost 

v environmentu a udržitelném rozvoji.  

Gray Hugh Robert, vysokoškolský pedagog University of St Andrews ve Skotsku, 

ředitel Centra pro výzkum sociálního a environmentálního účetnictví, spolupracovník 

předchozích autorů včetně publikační činnosti. 

                                                           
17

 Více na Webovém portálu Enviweb [online] [vid. 12.prosince 2012]. Dostupný z 

http://www.enviweb.cz/clanek/obecne/93537/bjorn-lomborg-omyly-a-manipulace-zelenych-vedcu 
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Jasch Christine, vysokoškolská pedagožka, ředitelka Vienna Institute for 

Environmental Management and Economics, publikuje v oblasti účetnictví 

a managementu udržitelného rozvoje. 

Schaltegger Stefan, vysokoškolský pedagog, Leuphana University Lueneburg, 

publikuje v oblasti účetnictví udržitelného rozvoje ve vazbě na podnikatelský sektor. 

Dvořáková Dana, vysokoškolská pedagožka VŠE Praha, publikuje v oblasti 

environmentálního účetnictví a účetnictví pro trvale udržitelný rozvoj. 

Hyršlová Jaroslava, vysokoškolská pedagožka VŠEM Praha, dlouhodobě publikuje 

v oblasti zabývající se ochranou životního prostředí v kontextu účetnictví 

manažerského i finančního. 

Kovanicová Dana, vysokoškolská pedagožka VŠE Praha, v rámci svých celoživotních 

zkušeností vyslovuje názory na předpokládaný vývoj účetní teorie.  

Autoři a kolektivy autorů ve svých zkoumáních vychází z konceptů 

udržitelného rozvoje, které se vývojem ustálily do tří směrů Czesaný (2008, s. 217): 

 obecně formulovaný koncept WCED, s definicí udržitelného rozvoje 

Brundtlandové z roku 1987. Koncept se vyvíjí ve smyslu odmítání 

ekonomického růstu až po ekologicky šetrný typ rozvoje. Jde 

o environmentální koncept, prosazující stanovení kriterií míry znečištění 

vzduchu, vody, půdy v relaci k počtu obyvatel či hrubému domácímu 

produktu. Koncept klade důraz na stanovení a dodržování mezinárodních 

závazků. Tato koncepce se zpravidla používá v počátcích výzkumu na téma 

udržitelného rozvoje pro svoji obecnost a současně multidimenzionální přesah; 

 třípilířový koncept s vyrovnaností ekonomické, sociální a environmentální 

dimenze ustanovený Johannesburgským summitem v roce 2002. Udržitelnost 

je chápána jako harmonicky vyvážený vývoj ekonomiky-životní úrovně 

obyvatel-zátěže životního prostředí. Cílem je udržet vývoj tak, aby se 

jednotlivé pilíře nevyvíjely na úkor druhých; 

 třetí koncept vychází z ekonomických principů. Je založen na indikacích 

vývoje bohatství států. Poměřuje se kapitál lidský, sociální, přírodní, produkční 

a finanční. V případě že úhrnný kapitál dlouhodobě roste, považuje se vývoj za 

udržitelný. Nevýhodou je obtížná dostupnost dat a jejich agregace. Tato 

koncepce je zpracovávána z aspektu ekonomické teorie s modelováním 

vzorových případů. 
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Na základě provedené rešerše materiálů lze konstatovat, že koncepce 

udržitelného rozvoje z globálního aspektu je v rámcových bodech vytvořena včetně 

variant pro využití v praxi i teoretických výzkumech. Udržitelný rozvoj se stal 

celosvětově uznávaným tématem, se kterým se potýkají rozvinuté i rozvojové země. 

Za klasické vymezení je v literatuře považována definice komise WCED. „Sustainable 

development“, „sustainability“ (trvalá udržitelnost či únosnost) zejména přídavné 

jméno „sustainable“ se v současnosti běžně používá. Pátý akční program EU pro 

životní prostředí se nazývá „Towards Sustainability“ (směrem k trvalé udržitelnosti), 

mluví a píše se o udržitelném rozvoji obecně, ale i specificky např. v zaměření na 

rozvoj měst
18

 Moldan (2003). Nyní je na vůli jednotlivých hospodářských uskupení, 

států a regionů, jakým způsobem a v jakém časovém horizontu budou podporovat 

implementaci.  

Stěžejním problémem se jeví rovnovážné prosazování rozvoje ekonomického, 

environmentálního a sociálního pilíře. V praxi jsou často přijímána opatření, která 

preferují oblast ochrany životního prostředí, jelikož zde existuje největší tlak na 

udržení dosažitelnosti zdrojů, které se mohou stát při jejich vyčerpání nedosažitelnými 

nebo extrémně drahými (např.: voda, zemědělská půda, suroviny). Myšlenky 

udržitelného vývoje respektují vzájemné vztahy, hledají vyvážené postupy a uznávají 

vzájemnou závislost ekonomického, sociálního a environmentálního sektoru. Tyto tři 

pilíře nemohou existovat izolovaně, ale současně platí prapůvodní význam lidské 

společnosti generující myšlenky a posunující evolučně společnost kupředu, za pomoci 

ekonomiky na aktuálním stupni vývoje, kdy životní prostředí existuje a existovalo 

nezávisle na těchto dvou faktorech. Přetrvávající rozpory mezi rozvinutými 

a rozvíjejícími se zeměmi znamenají pro pokračování rozvíjení koncepce udržitelného 

rozvoje přesun aktivit z mezinárodních organizací, které mohou vydávat deklarace 

a doporučení, na regionálně menší celky hospodářsky seskupených států, které si 

stanovují společné cíle a jsou schopny tyto v rámci svého celku účinněji, konkrétněji 

a rychleji prosazovat Obadi (2012). 

Téma udržitelnosti se objevuje nejen v pracích environmentalistů. Jak je 

možno vysledovat z pořádaných konferencí, seminářů, publikací, udržitelný rozvoj je 

                                                           
18

 Aalborgská charta se stala základní aktivitou v oblasti udržitelného rozvoje evropských měst, skládá 

se ze tří hlavních částí a to: deklarace Evropská města pro udržitelný rozvoj; kampaň na podporu 

udržitelného rozvoje evropských měst; účast v procesu MA21 – místní akční plány pro udržitelný 

rozvoj. Webový portál Europa.eu. [online]. [vid. 14. Prosince 2012]. Dostupné z 

http://ec.europa.eu/environment/urban/pdf/aalborg_charter.pdf 
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zkoumán z pohledu sociologie, marketingu, managementu, lidských zdrojů, 

zemědělství, regionálního rozvoje, stavebnictví, dopravy, ekonomie, podnikání a 

dalších disciplin. Jak tedy přistupují regionální celky k tomuto tématu a jak jej 

implementují do svého legislativního systému, aby zájemci o prosazování mohli získat 

oporu pro své aktivity. 

1.1.3 Koncepce udržitelného rozvoje Evropské unie 

Vznik Evropského společenství a později Evropské unie
19

 (dále jen EU) byl 

motivován jinými vizemi než udržitelný rozvoj, přesto se koncem dvacátého století 

stala EU progresivním realizátorem koncepce udržitelného rozvoje. Tím, že usiluje 

o odpovědný přístup ke strategii svého rozvoje, převzala myšlenku naléhavosti 

prosazování udržitelného rozvoje. Moldan (2003, s. 33) tyto aktivity výstižně nazval 

„Evropa prošlapává cestu“. Potvrzuje se tak odklon odpovědnosti z celosvětové 

organizace na menší regionální, hospodářsky propojené celky, které disponují 

i harmonizovaným legislativním prostředím. Součástí evropského práva
20

 se stala 

environmentální problematika Jednotným evropským aktem
21

. Pro Evropské 

společenství bylo zakotveno šest základních principů: 

 princip znečišťovatel platí – znečišťovatel platí administrativní náklady 

spojené se znečištěním (měření emisí) a jejich následky (náklady na odstranění 

znečištění); 

 princip prevence – zabránit dopadům znečištění dříve než proces znečišťování 

počne; 

 princip předběžného opatření – nastupuje v případě, kdy existují pochybnosti, 

zda ke znečištění dojde; 

                                                           
19

 Hospodářský celek, založený Římskou smlouvou v roce 1957 pod názvem Evropské hospodářské 

společenství, Maastrichtskou smlouvou z roku 1993 přejmenovaný na Evropské společenství, 

Lisabonskou smlouvou z roku 2007 pojmenovaný Evropská unie, prošel od svých počátků 

ekonomickým, sociálním a právním vývojem, který se dotkl všech členských států, se aktivně zabývá 

ochranou životního prostředí a otázek souvisejících. 
20

 Acquis communautaire (komunitární právo) v souvislosti s legislativou EU je tak nazýván soubor 

právních norem schvalovaných nejvyššími orgány EU včetně Evropského parlamentu a vydávaných 

Evropskou komisí. Jde o nezávislý právní systém, který je nadřazen právním systémům členských států.  
21

 Jednotný evropský akt představuje první rozsáhlou změnu Smlouvy o založení EHS, vstoupil 

v platnost 1.7.1987. Základním cílem JEA bylo oživit proces evropské integrace za účelem dokončení 

vnitřního trhu. Webový portál Europa.eu [online] [vid. 5. prosince 2012]. Dostupné z 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_singleact_cs.htm 
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 princip vysoké úrovně environmentální ochrany – legislativa umožňuje 

členským státům přijmout přísnější environmentální standardy, než jaké platí 

na základě společných evropských zákonů; 

 princip subsidiarity – rozhodování na nejnižší možné úrovni; 

 princip integrace environmentální ochrany do politik Evropského společenství. 

V Maastrichtské smlouvě, která vstoupila v platnost v roce 1993, je již trvale 

udržitelný rozvoj uváděn jako jeden z klíčových cílů: „podporovat vyvážený a trvale 

udržitelný hospodářský a sociální pokrok, zejména vytvořením prostoru bez vnitřních 

hranic, posilováním hospodářské a sociální soudržnosti a zavedením hospodářské 

a měnové unie“ Petržílek (2007). 

 

Tabulka č. 3:  Mezníky ve vývoji udržitelného rozvoje na půdě EU 

Období Mezníky 

1957 Římská smlouva; zmiňovala okrajově nutnost ochrany životního 

prostředí. 

1993 Maastrichtská smlouva;  je uváděn pozitivní postoj k trvale 

udržitelnému rozvoji jako jeden z klíčových cílů EU. 

1997 Amsterodamská smlouva; jednoznačně staví požadavek harmonického, 

vyváženého a udržitelného rozvoje hospodářských činností. 

2000 Lisabonská strategie; cílem je vytvoření nejkonkurenceschopnější a nej-

dynamičtější znalostní ekonomiky, schopné udržitelného hospodářského 

růstu s více a lepšími pracovními místy, s větší sociální soudržností. 

2001 Göteborg; přijata první kompletní strategie udržitelného rozvoje EU 

obsahující konkrétní zaměření na kvalitu života a udržitelný rozvoj. 

2006 Brusel; přijata Obnovená strategie udržitelného rozvoje EU zdůrazňující 

současnou neudržitelnou výrobu a spotřebu. 

2010 Brusel; Evropa 2020 – přijata Strategie pro inteligentní a udržitelný růst 

podporující začlenění. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z tab. č. 3 je jasně patrná kontinuita prosazování koncepce udržitelného 

rozvoje od jeho počátků až do současnosti. V zásadě každý dokument rovněž obsahuje 

závazný termín, kdy bude přezkoumána účinnost přijatých opatření a zjištěné výsledky 

budou prezentovány. Klíčovým mezníkem byl rok 2001, kdy byl přijat první 

komplexní dokument zaměřený na prosazování strategie udržitelného rozvoje 

(European Union Strategy for Sustainable Development). Pro identifikaci udržitelného 

rozvoje byla převzata  formulace komise Brundtlandové a okruh činností byl rozdělen 

do tří pilířů – ekonomického, sociálního a environmentálního dle Johannesburgského 
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summitu. Byly stanoveny čtyři prioritní oblasti, jejichž vývoj byl stanoven jako 

nezbytný pro uskutečňování strategie udržitelného rozvoje  Nováček (2011, s. 293): 

 klimatické změny - zaměření na problematiku skleníkových plynů a energie 

z udržitelných zdrojů; 

 doprava – důraz na přesun těžiště z dopravy silniční na dopravu železniční, 

vodní, veřejnou dopravu a limitování hluku a znečišťování; 

 veřejné zdraví – sledování zdrojů potenciálního ohrožení zdraví jako jsou 

závadné potraviny, infekční choroby, civilizační choroby; 

 přírodní zdroje – snahy o stanovení a udržování limitů spotřeby přírodních 

zdrojů a prosazování recyklace v odpadovém hospodářství. 

V komplexní strategii byla zdůrazněna pozice členských států z hlediska jejich 

odpovědnosti v přijímání národních programů pro naplnění stanovených cílů 

jednotlivých oblastí.  

V roce 2006 byla přijata Obnovená strategie udržitelného rozvoje EU 

(Renewed EU Sustainable Development Strategy), která zkorigovala předchozí oblasti 

na čtyři obecné cíle, jejichž prosazování je opět převedeno na kompetence 

jednotlivých členských států Nováček (2011, s. 293): 

 ochrana životního prostředí; 

 sociální rovnost; 

 ekonomická prosperita; 

 mezinárodní odpovědnost. 

Přezkum účinnosti přijatých opatření nepřinesl pozitivní očekávané výsledky. 

V některých oblastech dochází ke stagnaci (ochrana životního prostředí), v některých 

dochází ke zhoršení situace (ekonomická prosperita). Jako příčiny jsou uváděny 

složité a přetrvávající ekonomické problémy způsobující propad hospodářství 

členských států. 

V roce 2010 byl Evropskou komisí vytvořen dokument „Evropa 2020 – 

strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“
22

 (Europe 2020 

Strategy). Tento dokument obsahuje mimo jiné i přiznání k nereálně nastaveným 

cílům Lisabonské strategie, uznává jako velký problém snižování počtu pracovních 

míst a uznává potřebu silné politické koordinace v eurozóně. „Evropa 2020“ stanoví 

                                                           
22

 Webový portál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy [online]  [vid.17. srpna 2012]. Dostupné 

z http://www.msmt.cz/uploads/Zalezitosti_EU/Evropa_2020.pdf 
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vizi evropského sociálně tržního hospodářství pro 21. století ve třech vzájemně se 

posilujících prioritách: 

 inteligentní růst: rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích, 

 udržitelný růst: podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku 

méně náročnou na zdroje, 

 růst podporující začlenění: podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností, 

jež se bude vyznačovat sociální a územní soudržností, 

Za účelem vymezení úrovně, která by měla být dosažena do roku 2020, bylo vytyčeno 

pět kvantifikovaných hlavních cílů, které členské státy převedou do podoby 

vnitrostátních cílů a směrů a přizpůsobí je tak své konkrétní situaci. Hlavní cíle jsou 

následující: 

 zvýšit celkovou míru zaměstnanosti v EU alespoň na 75 %, 

 zvýšit investice do výzkumu a vývoje v EU na 3 % HDP, 

 podíl dětí předčasně ukončujících povinnou školní docházku by měl být pod 

hranicí 10 % a nejméně 40 % mladší generace by mělo dosáhnout terciární 

úrovně vzdělání, 

 počet osob ohrožených chudobou by měl poklesnout o 20 milionů, 

 v oblasti klimatu a energie by měl být dosažen cíl „20-20-20“. 

Evropská rada převzala za novou strategii plnou zodpovědnost. Zda bude strategie 

„Evropa 2020“ úspěšnější než předchozí programy, může ukázat až budoucnost. Je 

nevyvratitelným faktem, že Evropská unie zůstává důsledným nositelem myšlenek 

udržitelného rozvoje, ve kterém spatřuje budoucnost národů a hledá a prosazuje 

aktivně nové cesty. Česká republika v této oblasti plní své povinnosti řádného člena 

Evropské unie, postupně navrhuje, přejímá a začleňuje do organizačních struktur 

vymezenou dokumentaci.  

 

1.1.4 Koncepce udržitelného rozvoje České republiky 

Československo patřilo k zakládajícím členům OSN, přesto se neúčastnilo 

svým zástupcem v práci komise WCED na rozdíl od Maďarska, Jugoslávie a SSSR, 

a ani touto komisí pořádaná veřejná slyšení, prezentace a diskuze nikdy neproběhly na 

území ČR. Přes tento handicap, kterým byl navíc ztěžován i přístup k materiálům na 
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téma udržitelného rozvoje, disponuje právní systém ČR dvěma zákony, které 

identifikují udržitelný rozvoj.  

V roce 1992 vyšel zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, který 

identifikuje trvale udržitelný rozvoj a je zaměřen primárně na ochranu životního 

prostředí. Tento zákon byl důsledkem změny přístupu společnosti k otázce ochrany 

životního prostředí a současně prvním krokem v přibližování české právní úpravy 

legislativám vyspělých zemí v oblasti odpovědného vztahu k okolnímu prostředí. Dle 

§ 6 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí: „trvale udržitelný rozvoj společnosti 

je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost 

uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody 

a zachovává přirozené funkce ekosystémů“.  Životní prostředí a otázky jeho ochrany 

zůstaly v minulém století dlouho doménou ekologů, i proto stále přetrvává názor na 

pojetí udržitelného rozvoje převážně z aspektu ochrany životního prostředí, nikoliv 

jako komplet všech tří sektorů, ovlivňujících přímo nebo zprostředkovaně celou 

společnost. Druhým zákonem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, který v § 18 odst. 1 uvádí: „Cílem územního plánování je vytvářet 

předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém 

vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 

soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, 

aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích“. Obě zákonné normy 

udržitelný rozvoj podmiňují vyváženým vztahem životního prostředí, hospodářského 

rozvoje a sociální soudržnosti, ale stavba identifikace není totožná. Současně lze 

odvodit, že se znění těchto zákonů vztahuje na všechny organizace
23

 na území ČR, 

nejen na podnikatelské subjekty. 

Ke komplexnímu zpracování udržitelného rozvoje došlo vytvořením dvou verzí 

návrhů národní strategie udržitelného rozvoje zadaných Vládou ČR v roce 2002 

Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
24

, ovšem ani jeden návrh 

nebyl v té době přijat. Další kroky byly až důsledkem předpokládaného vstupu do EU. 

                                                           
23

 Dle norem řady ISO 14000 je za organizaci považována společnost, sdružení, firma, podnik, úřad 

nebo instituce, nebo jejich část nebo kombinace, ať zapsané do rejstříku nebo ne, veřejné nebo 

soukromé, které mají své vlastní funkce a správu. Využití navrhovaných systémů environmentálního 

managementu podle norem ISO 14000 mohou být řešením pro důsledné respektování legislativy a 

odpovědný přístup organizace k trvale udržitelnému rozvoji a vlastnímu okolí. 
24

 Centrum pro otázky životního prostředí je součástí Univerzity Karlovy, bylo založeno v roce 1992. 

Úkolem centra je získávat, zpracovávat a zprostředkovávat informace týkající se otázek životního 

prostředí a trvale udržitelného rozvoje.  
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Usnesením Vlády ČR č. 778 ze dne 30. 07. 2003 byla založena „Rada vlády pro 

udržitelný rozvoj“ (dále jen RVUR). Byla ustanovena do pozice stálého poradního, 

iniciačního a koordinačního orgánu pro oblast udržitelného rozvoje, v jejím čele stojí 

a nese odpovědnost za její činnost předseda vlády, členy jsou jmenovaní zástupci
25

. 

Jedním z úkolů RVUR je koordinovat práce na dokumentu Strategie udržitelného 

rozvoje ČR, zajišťovat jeho aktualizace a provázanost s dalšími legislativními 

normami. Usnesením Vlády ČR č. 1242 ze dne 08.12.2004 byla schválena „Strategie 

udržitelného rozvoje ČR“
26

 (dále jen SUR ČR). V SUR ČR obsažené cíle vychází ze 

závěrů konferencí OSN k udržitelnému rozvoji, z dlouhodobých programů OECD pro 

udržitelný rozvoj a ze Strategie udržitelného rozvoje EU z roku 2001 a mají se stát 

nástroji prosazování udržitelného rozvoje. V úvodu je zdůrazněno postavení 

udržitelného rozvoje jako nového rámce strategie civilizačního rozvoje a zavádění 

udržitelného rozvoje do praxe je přeneseno nejen na vládu, ale i na další partnery 

a organizace z veřejné a soukromé sféry. Na tomto místě dokumentu je opět patrný 

evoluční vývoj formování udržitelného rozvoje z gesce celosvětové organizace OSN 

na regionální celky EU a dále na národní a místní celky. Hlavním cílem SUR ČR je 

trvalé zkvalitnění života občanů a upevnění demokratického politického systému ČR. 

Trvalé zkvalitnění života je delegováno nejen na současnou generaci, ale i na generace 

budoucí. Koncepci kvality života lze chápat jako široce pojatou kategorii zahrnující 

charakteristiky jednotlivce i jednotlivců žijících v celé společnosti. Kvalita života je 

zpravidla aplikována na celou komunitu v daných životních podmínkách. Koncepce 

udržitelnosti života se váže na budoucí život lidské generace a jejich životních 

podmínek. Pokud se nahlíží na udržitelnost života a udržitelný rozvoj tímto úhlem 

pohledu, jeví se oba pojmy obsahově velmi blízké, ne-li totožné Potůček (2008). SUR 

ČR se člení do šesti hlavních částí. Druhá část obsahuje identifikaci stávající situaci 

v ČR na základě provedené analýzy uvedených oblastí:  

 ekonomický pilíř; hlavním cílem je posilovat konkurenceschopnost české 

ekonomiky, 
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 Usnesení Vlády ČR č. 778 z 30.07.2003. Webový portál Ministerstva životního prostředí [online]. 

[vid. 15. října 2012].  Dostupné z: http://www.mzp.cz/cz/rada_vlady_pro_udrzitelny_rozvoj 
26

 Strategie udržitelného rozvoje České republiky. Webový portál Ministerstva životního prostředí 

[online]. [vid. 7. Června 2012]. Dostupné z 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje/$FILE/KM-SUR_CR-

20100114.pdf  
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 environmentální pilíř; hlavním cílem je zajistit pro současné i budoucí pokolení 

kvalitní životní prostředí, ochrana životního prostředí, minimalizovat střety 

zájmů mezi ochranou životního prostředí a ekonomickým rozvojem, 

 sociální pilíř; hlavním cílem je podporovat rozvoj lidských zdrojů v kontextu 

udržení sociální stability, 

 výzkum a vývoj, vzdělávání; cílem je zajištěním vzdělanosti posílit 

konkurenceschopnost ekonomiky a podporovat výzkum a vývoj za účelem 

vývoje nových technologických postupů, 

 evropský a mezinárodní kontext; cílem je důsledné prosazování principů 

udržitelného rozvoje v rámci EU i v širších mezinárodních vztazích 

a problémech, 

 správa věcí veřejných; cílem je optimalizovat systém veřejné správy a zvyšovat 

efektivitu a kvalitu v oblasti veřejné správy. 

Základní časový horizont pro uskutečňování cílů byl stanoven na rok 2014, některé 

cíle byly zaměřeny až do roku 2030 případně i dále s tím, že tento dokument se bude 

v průběhu času rozvíjet, doplňovat nebo měnit tak, aby byly včas zřetelně označeny 

problémy, které by mohly ohrozit přechod ČR k udržitelnému rozvoji. Tab. č. 4 má za 

cíl obecně charakterizovat hlavní rozpory mezi třemi pilíři, aby bylo možné včas 

problémy identifikovat a iniciovat opatření pro předejití nebo zmírnění dopadů.  

 

Tabulka č. 4: Analýza rovnovážnosti či nerovnovážnosti vztahů mezi 

ekonomickým, sociálním a environmentálním pilířem udržitelnosti 

 

Rovnovážné prvky Nerovnovážné prvky 

Ekonomický pilíř versus environmentální pilíř 

Většinový konsenzus z hlediska zájmů jak na 

ekonomickém růstu, tak i na ochraně 

životního prostředí. 

Konflikt zájmů mezi ochranou životního 

prostředí (zejména ochranou přírody 

a krajiny) a ekonomickým rozvojem (zejména 

budování dopravní infrastruktury a výstavba 

užitkových budov. 

Rostoucí zájem části hospodářské sféry 

o dobrovolné environmentální aktivity 

(EMAS, ISO 14000, výroba ekologicky 

šetrných výrobků, dobrovolné shody). 

Nízká motivace ze strany státu 

k dobrovolným dohodám a dalším 

dobrovolným opatřením zlepšujícím stav 

životního prostředí.  
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Rozvoj „ekonomicky přidané hodnoty“ 

s nízkými materiálovými a energetickými 

vstupy. 

Radikalizace a polarizace názorů na vztah 

mezi ekonomikou a ochranou životního 

prostředí; absence partnerství a dialogu. 

Ekonomický pilíř versus sociální pilíř 

Většinový konsenzus z hlediska potřebnosti 

dalšího ekonomického růstu k uspokojování 

sociálních potřeb. 

Absence většinového konsenzu z hlediska 

nutnosti zásadních změn sociálních systémů. 

Rozvinuté sociální systémy (instituce 

a mechanismy zdravotní péče, sociální péče 

a důchodového zabezpečení). 

Sociální systémy (sociální péče, zdravotní 

péče, důchodové pojištění) se blíží svým 

ekonomickým mezím a přestanou být středně 

a dlouhodobě financovatelné. 

Vysoká míra ekonomické aktivity obyvatel. Trh práce není v souladu s potřebami 

ekonomiky (zejména mobilita, flexibilita 

a kvalifikace pracovní síly). 

Environmentální pilíř versus sociální pilíř 

Rozvoj podnikání v oblasti výrobků a služeb 

k ochraně životního prostředí vedoucí ke 

vzniku nových pracovních příležitostí. 

Převádění výrob a odpadů do zemí s nižší 

úrovní ochrany životního prostředí. 

Zvyšování kvality života jednak snižováním 

znečištění, jednak aktivními krajinotvornými 

a obecně „prostorotvornými“ opatřeními. 

Rostoucí dotace do sociálních systémů 

omezující disponibilní prostředky k ochraně 

životního prostředí. 

Vytváření nových pracovních míst v sektoru 

turistiky v souvislosti s vyšší atraktivitou 

„čistých“ lokalit. 

Upřednostnění řešení aktuálních sociálních 

požadavků před řešením problémů v oblasti 

životního prostředí. 

 

Zdroj: Webový portál Ministerstva životního prostředí [online] [vid. 7. srpna 2012]. Dostupné 

z http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje/$FILE/KM-

SUR_CR-20100114.pdf 

V provedené analýze jsou patrné hlavní rozpory a tendence, které vznikají při 

prosazování dílčích cílů jednotlivých pilířů. Pro sledování plnění dílčích cílů byly 

sestaveny indikátory, které jsou připojeny u všech strategických cílů. Závěrem jsou 

stanoveny úkoly pro RVUR v podobě monitoringu, aktualizací a revizí, byl zřízen 

Řídící výbor pro aktualizace, v jehož čele stojí zástupce Ministerstva financí. Bohužel 

při získávání materiálů pro analýzu dané oblasti nebylo možno získat přístup 

k případným podrobnějším a hlavně aktuálním materiálům, snad pro nedostačující 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje/$FILE/KM-SUR_CR-20100114.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje/$FILE/KM-SUR_CR-20100114.pdf
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aktivitu, mluvčí odkazovala na zasedání výborů, z jejich zasedání ale materiály nejsou 

k dispozici veřejnosti. 

Počátkem roku 2010 byl schválen Vládou ČR „Strategický rámec udržitelného 

rozvoje ČR“ (dále jen SRUR ČR), který je aktualizací předchozího dokumentu. Jeho 

úlohou je vytvářet konsensuální rámec pro všechny koncepční materiály, které budou 

vytvářeny v oblasti udržitelného rozvoje. Časový horizont pro uskutečňování cílů je 

stanoven na rok 2030. Strategická vize udržitelného rozvoje ČR, která popisuje 

žádoucí stav pro rok 2030 je uvedena na úvodních stranách dokumentu.  

Tabulka č. 5:  Strategická vize udržitelného rozvoje ČR 

Strategická vize udržitelného rozvoje ČR 

Prioritní osa 1: 

Společnost, 

člověk, zdraví 

Prioritní osa 2: 

Ekonomika 

a inovace 

Prioritní osa 3: 

Rozvoj území 
Prioritní osa 4: 

Krajina, 

ekosystémy  

a biodiverzita 

Prioritní osa 5: 

Stabilní 

 a bezpečná 

společnost 

Priorita 1.1: 

Zlepšování 

podmínek pro 

zdravý život 

Priorita 2.1: 

Podpora 

dynamiky národní 

ekonomiky 

a posilování 

konkurenceschop-

nosti (průmyslu 

a podnikání, 

zemědělství, 

služeb) 

Priorita 3.1: 

Upevňování 

územní 

soudržnosti 

Priorita 4.1: 

Ochrana krajiny 

jako předpoklad 

pro ochranu 

druhové 

diverzity 

Priorita 5.1: 

Posilování 

sociální stability 

a soudržnosti 

Priorita 1.2: 

Zlepšování 

životního stylu 

a zdravotního 

stavu populace 

Priorita 2.2: 

Zajištění 

energetické 

bezpečnosti státu 

a zvyšování 

energetické 

a surovinové 

efektivity 

hospodářství 

Priorita 3.2: 

Zvyšování 

kvality života 

obyvatel území 

Priorita 4.2: 

Odpovědné 

hospodaření 

v zemědělství 

a lesnictví 

Priorita 5.2: 

Efektivní stát, 

kvalitní veřejná 

správa a rozvoj 

občanského 

sektoru 

Priorita 1.3: 

Přizpůsobit 

politiky a služby 

demografickému 

vývoji a podpořit 

mezigenerační 

a rodinnou 

soudržnost 

Priorita 2.3: 

Rozvoj lidských 

zdrojů, podpora 

vzdělávání, vědy 

a výzkumu 

Priorita 3.3: 

Účinněji 

prosazovat 

strategické 

územní 

plánování 

Priorita 4.3: 

Adaptace na 

změny klimatu 

Priorita 5.3: 

Zvyšování 

připravenosti ke 

zvládání dopadů 

globálních 

a jiných 

bezpečnostních 

hrozeb a rizik 

a posilování 

mezinárodních 

vazeb 

Zdroj: Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (2010, s. 10)  
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V dokumentu se, mimo jiné, přesunuje odpovědnost za prosazování SRUR ČR na 

rezorty, samosprávu, ale již i na samotné občany. Zde je patrný odklon ve srovnání 

s prvním dokumentem tohoto charakteru, za jehož prosazování nesla odpovědnost 

Vláda ČR. Pro prosazování principů udržitelného rozvoje je zdůrazněno umožnění 

občanům vzdělání v tomto oboru. Nejlépe již od nejnižšího stupně a dále rozšiřovat 

znalosti této nové tématiky. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj má interdisciplinární 

charakter a vychází ze společenskovědních disciplín a navazuje na environmentální 

vzdělávání. Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR stanovuje priority 

a strategická opatření v oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj (Strategie VUR) pro 

období 2008 až 2015
27

. V tomto dokumentu je rozvedeno stanovisko ke vzdělávání 

pro udržitelný rozvoj, které je podle dokumentu předpokladem k osvojení takových 

způsobů, myšlení, rozhodování a chování jedince, které vedou k udržitelnému jednání 

v osobním, pracovním i občanském životě. Podle tohoto dokumentu se vzdělávání pro 

udržitelný rozvoj zaměřuje zejména na: 

 pochopení propojenosti a vzájemné souvislosti ekonomických, sociálních 

a environmentálních hledisek rozvoje, a to na lokální, národní i globální 

úrovni, 

 vnímání udržitelného rozvoje jako celostního a systémového přístupu, který 

směřuje k ekonomicky prosperující společnosti a respektuje sociální 

a environmentální souvislosti a limity, 

 rozvoj kompetencí (znalostí, dovedností a postojů) pro demokratické 

a svobodné rozhodování ve vlastním a veřejném zájmu v souladu s právem a 

s principy udržitelného rozvoje. 

Pokud nahlédneme do SWOT analýzy, která je součástí Strategie VUR lze nalézt mezi 

„hrozbami“ upozornění na přetrvávající nízké povědomí o udržitelném rozvoji, příliš 

teoretické vzdělání o udržitelném rozvoji a snahy o přebírání vzdělávacích metod ze 

zahraničí, které nemusí odpovídat našim národním podmínkám. Tyto zjištěné 

poznatky by měly být impulsem při prosazování vzdělávání na vysokých školách na 

dané téma a propojit teorii s praxí podniků, které jsou ochotny dobrovolně akceptovat 

myšlenky udržitelného rozvoje v podnikání. Téma udržitelného rozvoje se prosazuje 

                                                           
27

  Vzdělávání na všech stupních k tématice udržitelného rozvoje bylo zpracováno do materiálu, který je 

v gesci MŠMT ČR.  Webový portál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy [online] [vid. 9. 

Listopadu 2012]. Dostupný z http://www.msmt.cz/dokumenty/strategie-vzdelavani-pro-udrzitelny-

rozvoj-ceske-republiky 
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napříč spektrem vědních oborů, ale podstata zůstává stejná, z hlediska dlouhodobé 

perspektivy rozvoje společnosti zajistit udržitelné chování při výrobě a spotřebě 

Beran, Dlask (2005).  Pokud nebude manažer disponovat potřebným vzdělanostním 

rozhledem, nemůže aplikovat na konkrétní výrobní proces principy udržitelnosti. 

Zatím posledním dokumentem, který přijala Vláda ČR z pozice hlavního 

gestora udržitelného rozvoje České republiky jsou „Národní cíle ČR v rámci Strategie 

Evropa 2020“.
28

 Po konzultacích s Evropskou komisí bylo stanoveno pět základních 

národních cílů, jejichž plnění bude v dalších letech sledováno a vyhodnocováno:  

 zaměstnanost; národní cíl celková míra zaměstnanosti ve výši 75 %, 

 investice do výzkumu a vývoje; národní cíl investic do výzkumu a vývoje ve 

výši 2,7 % HDP a národní cíl poměru vysokoškolsky vzdělaných lidí ve věku 

30-34 let ve výši 32 % a poměru žáků předčasně opouštějících vzdělávací 

zařízení ve výši 5,5 %,  

 zvyšování energetické účinnosti;  

 vzdělání; 

 sociální začleňování a snižování chudoby. 

„Strategie Evropa 2020“ má za úkol provést členské státy pravděpodobně dlouhým 

obdobím ekonomické krize, když bylo otevřeně konstatováno nenaplnění úkolů 

Lisabonské strategie. Úloha ekonomického růstu je postavena do pozice prostředku 

dosažení stanovených cílů v ekonomické a environmentální oblasti. Opět se objevuje 

požadavek na udržení harmonického vývoje tří základních oblastí udržitelného 

rozvoje. Jaký bude osud a hlavně jak se podaří naplňovat stanovené cíle, může ukázat 

až budoucnost.   

Jedním z národních cílů je oblast investic do výzkumu a vývoje. Pro laickou 

veřejnost jsou nevýznamné vědecké články v odborných časopisech, ale proklamování 

odpovědného přístupu k dalším generacím má silné motivační účinky. Předpokladem 

spolupráce je utváření povědomí veřejnosti o nutnosti a důležitosti změn, principech 

a kritériích udržitelného rozvoje a to vše prostřednictvím dostatečného množství 

srozumitelných a objektivních informací. Právo na tyto informace jsou dány zákony, 

                                                           
28

 Vláda ČR v souladu se svými závazky vyplývajícími z členství v EU vycházela z hlavních cílů 

strategie „Evropa 2020“, které mají určit ekonomické směřování na dalších deset let. Z tohoto důvodu 

byla iniciována setkání s představiteli zaměstnavatelů, zaměstnanců, zástupci rezortů, nezávislými 

odborníky, zástupci akademické obce, nevládním sektorem i představiteli politických stran, za účelem 

stanovení národních cílů a identifikacemi hlavních překážek při jejich prosazování.  V souladu s těmito 

poznatky byl vytvořen materiál, který byl předložen Vládě ČR k dalšímu projednávání.   
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konkrétně zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákonem 

č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Přesto prezentace 

a prosazování myšlenek o stavu a vývoji udržitelného rozvoje se staly doménou 

neziskových organizací. Převážně ekologicky zaměřená hnutí burcují veřejnost 

z lhostejného přístupu k okolnímu prostředí.  

V roce 1992 založené občanské sdružení „Společnost pro trvale udržitelný 

život“ ministrem životního prostředí Josefem Vavrouškem, pokračuje po jeho tragické 

smrti ve své aktivní činnosti, věnuje se tématice udržitelného rozvoje v šíři všech jeho 

oblastí a spolupracuje s tuzemskými i mezinárodními organizacemi podobného 

zaměření
29

.  

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy 
30

 je fundovaným 

zdrojem pro získávání aktuálních informací v oblasti životního prostředí 

a udržitelného rozvoje, dlouhodobě spolupracuje s odbornými pracovišti v České 

republice i v zahraničí.  

Korektním poskytovatelem informací zaměřených na životní prostředí je 

Enviweb s.r.o.,
31

 který je určen pro specialisty se zaměřením na životní prostředí 

a udržitelný rozvoj. Webový portál obsahuje množství informací na dané téma, mimo 

jiné i z oblasti environmentálního účetnictví a účetnictví pro udržitelný rozvoj. 

 Podnikatelům v počátcích mohou být nápomocny informace z Českého 

ekologického manažerského centra (CEMC). Centrum disponuje rozsáhlými materiály 

v souvislosti se zaváděním a problémy v oblasti životního prostředí.  

V listopadu 2012 byla v ČR založena pobočka Světové podnikatelské rady pro 

udržitelný rozvoj (World Business Council for Sustainable Develepment). Členství ve 

WBCSD je výběrové, pobočky jsou zakládány pouze na vyzvání. Založením České 

podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj se dle slov jejího prezidenta „český byznys 

přihlásil k přijatým zásadám mezinárodního byznysu ohledně ekonomické, sociální a 

environmentální udržitelnosti a širší korporátní zodpovědnosti vedené  mottem: 

„Mysli globálně – jednej lokálně“.   

 

 

                                                           
29

 Webový portál Společnosti pro trvale udržitelný život [online]. [vid. 10. prosince 2012]. Dostupný z 

http://www.stuz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=34 
30

 Webový portál COŽP [online]. [vid. 10. prosince 2012]. Dostupný z  

http://www.czp.cuni.cz/czp/index.php/cz/o-centru 
31

 Webový portál Enviweb [online]. [vid. 10.prosince 2012]. Dostupný z http://www.enviweb.cz/clanky 
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Tabulka č. 6: Mezníky udržitelného rozvoje v rámci ČR 

Období Mezníky 

1992  Trvale udržitelný rozvoj zakomponován v legislativě ČR v zákonu 

o životním prostředí 

2003 Vznik Rady vlády pro udržitelný rozvoj pod gescí Vlády ČR 

2004 Strategie udržitelného rozvoje ČR 

2010 Aktualizace SUR ČR pod názvem Strategický rámec udržitelného 

rozvoje ČR 

2010 Národní cíle ČR v rámci Strategie Evropa 2020 

Zdroj: vlastní úprava 

Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, udržitelný rozvoj se nevyvíjí tak, jak 

by bylo potřebné, tedy dynamicky a proporcionálně, totéž lze konstatovat i o situaci 

v České republice. Dle Dlouhé a Dlouhého (2012) vývoj udržitelného rozvoje lze 

rozdělit do několika etap, které jsou charakterizovány následovně: 

 období kolem roku 1992;  je charakteristické aktivním zapojením státního 

i nevládního sektoru, návrhy Moldana
32

 a Vavrouška
33

 vedou k vydání zákona 

o životním prostředí, udržitelný rozvoj se objevuje v legislativě, 

 od roku 1993 vnitropolitickým vývojem je udržitelný rozvoj vnímán jako 

nepřátelská ideologie a impulsy k pokračování jdou z neziskového sektoru 

a akademického prostředí, vzniká Centrum pro otázky životního prostředí 

Univerzity Karlovy v Praze, 

 od roku 1997 tzv. předvstupní období do EU, udržitelný rozvoj se stává 

součástí programů vlád, jsou vytvářeny analytické materiály pro sestavení SUR 

ČR, udržitelnému rozvoji se věnuje státní sektor, 

 od roku 2004 po vstupu do EU vznikají v rámci SUR ČR pracovní skupiny, 

vzniká metodika pro směřování měst k udržitelnosti, rozvíjí se státní politika 

v oblasti životního prostředí, v oblasti vzdělávání je založeno Forum 

vysokoškolských učitelů pro udržitelný rozvoj, 

  zatím poslední etapou je doba od poloviny roku 2010, která je charakteristická 

„ignorováním udržitelného rozvoje na státní úrovni“, kdy SRUR ČR není 

                                                           
32

 Moldan B., je profesor Univerzity Karlovy v oboru ochrana životního prostředí, autor mnoha 

publikací na téma životního prostředí, účastník mezinárodních konferencí OSN k udržitelnému rozvoji, 

v letech 1990-1991 ministr životního prostředí. V současnosti je předsedou Rady vlády pro udržitelný 

rozvoj. 
33

 Vavroušek Josef., byl docent Univerzity Karlovy v oboru ochrana životního prostředí, první ministr 

životního prostředí České republiky, publikoval v oblasti životního prostředí, spolu s Moldanem jsou 

autory překladu knihy „Meze růstu“.  
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závazný pro jednotlivé ministry a tíha prosazování leží opět na neziskovém 

a akademickém sektoru.   

Z uvedeného shrnutí vyplývá obtížná výchozí pozice pro podnikatelské subjekty, 

pokud se rozhodnou dobrovolně pro udržitelnost svých aktivit a nemožnost získat 

oficiální metodickou ucelenou podporu ze strany státního sektoru, ať v podobě 

tištěného nebo elektronického materiálu. Na straně druhé existuje velké množství 

nejrůzněji koncipovaných materiálů, metodicky i prakticky se „tvářících“ dokumentů 

a článků, na různém stupni odbornosti. V mnoha případech jenom jednoduchým 

srovnáním základního materiálu vybrané organizace (OSN, EU, materiálů ze státního 

sektoru) lze dojít k nesrovnalostem, nepřesnostem a dalších analogickým nejasnostem. 

Při rešerších materiálů se autorka práce snažila důsledným studiem a analýzou 

materiálů předejít těmto situacím, z některých zdrojů proto nebylo ani čerpáno. 

Téma udržitelného rozvoje je rozpracováváno od minulého století autory 

různého odborného zaměření v kontextu zájmu o kvalitní život celé společnosti. 

Společnost neustrnula a neustrne ve svém vývoji, jednou z lidských vlastností je 

zkoumání neznámých jevů a hledání odpovědí na otázky, které vyvolají otázky další. 

Pro racionální informace se tazatelé obrací na ověřené zdroje, za jeden z nich je 

právem považováno účetnictví. Účetnictví v pozici ekonomické discipliny provází 

podnikatele od vzniku až do zániku podnikání a stává se zdrojem jeho znalostí. 

 

1.2 Účetnictví podniku  

Pokud přijmeme myšlenku evoluce lidské společnosti, musíme akceptovat 

i vizi evoluce účetního systému. Podle Březinové (2011, s. 9) byl důvodem vzniku 

účetnictví rozvoj hospodářských činností společnosti. Kovanicová (2004) přisuzuje 

zrodu účetnictví tři podmínky a těmi jsou: směna peněz - měření času - vznik 

společenských vrstev. Účetnictví disponující již logickou koncepcí, tak jak známe 

v současnosti, bylo poprvé prokazatelně zachyceno v díle italského učence Lucy 

Pacioliho (1445-1510). Kolega Leonarda da Vinciho, profesor matematiky na 

univerzitě v Perugii a po svém odchodu ze světského života člen minoritského 

mnišského řádu, svým naturelem tíhnoucí k logickému uvažování a řešení, metodicky 
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sjednotil a popsal principy stavu tehdejšího účetnictví
34

. V Benátkách v roce 1494 byla 

vydána jeho matematická učebnice Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportioni et 

Proportionalita. Účetní tématika je zařazena v XI. Pojednání Užití matematiky 

v obchodním životě Tractatus XI. Particularis, de computis et scripturis. Takto uvádí 

Janhuba (2005, s. 165) svůj názor na podíl tohoto neúčetně vzdělaného člověka, 

disponujícího logickým myšlením a vzdělanostním rozhledem, na prokazatelně 

prvním, systematicky se účetnictvím zabývajícím díle: „Do dějin účetnictví se tento 

traktát navždy zapsal jako autorské dílo Lucy Pacioliho, který jej sám nevynalezl, ale 

podrobně a didakticky uspořádal a popsal“. 

 

1.2.1 Podnikání a udržitelný rozvoj 

Za základní jednotku, která realizuje výkony nebo poskytuje služby je obecně 

považován podnik. Synek a kol. (2007) se dívá na podnik komplexním pohledem, 

když uvádí, že podnik je předmětem zkoumání různých vědeckých disciplín. Podnik je 

zakládán za účelem dosažení cílů, které si stanovují jeho vlastníci, zisk je cílem 

a podnětem podnikání, ne však jediným. Zpravidla jsou sledovány finanční 

i nefinanční cíle, mezi nefinanční lze zařadit dobré jméno firmy a značky. Zisk jako 

hlavní zdroj růstu podniku má být poměřován z krátkodobého i dlouhodobého 

hlediska. Kovanicová (2010) upozorňuje na setrvávající zavedenou praxi požadavku 

maximalizace podnikových zisků bez ohledu na budoucnost nejen podniku, ale a což 

je důležitější, bez ohledu na ostatní a bez ohledu na generace, které přijdou. Jedním 

z kritérií prosperujícího podniku může být kontinuální zvyšování majetku vlastníků. 

Podnik může na okolní prostředí působit pozitivně nebo negativně. V době, 

kdy za ochranu životního prostředí odpovídal stát, neřešil management otázku dopadů 

svých aktivit na životní prostředí a pociťoval jakékoliv aktivity v této oblasti pouze v 

podobě povinnosti vynaložení finančních prostředků. Podle Romančíkové (2004, s. 

39) byl tento názor překonán a bylo prokázáno, že podnik přijímající opatření na 

snížení zatížení životního prostředí může dosáhnout zlepšení své finanční situace. 

Mezi oblasti negativních dopadů na životní prostředí patří zejména: 

 suroviny, materiály, energie a služby, které primárně vstupují do výroby, 

                                                           
34

 V odborné literatuře se toto účetnictví nazývá účetnictví italské (italská metoda), mnoho slov dodnes 

používaných má svůj původ v latině nebo italštině např.: ážio, debet, inventura, kredit, rimesa, trata a 

další.   
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 emise a pevné nebo kapalné odpady, které jsou vedlejším produktem výroby 

a nejsou spotřebovány v procesu výroby, 

 vlastní výrobky, které používáním u zákazníků negativně působí na životní 

prostředí, 

 nákladní doprava.  

Od 70. let minulého století se mezi podnikateli rozšiřuje otázka kvality 

a ochrany životního prostředí ve vazbě na cíle podnikání. Integrace ochrany životního 

prostředí do tržně ekonomického prostředí by měla vést k zabezpečení procesu trvale 

udržitelného rozvoje Romančíková (2004, s. 25). V souvislosti s růstem 

environmentální odpovědnosti se mění přístup k cílům podnikání. Zdravému 

životnímu prostředí je přikládána rostoucí společenská hodnota, v  rozhodovacím 

procesu je ochraně životního prostředí přisuzována stejná váha jako zvyšování 

konkurenceschopnosti. Pojem eko-efektivita je prezentován jako cesta udržitelného 

rozvoje podniku, která zaručuje zvyšování komfortu a kvality výrobku pro 

spotřebitele, ale zároveň menší zátěž pro životní prostředí. Eko-efektivita se objevuje 

v práci Schmidheinyho (1993) a je vyjádřena jako strategie pro dosažení ještě 

účinnějšího využití materiálů a energie a současného snížení finančních nákladů 

a negativních dopadů na životní prostředí (v ang. „more from less“ čili více z méně) 

Remtová (2009, s. 14).  Koncepce eko-efektivity tedy propojuje ekonomickou 

a environmentální výkonnost tlakem na minimalizaci čerpání zdrojů a ovlivnění 

životního prostředí a současně udržení zisku. Vztahem mezi ekonomickou 

a environmentální výkonností se zabývá tzv. Porterova hypotéza
35

, která je předmětem 

zkoumání v mnoha odvětvích hospodářství z hlediska konkrétních činností podniků. 

V důsledku svých výrobních aktivit je podnikatelský sektor na prvním místě, 

pokud se jedná o identifikaci subjektů negativně působících na okolní prostředí. Snahy 

o maximalizace zisků a rozmnožování majetku jsou mnohdy prosazovány za 

jakoukoliv cenu. Obecně převládá názor, že důsledkem udržitelného přístupu 

v podnikání je nárůst nákladů. Tradičně byla ochrana životního prostředí považována 

za brzdu ekonomického vývoje Schmidheiny (1993, s. 10). Toto může být hlavním 
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 Porterova hypotéza je teorie rozvíjená M. Porterem a C. Lindem, která vyjadřuje názor, že státní 

regulace v oblasti životního prostředí nemá negativní vliv na ekonomickou výkonnost podniků, naopak 

motivuje podniky k inovacím vedoucím k získání konkurenční výhody na trhu. Tyto inovace budou 

prospěšné životnímu prostředí tak ekonomické výkonnosti. Webový portál Enviwiki [online] [vid. 2. 

Listopadu 2012]. Dostupný z http://www.enviwiki.cz/wiki/Porterova_hypot%C3%A9za  
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důvodem, proč podniky přistupují rezervovaně k udržitelnému rozvoji, obavy ze 

snížení zisku převládají nad odpovědným přístupem. Investice do technologií, 

preventivní kroky, vzdělávání a další opatření na eliminaci negativních dopadů na 

okolní prostředí, sice mohou znamenat z krátkodobého horizontu snížení nákladů, ale 

současně může podnik získat jiné výhody.  Mikoláš (2012, s. 7) ve svém názoru na 

soudobé pojetí konkurenceschopnosti podniků staví na první místo vizi a považuje ji 

za výchozí, iniciační prvek rozvíjení konkurenceschopnosti a spojuje ji v celek 

s přírodou, které přisuzuje životaschopnost vize. Pokud setrváme na pozici zajišťování 

zisku, uvádí Schaltegger a Wagner (2006) názor, že podnikatelé jsou ochotni 

akceptovat udržitelný rozvoj pouze tehdy, pokud jim budou objasněny ekonomické 

přínosy. V průběhu let, kdy se začaly rozvíjet environmentální manažerské systémy, se 

začalo ukazovat, že tyto systémy vyžadují kvalitní informace, které by prokazatelně 

doložily skutečnost a ověřily tak, zda podnik nastoupil správnou cestu k udržitelnosti.   

Pro podnik to znamená budovat informační databáze, které budou schopny 

poskytovat v dostačujícím rozsahu a podrobnostech informace zaměřené na 

ekonomickou, environmentální a sociální oblast. Při navrhování koncepce je nezbytné 

vycházet ze systémového přístupu, který umožňuje vytvářet modely, představující 

realitu. Informační systém podniku prezentuje komplex údajů, jejichž využíváním jsou 

zabezpečeny výkony jednotlivých činností podniku. Informace jsou neomezeným 

zdrojem, který lze optimalizovat prostřednictvím vhodně koncepčně nastaveného 

informačního systému Dvořáček (1997). Informační systém lze členit na informace 

vypovídající o jevech které nastaly (ex post) a o jevech které pravděpodobně nastanou 

(ex ante). Vypovídací schopnost informací lze zvýšit, pokud je lze srovnávat 

s minulým obdobím, informace nabývají vlastnost srovnatelnosti, čím více je 

srovnatelných období, tím se zvyšuje váha vypovídacích schopností. Získané výsledky 

mohou být podrobeny zkoumání příčin rozdílů mezi očekávaným a skutečností a lze 

vyvozovat závěry a predikovat.   

Od roku 2004 je Česká republika řádným členem EU. V rámci tohoto 

společenství jsou vydávány právní normy, které jsou závazné nejen pro tyto státy, ale 

i pro vnitrostátní subjekty  těchto států. Rozsah a obsah právních norem uvádí 

Kružíková, Adamová, Komárek (2003) takto: 

 nařízení - jsou v plném rozsahu platné v zemích EU, po vyjití jsou přebírány 

v plném rozsahu do legislativ jednotlivých států, mají přednost před národní 
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legislativou, pokud je národní předpis v rozporu s nařízením, musí být změněn 

nebo zrušen; 

 směrnice - stanovují cíl, který musí být dosažen, na státech je vlastní 

rozhodnutí, jak tento cíl bude dosažen (vyhláška, novela zákona), lhůta 

dosažení je stanovena na dva roky, podobně jako u nařízení nesmí být 

směrnice v rozporu s národním předpisem;   

 rozhodnutí - je závazné pro stát nebo jmenovanou společnost; 

 doporučení - není právě závazné, nestanovuje zákonnou povinnost pro nikoho, 

vyjadřuje možnost, jak postupovat v dané situaci; 

 stanoviska - používají orgány EU pro vyjádření názoru na danou situaci, aniž 

by byly vyvozovány jakékoliv právní důsledky. 

Požadavky stanovené EU a národními strategiemi v oblasti udržitelného rozvoje jsou 

značně rozsáhlé, ale jejich realizace je a pravděpodobně zůstane v pozici 

dobrovolnosti. Lze tedy hovořit pouze o nepřímém tlaku na jednotlivé podniky, které 

dle Gray a Bebbington (2007) jsou dvojího druhu a to tržní a legislativní. V souvislosti 

s koncepcí trvale udržitelného rozvoje se mění i pohled na podniky jako faktoru, který 

zásadním způsobem, dle svých konkrétních potřeb, bude formovat ekonomickou, 

environmentální a sociální dimenzi tak, aby uvedl do souladu své konání a získal 

přiměřenou výši zisku, namísto snah o maximalizaci zisku bez ohledu na dopady 

svých činností na okolní prostředí Dvořáková (2009).  

Principy udržitelného rozvoje nelze zužovat pouze na ekologický přístup, tím 

by docházelo k deformaci a čistě přírodnímu postupu v technologiích, jak prosazují 

někteří zastánci „zeleného podnikání“. Na udržitelnost je nutno pohlížet 

z dlouhodobého aspektu a jak uvádí Pawliczek (2011, s. 17), udržitelné (dlouhodobé) 

myšlení je životaschopný, základní nezbytný koncept, který by měl být integrální 

součástí každého podnikatelského projektu. Výsledkem aplikování udržitelného 

myšlení v podnikatelské strategii může být dosaženo konkurenčních výhod pokud: 

 postupy pro prosazování ochrany životního prostředí jsou prováděny 

komplexně a systematicky, 

 přijatá opatření v podniku pro udržitelný rozvoj jsou vyvolaná průzkumem 

trhu, 

 přijatá opatření jsou prováděna v předstihu před konkurencí s dostatečnou 

prezentací veřejnosti. 
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Pro úspěšný průběh podnikatelských aktivit je nezbytný adekvátní systém řízení 

a rozhodování. Nelze pochybovat o tom, že primárním cílem podnikání bude jiné 

hledisko než ekonomické, jestliže se však podnik rozhodne přijmout přiměřenou své 

pozici odpovědnost za udržitelný rozvoj, musí počítat také s úpravou systému řízení 

o environmentální a sociální hledisko. Takový systém řízení lze charakterizovat jako 

systém řízení pro udržitelný rozvoj Kovanicová (2009, s. 9). Opět se lze setkat 

s různými názvy, např.: ekologický systém řízení, systém environmentálního 

managementu, systém řízení zaměřený na ochranu životního prostředí apod. Na tuto 

situaci, tedy na nejednotnost terminologických pojmů, jejíž příčinou je víceoborové 

formování koncepce udržitelného rozvoje, již bylo dříve v práci upozorňováno 

a vyskytuje se v podstatě v celé práci. Z uváděných názvů by bylo možno usuzovat, že 

v systému řízení je preferován environmentální aspekt, ale ekonomická dimenze tvoří 

podstatu podnikání a zatím nejméně rozvíjená je sociální oblast. Ale jak uvádí 

Kovanicová (2009), cílem takto nastaveného systému řízení je rovněž ochrana zdraví 

zaměstnanců i veřejnosti.  

Pravděpodobně vlivem rozvoje implementace environmentálně zaměřených 

manažerských systémů se mění chování a přístup podniků k udržitelnému rozvoji 

a důsledkem těchto činností je i tlak na informační podporu nově formovaných aktivit. 

Tradiční přístup zaměřený pouze na striktní zobrazování skutečnosti, sledování 

produkce, výkonů a služeb, je nutno posuzovat z aspektu vlivů na okolní prostředí, 

lidské a sociální potřeby. Ověřeným systémem, ze kterého  management zvykově 

čerpá informace je účetnictví. Účetnictví formou a obsahem není koncipováno na 

poskytování informací specificky zaměřených na tři oblasti udržitelného rozvoje. Ale 

jak již bylo zdůrazněno, není systémem zakonzervovaným. Lze předpokládat, že tato 

praktická a teoretická vědní disciplina, s historickými kořeny sahajícími daleko do 

minulosti, dokáže zareagovat na nově formulované požadavky a bude schopna při 

správně nastavených parametrech je akceptovat a formou výstupů je poskytovat 

uživatelům v požadovaném členění a rozsahu. Janhuba (2005, s. 168) předpokládá 

budoucí vývoj účetnictví především ze stránky obsahové, jako důsledek reakce 

uživatelů na měnící se informační požadavky a zmiňuje ekologické aspekty 

podnikového hospodaření. 
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1.2.2 Účetnictví České republiky 

Kovanicová (2005, s. 13) považuje historii účetnictví za specifický vzorek 

evoluce lidské společnosti. Účetnictví je v určité etapě svého vývoje produktem 

okolního prostředí té doby a zpětně dává prostředí podnět ke změnám. Účetní historie 

je studiem evoluce v účetním myšlení, účetní praxi a v účetních institucích s ohledem 

na změny v okolním prostředí a aktuální společenské potřeby.  

Československo jako jedna z nástupnických zemí převzalo stávající právní 

předpisy Rakousko-Uherska recepčním zákonem
36

 do právního systému nově vzniklé 

republiky. Z účetního hlediska to znamenalo udržení kontinuity v používání účetních 

systémů ve třech základních formách: 

 kamerální účetnictví, které zůstalo ve státní správě a fungovalo na principu 

vyrovnaného rozpočtu, 

 podvojné účetnictví bylo formováno na účetních principech italské metody 

vedením tří účetních knih, dle potřeby doplňovaných o další evidence např. 

dodavatelů, odběratelů, 

 jednoduché účetnictví, které zůstalo specifikem především pro obchod. 

Jak uvádí Jurová (2008), italská metoda doznala změn v průběhu staletí, reakcí na 

vznik podniků bylo nákladové účetnictví, objevují se a prakticky používají pojmy 

kontinuita, periodicita, akruální princip. Stalo se zvykem každoročně uzavírat účetní 

knihy, sestavovat účet zisku ztráty, předvahu. Bilanční princip zůstává nástrojem 

vnitřní kontroly. 

Období do druhé světové války je charakteristické absencí legislativních 

předpisů, jednotlivé subjekty vedou dle vlastního rozhodnutí vyhovující formu a obsah 

svých účetních podkladů. Stále byl platný Obchodní zákoník z roku 1862 

s pojednáním o obchodních knihách. Válečnými událostmi bylo území českého státu 

silně zasaženo, odtržená území byla majetkově přičleněna do Německé třetí říše, 

emigrací a odsuny židovského obyvatelstva došlo k přesunům v majetcích, česká měna 

byla nastavena v nevýhodném poměru k říšské marce, na obsazených územích začala 

platit říšská legislativa. Stávající formy účetnictví byly využívány především na 

evidování plnění povinných válečných dodávek.  
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 Zákon č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu Československého. Recepčním zákonem nový stát 

přejímá (recipuje) právní řád svého předchůdce. Uvedený zákon recipoval v plném rozsahu právní řád 

Rakousko-Uherska.  
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 Po skončení války byly vydány dekrety prezidenta republiky, a pro vytvoření 

kontinuity mezi předválečnou a poválečnou dobou, byla doba války vyhlášena za 

období nesvobody a předpisy vydané v tomto období byly prohlášeny za neplatné. 

Pozornost se zaměřila na budování daňové správy a úpravy v majetkové oblasti, 

v účetnictví se předpokládalo udržení metodického základu, na který období války 

nemělo zásadní vliv. Směřování účetnictví a rozvoj účetní profese je provázán 

s vývojem společnosti, v každé zemi probíhá jinak, vypovídá o sociálním prostředí, 

tradicích, uznávaných etických hodnotách. Kovanicová (2005) přiznává důležitou roli 

ve formování účetnictví institucím, které v dané době mohou účetnictví regulovat. 

 Procesem znárodňování se od roku 1945 začaly eliminovat prvky tržního 

hospodářství a ekonomika se začala řídit periodickými plány. Zásahy do oblasti vedení 

účetnictví souvisí se zákonem č. 116/1946 Sb., o jednotné organizaci podnikového 

početnictví. Záměrem zákona bylo sjednocení účetnictví, kalkulací, statistiky 

a rozpočetnictví do jednoho systému ve státních podnicích, jak je patrné z názvu 

podnikové početnictví. Účetnictví bylo vytlačováno z primární pozice tvůrce 

systematicky uspořádaných informací do pozice pouhého pomocníka při 

hospodářském plánování. Důležitým předpisem se stalo vládní nařízení č. 205/1946 

Sb., kterým se stanovily jednotné účetní zásady. Zásady povolovaly vedení účetních 

případů dle časového uspořádání (chronologicky), k tomu účelu byl používán deník 

a vedení účetních případů dle věcného uspořádání (systematicky), za tím účelem byly 

prováděny zápisy na účtech. Vládní nařízení zavádělo povinnost vedení v podnicích 

jen podvojného účetnictví. Účetnictví se vedlo na rozvahových a výsledkových účtech. 

Formou vyhlášky byly vydány směrné účtové osnovy a objevuje se název finanční 

účetnictví. Vládní nařízení o jednotných účetních zásadách tedy položilo základy 

současné metodiky účetnictví zachycovat v časovém a věcném uspořádání, v souladu 

se směrnou účtovou osnovou na účtech stanovených účtovým rozvrhem. Za pozitiva 

této etapy lze považovat: 

 vedení účetnictví bylo zakomponováno v zákonu, 

 bylo možno vést finanční účetnictví (za podnik jako celek) a provozní 

účetnictví
37

 (střediskové) za jednotlivá vymezená střediska dle organizačního 

uspořádání, 
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 Principy provozního účetnictví byly převzaty z Baťových závodů ve Zlíně, kdy nástupnickým  

    subjektem se stal národní podnik Svit Gottwaldov. 
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 došlo k rozlišení účetní závěrky (která získala jednotnou strukturu) a účetní 

uzávěrky (kterou se rozuměly činnosti spojené s uzavíráním účetních knih). 

Za negativum provedené úpravy lze považovat degradaci účetnictví na roli pomocníka 

při plánování a nevyjasněnou oblast oceňování majetku. 

 Odklon  od finančního a provozního účetnictví vzniklo v důsledku  vydání 

zákona č. 108/1951 Sb., o organizaci národohospodářské evidence. Preferování 

rozvoje národohospodářského plánování přineslo snížení významu účetnictví a tato 

etapa je nazývána etapou účetní evidence. Zákon stanovoval pro potřeby plánování 

a vedení národního hospodářství soustavu národohospodářské evidence, kterou tvořila: 

 operativně-technická evidence, 

 účetní evidence, 

 statistika
38

. 

Úlohou účetní evidence bylo vyjadřovat hospodářské procesy uzavřenou soustavou 

vzájemně propojených hodnotových (peněžních), případně i naturálních ukazatelů 

Šlosár (2008, s.76). Takto formulované úkoly znamenaly odklon od tradičního vedení 

účetnictví a zjednodušily se na systém účetního výkaznictví, kdy vzory jednotlivých 

výkazů vydávalo Ministerstvo financí, jiné se nesměly používat. Účetní výkazy měly 

dokládat plnění plánovaných úkolů, důležitá byla vytvořená pozice hlavního 

účetního
39

, který byl považován za kontrolní orgán státní správy. Je pravděpodobné, že 

v této době vznikl názor na účetnictví jako činnost neproduktivní, nepotřebnou, jelikož 

výstupy z účetní evidence byly podávány se značným časovým posunem a podniky 

vedly pro vlastní potřeby souběžnou evidenci pro vnitropodnikový rozpočet. Tomu 

odpovídá např. skutečnost, že inventarizace nebyly vázány na poslední den v roce, ale 

musely proběhnout periodicky i několikrát za rok (u zásob). 

 Pokračováním období, kdy byl snižován význam účetnictví, je etapa sociálně-

ekonomických informací. Zákony z roku 1963
40

 a zejména z roku 1971
41

 sice 

znamenaly v zásadě odklon od metodiky účetní evidence, nicméně účetnictví bylo 

vřazeno do informační soustavy organizace spolu s rozpočetnictvím, kalkulacemi, 

statistikou, operativní evidencí a případnými dalšími vytvářenými informacemi 

a nevrátilo se do své samostatné pozice, kterou mělo před rokem 1946.  

                                                           
38

 § 1 zákona č. 108/1951 Sb., o soustavě národohospodářské evidence.  
39

 Zákon č. 54/1952 Sb., o hlavních (vedoucích) účetních a o organizaci účetní služby. 
40

 Zákon č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a národohospodářské evidenci 
41

 Zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně-ekonomických informací. 
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 Ústup od centrálně řízeného hospodářství a období přechodu na tržní 

hospodářství v devadesátých letech přineslo i změny v účetnictví. Vyhláška č. 23/1990 

Sb., o účetnictví vracela význam připisovaný vedení účetnictví a znamenala 

implementaci tradičních, všeobecně platných účetních zásad. Zde je na místě uvést 

připomínku o vlivu vzdělávání na vývoj účetnictví. Výuku účetnictví zabezpečovaly 

od vzniku Československa obchodní školy (2leté), obchodní akademie (4leté) 

a vysoké školy. Výuka účetnictví čerpala z praktických zkušeností a stala se nositelem 

metodiky tradičního účetnictví Šlosár (2008). V současné době největším rozsahem 

základní výuky účetnictví disponují obchodní akademie, na jejich znalosti navazují 

ekonomické vysoké školy a dle aktuálních požadavků probíhá výuka ve 

specializovaných předmětech. Rozsah a obsah výuky odpovídá požadavkům praxe 

a vychází z platné úpravy účetnictví v národním i nadnárodním měřítku. Perspektiva 

začlenění do hospodářského celku Evropské unie, znamenala splnění podmínek, které 

platily pro účetnictví členských zemí Evropské unie, a muselo dojít k zásadní změně 

v tradičním účetnictví. Před tvůrci nové koncepce účetnictví stály dvě alternativy: 

 vytvořit účetní systém na koncepci, která respektuje daňový systém 

a poskytuje údaje hlavně pro zjišťování daňového základu; 

 vytvořit účetní systém na koncepci, která poskytuje reálné údaje o majetkové, 

finanční a důchodové situaci účetní jednotky a není provázána s předpisy 

v oblasti daňového práva. 

Zákonem z roku 1991 byla dána přednost druhé alternativě, kterou využívají evropské 

státy a jejímž cílem je vytvoření kompatibilního komplexu účetního práva Šlosár 

(2008, s. 98). 

 Od prvního ledna 1992 vstoupil v platnost zákon o účetnictví
42

, uplynulo tedy 

již více než dvacet let od nově nastavené koncepce systému legislativní úpravy 

účetnictví. Budování systému účetního práva je charakteristické vytvořením 

a fungováním kompatibilního celku zákona, prováděcích vyhlášek, účetních standardů 

a interních účetních předpisů. Zákon prošel novelami, za nejdůležitější lze považovat 

vydání klíčové novely k roku vstupu České republiky do Evropské unie, vydání 

prováděcích vyhlášek k zákonu a vydání Českých účetních standardů. Pro taxativně 

jmenované účetní jednotky platí povinnost při sestavení účetní závěrky 

                                                           
42

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 
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a konsolidované účetní závěrky se řídit Mezinárodními účetními standardy IAS
43

  

a Mezinárodními standardy účetního výkaznictví IFRS
44

. Zákon o účetnictví stanoví 

v souladu s právem Evropské unie rozsah a způsob vedení účetnictví pro účetní 

jednotky. Pro docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami jsou 

vydávány české účetní standardy. Interní směrnice pro vedení účetnictví zajišťují 

dlouhodobý, jednotný metodický postup pro správné posuzování a hodnocení daných 

skutečností v účetní jednotce jako celku Kovalíková (2010). Účetnictví je modelovým 

zobrazením reality, účetní informace umožňují komplexně propojit měření tzv. 

finanční pozice, výkonnosti a změny ve finanční pozici. Charakteristickou vlastností 

účetních informací je preference stability vývoje podniku v čase. Pomocí účetních 

informací je možno hodnotit schopnost podniku vytvářet peníze, časové rozložení této 

schopnosti, a tak i posoudit míru rizik do budoucnosti Fibírová, Šoljaková, Wagner 

(2007). Grafické znázornění systému a provázanosti účetního práva ukazuje obr. č. 3, 

na němž je možno demonstrovat charakteristiky účetnictví. 

Obrázek č. 3: Systém českého účetního práva 

Zákon o účetnictví 

Vyhlášky       IAS/IFRS 

České účetní standardy 

Interní směrnice pro vedení účetnictví účetní jednotky 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Uváděné úpravy v systému účetnictví potvrzují faktum působení vnějších vlivů na 

vývoj účetnictví a jeho těsnou návaznost na etapy vývoje společnosti. Účetnictví jako 

jedna z mála vědních disciplín byla, je a bude vždy spojena s praktickou aplikací 

poznatků a nemůže být odtržena od reálného zobrazení skutečnosti.  

 Pro vymezení formování účetnictví České republiky z hlediska vývojových 

etap  jsou v tabulce seřazeny základní normy, ze kterých bylo vycházeno při vedení 

účetnictví spolu s uvedením doby jejich platnosti. 
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 IAS International Accounting Standards 
44

 IFRS International Financial Reporting Standards 
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Tabulka č. 7: Vybrané legislativní předpisy zaměřené na oblast účetnictví ČR 

Předpis Název Období platnosti 

Obchodní zákoník 

Recipročně převzatý 

z Rakousko-Uherska 

Obchodní zákoník 1862-1946 

Zákon  

č. 116/1946 Sb. 

O jednotné organizaci podnikového 

početnictví 

1946-1951 

Vládní nařízení 

č. 205/1946 

Kterým se stanoví jednotné účetní zásady 

účetní služby 

1946-1951 

Zákon  

č. 108/1951 Sb. 

O organizaci národohospodářské 

evidence 

1951-1961 

Vládní nařízení  

č. 41/1952 

Kterým se stanoví zásady pro účetní 

evidenci (účetní zásady) 

1954-1958 

Vládní nařízení  

č. 30/1958 

Zásady pro účetní evidenci 1959-1971 

Zákon  

č. 23/1963 Sb. 

O lidové kontrole a národohospodářské 

evidenci 

1963-1971 

Vládní nařízení  

č. 96/1966 

O jednotných kalkulačních zásadách 1967-1971 

Zákon  

č. 21/1971 Sb. 

O jednotné soustavě sociálně 

ekonomických informací 

1971-2003 

Vyhláška  

č. 154/1971 Sb. 

O účetnictví 1972-1990 

Vyhláška 

 č. 23/1990 Sb. 

O účetnictví 1990-1992 

Zákon  

č. 563/1991 Sb. 

O účetnictví 1992-dosud 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Nezanedbatelný vliv na formování koncepce českého účetnictví v jednotlivých 

etapách vývoje měly osobnosti, které se věnovaly této historické vědě založené na 

základě přesného zobrazování skutečnosti, uchování informací v databázích pro 

požadavky uživatelů. Autorka práce zastává názor, že právě formování účetní teorie 

v prostoru národních specifik a praxe bylo rozhodujícím mezníkem, a proto je vhodné 

tyto osobnosti prezentovat a vzpomenout jejich zásluhy o vznik českého účetnictví. 

Autoři jsou uvedeni postupně dle období, v němž působili. 

Amman Johan Christian (1781-1850). Profesor na německé části Univerzity Karlo-

Ferdinandovy v Praze, ekonomického zaměření. V jeho německy psané vysokoškolské 

učebnici účetnictví byl uveden německo-český účetní slovníček, Jedná se o první 

prokazatelný český účetní text. 

Kheil Karel Petr st. (1817-1871). Jeho práce dala vzniknout systematicky 

uspořádanému účetnímu systému, jako první začal používat účetní terminologii 
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využívanou dodnes. Průkazně identifikoval účetní případ uvedením jeho data, částky 

a účelu. 

Skřivan Antonín (1818-1887). Původně samouk, posléze pedagog v oblasti 

účetnictví, prakticky se seznámil s účetnictvím při svém zaměstnání v obchodě. V roce 

1856 založil v Praze vlastní obchodní školu (kupecké učiliště). Prosazoval zavedení 

češtiny do obchodu, kde v té době byla úředním jazykem němčina. Jeho hlavní 

publikační prací je třísvazkové dílo Nauka o kupeckém účetnictví, které bylo 

praktickým návodem k vedení účetnictví. 

Kheil Karel Petr ml. (1843-1908). Syn a pokračovatel otcova díla, vysokoškolský 

pedagog, docent účetnictví, publikoval účetní teorie, česko-německé slovníky, 

překládal z němčiny a angličtiny odborné články. Jeho dílo „Materialie k podvojnému 

účetnictví“ tvoří ucelený komplex v té době podoby účetnictví. Věnoval se překladu 

Pacioliho „Pojednání“, neustále zlepšoval překlad, který ale nikdy tiskem nevyšel. 

Vedl obchodní školu v Praze. 

Raulich Hugo (1866-1940). Vyučoval účetnictví na Kheilově škole v Praze, později 

byl ředitelem Obchodní akademie v Prostějově a Obchodní akademie v Uherském 

Hradišti. V roce 1919 byla v Praze založena Vysoká škola obchodní, jejíž byl 

externistou v oblasti účetnictví. Pro potřeby výuky vydal čtyřdílnou publikaci 

„Učebnice účetnictví pro obchodní akademie“. Jeho hlavním odborným zájmem byly 

dějiny účetnictví, což v důsledku vedlo k tomu, že je prvním autorem českého tiskem 

vydaného předkladu Pacioliho „Pojednání“. Na tomto překladu je mimo jiné 

zajímavé, že tento překlad předložil ve svých dvacetisedmi letech jako svoji písemnou 

práci u zkoušky z účetnictví, tiskem však vyšla v roce 1940 těsně před jeho smrtí. 

Pazourek Josef (1862-1933). Celé své dílo věnoval studiu a výuce účetní teorie. 

V roce 1920 vydal jako první vysokoškolskou učebnici účetnictví „Teorie i praxe 

účetních soustav“. Jeho další dílo „Základy účetnictví průmyslových podniků“ patří 

k první české publikaci v tomto oboru.  Redigoval v roce 1924 vyšlý Ottův obchodní 

slovník. V roce 1900 založil a redigoval první odborný účetní časopis „Účetní listy“, 

na jejichž tradici navázaly od roku 1953 časopisy „Účetní evidence“ a od roku 1966 

časopis „Účetnictví“. Profesor Pazourek je pro svůj rozsah a hloubku vědecké práce 

považován za zakladatele současného českého účetnictví, jelikož rozpracoval 

systematicky praktickou i teoretickou stránku a vytvořil ucelenou metodicky 
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komplexně propracovanou soustavu. Jeho význam shrnuje Malíková (2005) 

následovně: 

 v česky psaných publikacích jako první předložil účetnictví jako teoretickou 

disciplínu, 

 základy moderní účetní terminologie postavil na teoretické bázi, 

 jako první formuloval teoretický rámec účetnictví ve středoškolských 

a vysokoškolských učebnicích, 

 modifikoval a představil svůj přístup k dvouřadové teorii účtů, tato jeho teorie 

ovlivnila veškerou odbornou veřejnost z řad praktiků i teoretiků, 

 založil první odborný účetní časopis v českém jazyce, 

 redigoval Ottův obchodní slovník, který byl první českou ekonomickou 

encyklopedií, 

 významně přispěl k rozvoji Vysoké školy obchodní. 

Schroll Rudolf (1921-1998). Vysokoškolský pedagog na VŠE Praha, děkan fakulty 

financí a účetnictví, autor mnoha ucelených publikací manažerského účetnictví, které 

sloužily generacím studentů jako základní materiál k dalšímu rozvoji jejich 

praktického působení. 

Králiček Vladimír (1912-2005). Vysokoškolský pedagog, první profesor účetnictví 

na Ekonomické univerzitě v Bratislavě, autor vysokoškolských publikací teoretických 

i praktických zaměřených na podnikové početnictví a posléze i na účetnictví. 

Výčet autorů, kteří se zásadním způsobem podíleli na formování „českého 

účetního myšlení“ mnoha posluchačů škol a profesních účetních je velmi stručný 

a žijící představitelé se možná budou cítit dotčeni, že jejich práce není výše uvedena. 

Z hlediska cíle práce bylo snahou autorky uvést příklady, které jsou hodny 

následování a přitom zdůraznit, že česká účetní teorie disponuje osobnostmi, které 

pokračují v díle svých předchůdců.  

Pro výběr českých autorů metodicky vymezujících ve svých dílech účetnictví 

byli vybráni žijící představitelé, kteří pravidelně svými aktivitami posouvají teorii 

a praxi českého účetnictví kupředu. Od roku 1993 modelovaný systém, jehož cílem je 

reálně zobrazovat majetkovou, finanční a důchodovou situaci účetní jednotky, je dle 

autorů publikujících v oblasti účetnictví definován následovně.   
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Účetnictví je uzavřenou, vnitřně uspořádanou soustavou informací, pomocí níž se 

v peněžním vyjádření zjišťuje, měří a hodnotí hospodářská činnost podniku Fireš 

(1989, s. 8). 

Účetnictví je systém založený na přesně stanovených a všeobecně uznávaných 

zásadách umožňujících podávat věrný obraz skutečnosti a zajišťovat, aby informace 

byly průkazné, úplné a správné Holeček, Kleisner (1994, s. 9). 

Účetnictví je uzavřená, komplexně vnitřně uspořádaná soustava informací, pomocí níž 

se v peněžním vyjádření zjišťuje, měří a v určitém smyslu hodnotí hospodářská 

činnost podniku – firmy Lýsek, Dadok (1994, s. 12). 

Účetnictví je systém záznamů hospodářských skutečností v životě podniku, 

uskutečňovaných podle jasných pravidel specifickými pracovními postupy Janhuba 

(2005, s. 8).   

Účetnictví je systém zjišťování, zpracování, třídění, vykazování a interpretace 

převážně hodnotových informací o průběhu výkonnosti a finanční pozici účetní 

jednotky Šoljaková et al. (2006, s.261). 

Účetnictví lze stručně definovat jako uspořádaný systém informací, který v peněžním 

vyjádření zobrazuje podnikatelský proces (hodnotovou stránku podnikatelského 

procesu). Účetnictví je modelovým zobrazením reality, které je charakteristické 

použitými principy a metodami účetního zobrazení, „rozpoznání“ podstaty 

hospodářských transakcí, pravidly jejich ocenění Fibírová et al. (2007, s. 14). 

Účetnictví poskytuje informace o finanční situaci podniku a o jeho výsledku 

hospodaření (zisku či ztrátě) za dané časové období, o tom, jak jsou vedoucí 

pracovníci podniku úspěšní ve finančním řízení podniku, zda zajišťují jeho 

dlouhodobou stabilitu, dosahují přiměřené výnosnosti vložených prostředků a zda jsou 

schopni průběžně hradit dluhy podniku Kovanicová (2009, s. 1). 

Účetnictvím rozumíme nepřetržité modelové zobrazení reálného pohybu hodnoty, 

který se uskutečňuje v reálném ekonomickém systému v jednotě a rozpornosti své 

majetkové a vlastnické stránky Strouhal et al. (2010, s. 13).  

Porovnáním názorů jednotlivých autorů na složitý, historicky ukotvený systém 

se lze dostat k podstatě a tou je modelové zobrazení reality v dohodnutých 

podmínkách slovy jedné z autorek – produktem okolního prostředí té doby 

Kovanicová (2005).  
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 Vědomostní potenciál čerpající z pozitivních i negativních zkušeností minulých 

období se stává základnou pro kritický a konstruktivní názor na předpokládané 

směřování účetnictví v praktické a teoretické oblasti. Zpočátku dílčí, neorganizované 

záznamy prošly vývojem až po současný uzavřený, vnitřně propojený komplexní 

systém informací, řídící se pravidly, které mají nadnárodní působnost. Aktuální 

legislativní úprava člení systém účetnictví na subsystém finančního účetnictví 

a subsystém vnitropodnikového účetnictví
45

. Účetnictví má jasně formulovanou 

koncepci, jsou stanoveny cíle a úkoly, ale co se mění, jsou požadavky interních 

a externích uživatelů na rozsah a obsah poskytovaných informací.  Jak již bylo 

konstatováno, lze pravděpodobně očekávat úpravu obsahu a rozsahu účetnictví, 

nikoliv forma vedení. Podstatným rysem účetnictví tržních ekonomik jsou změny 

obsahového sdělení Král a kol. (2002). Finanční účetnictví povinně vedou všechny 

účetní jednotky, má stanovená pravidla, a pokud dochází k úpravám, dotýká se 

předmětných účetních jednotek. Vnitropodnikové účetnictví je záležitostí účetní 

jednotky, kdy v Českém účetním standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech je 

uvedeno „formu, organizaci a zaměření vnitropodnikového účetnictví určí účetní 

jednotka sama, přitom musí zabezpečit pro potřeby finančního účetnictví průkazné 

podklady“
46

. Touto stručnou formulací vzniká prostor pro nastavení koncepce 

vlastního interního účetnictví, které není zveřejňováno, jehož cílem je poskytovat 

informace v reakci na požadavky interních uživatelů a jehož rozsah není nijak omezen. 

Do tohoto interního účetního subsystému patří v současné době nejčastěji: 

 manažerské účetnictví, které je zaměřeno na poskytování informací pro 

vedoucí pracovníky v takovém obsahu a rozsahu, aby jim bylo umožňovalo 

včasné a správné rozhodování; 

 nákladové účetnictví, které je zaměřeno na poskytování informací o toku 

nákladů a výnosů v takovém třídění, aby bylo možno operativně reagovat 

a přijímat opatření na korekci rozdílů oproti plánovanému vývoji výsledku 

hospodaření; 

 daňové účetnictví, které je zaměřeno na správné zobrazení základu daně, 

vyjadřování daňových pohledávek a závazků; 
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 Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech 
46

 Vnitropodnikové účetnictví Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na      

účtech 2 Kapitola část 2.5  
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Pro oblast finančního účetnictví je jednoznačně stanovena terminologie, cíle, 

povinnosti, výkaznictví, pro oblast vnitropodnikového účetnictví tato jednota neplatí 

a účetní jednotky samy operativně budují a používají vnitropodnikový účetní 

informační systém. Platí zásada, že vedení vnitropodnikového účetnictví nemůže být 

v rozporu s obecně platnou legislativou účetnictví. 

 

Obrázek č. 4:  Subsystémy účetních informací a jejich uživatelé 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: FIBÍROVÁ, ŠOLJAKOVÁ, WAGNER (2007, s. 19) 

 

Lidská společnost jde ve svém vývoji dále a dochází ke změnám v požadavcích 

na informační výstupy poskytované účetnictví. Jedním ze směrů, který začal 

ovlivňovat účetnictví je teorie udržitelného rozvoje, která vznikla v 70. letech 

minulého století. Akceptováním jejich principů vznikají požadavky na informační 

systém účetnictví poskytovat ucelený komplex informací zaměřený na odpovědný 

postoj k okolnímu prostředí z dlouhodobého hlediska. Znalost a identifikace faktorů 

působících na vývoj účetní teorie a praxe, orientace v předpisech, které tvořily 

v minulém století právní rámec vývoje účetnictví v České republice, umožňují 

aplikovat tyto metodické postupy na současnou situaci a hlavně odhadovat vývoj 

v dalších letech. Lze konstatovat, že účetnictví jako praktické dílo činnosti účetních 

bylo důsledkem zvykového působení.  Belcourt, Wright (1998) zdůrazňují, že hlavní 

konkurenční výhodou podniku je hodnota lidského kapitálu, se kterou je kontinuálně 
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pracováno pro dosažení souladu individuální odborné kariery a cílů podniku.  

Z předchozích informací vyplývá funkčnost aktuálního účetního systému České 

republiky a jeho schopnost absorbovat další požadavky na vypovídací schopnost 

a poskytování informací zaměřených do dalších oborů, které přímo s ekonomickými 

disciplínami nesouvisí, konkrétně v zaměření na zachycení potřebných údajů při 

respektování principů udržitelného rozvoje.  

Jedním z důsledků zvýšeného zájmu o ochranu životního prostředí je příklon 

k teorii, že lidstvo je pouze součástí vyššího systému, který na Zemi vznikl a fungoval 

již dříve než lidstvo samo Rynda (2010). Respektování této teorie postupuje průřezově 

všemi disciplínami a akceptuje jej i účetnictví. Účetnictví se stále vyvíjí, zdokonaluje, 

přizpůsobuje změnám okolního prostředí. Musí se proto proměňovat a vyvíjet 

souběžně s ním, jinak by neplnilo své poslání. Zvykněme si na myšlenku, že vývoj 

účetnictví není uzavřen a budeme připraveni Hótová a kol. (2006, s.3). V souvislosti 

s koncepcí trvale udržitelného rozvoje se mění pohled na podnik, který je chápán 

multi-dimenzionálně jako jednota ekonomické, sociální a environmentální dimenze, 

teprve reprodukce těchto dimenzí umožňuje jeho trvalý (trvale udržitelný) rozvoj 

Dvořáková (2009, s. 35). Všeobecně panuje shoda v tom, že pokud se má lidstvo dále 

rozvíjet a předejít ekologickým katastrofám, musí se omezit růst lidské populace, 

zajistit zdroje výživy, uchovat přírodní zdroje a pečovat o ně, rozvíjet ekologické 

zdroje energie a hledat ekologičtější průmyslové technologie Kovanicová (2010, s. 

12).  

Vývoj účetnictví pro udržitelný rozvoj se může rozvíjet v zásadě dvojím 

způsobem Schaltegger, Burrit (2006):  

1) účetnictví se bude formovat jako zcela nový samostatný systém, 

2) účetnictví se bude formovat v rámci stávajícího systému účetnictví, 

v souvislosti s vývojem společnosti bude považováno za vývojovou etapu 

účetnictví (v rámci finančního nebo manažerského účetnictví). 

Obě možnosti byly zkoumány, pro první alternativu znamená velký problém právě 

potřeba vzniku kompletně nového koncepčního rámce spojujícího oblasti udržitelného 

rozvoje. Vzhledem k tomu, aby účetnictví udržitelného rozvoje znamenalo především 

přínos svým uživatelům, nikoliv za cenu dobrovolnosti akceptace ještě neúměrné 

zatížení v oblasti času a metodiky, se jeví logickým příklon k druhé alternativě, a tím 

je zasazení koncepce udržitelného rozvoje do rámce stávajícího systému účetnictví 
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s uznáním jeho specifik. Rovněž je nezbytné zvažovat, že podniky jsou různých 

velikostí a rozsahu svého kapitálu a aktivit.  Navíc u prvního způsobu není jasné, jak 

by jeho podoba měla vypadat a zda by v důsledku vzniklý systém vykazoval znaky 

účetnictví.  Lze aplikovat na analogický stav, kdy se řešila podoba účetnictví, která by 

poskytovala podklady pro daňovou oblast, nevzniklo nové účetnictví, ale do účetnictví 

byly zabudovány prvky, jejichž využitím lze dojít k výsledkům uváděným ve 

vyúčtování daní. Jak uvádí Král (2002), zobrazování podnikatelského procesu 

v podobě účetních informací, je nezbytné diferencovat dle uživatelů a jejich 

rozhodovacích úloh. Na finanční a daňové účetnictví je vyvíjen tlak ze strany 

uživatelů na jednotný výklad a sjednocení pojmového aparátu. Naproti tomu účetní 

informace určené manažerům nejsou regulovány a jejich podobu určuje uživatel dle 

svých aktuálních potřeb.  

Účetnictví pro udržitelný rozvoj tedy představuje významný prostředek 

k prosazování koncepce udržitelného rozvoje na bázi podniků. Pro podporu 

rozhodovacích procesů je nezbytné disponovat informacemi ve finančním a věcném 

vyjádření Radermacher (2005). Účetní informační systém ve své komplexnosti 

a rozsahu je schopen akceptovat požadavky a informace poskytovat. Proces tvorby 

informací v podniku probíhá v následujících etapách: 

 získávání a třídění informací, 

 vytěžování informací, 

 úschova informací, 

 poskytování informací uživatelům dle jejich zaměření a požadavků.  

Účetnictví pro udržitelný rozvoj sbírá, zaznamenává, zpracovává, analyzuje a předává 

informace (zpravidla v hodnotovém vyjádření, tedy finanční informace), které 

souvisejí s environmentálními a sociálními aspekty podnikání, za účelem zlepšení 

podnikové environmentální, sociální a ekonomické výkonnosti Hyršlová (2009, s. 7). 

Při svých činnostech podnik sleduje primární cíl a to dosahování ekonomického 

prospěchu, za účelem dalšího rozvoje vybraných aktivit. Jestliže se podnik rozhodne 

přijmout svůj díl odpovědnosti za trvale udržitelný rozvoj, musí přidat další cíle tedy 

environmentální a sociální (i když se sociálními aspekty se zatím lze setkat pouze 

výjimečně) Kovanicová (2010, s. 13).    

Cílem účetnictví pro udržitelný rozvoj je poskytovat včasné a pravdivé 

informace související s ekonomickými, environmentálními a sociálními dopady 
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podniku směřujícího k udržitelnosti. Podnik akceptující udržitelnost je záhy postaven 

před problém jakými opatřeními a postupy lze směřovat k udržitelnosti a jak 

udržitelnost zaznamenávat. Nově vzniklým nárokům na informace o vlivech akceptace 

environmentálního a sociálního přístupu na ekonomickou výkonnost je třeba uzpůsobit 

ekonomický informační systém podniku, jehož základní částí je účetnictví. Účetnictví 

pro udržitelný rozvoj podniku se zaměřuje na shromažďování, vyhodnocování, 

analýzu a poskytování informací týkající se: 

 environmentálních a sociálních dopadů, 

 vazeb a vzájemného ovlivňování ekonomických, environmentálních 

a sociálních aspektů. 

Pozornost se zaměřuje na finanční i věcný obsah informací. Informace poskytované 

z účetního systému mohou sloužit jak externím uživatelům formou zveřejňování 

v účetní závěrce, tak interním uživatelům pro udržení, případně zvyšování ekonomické 

výkonnosti. Mimo tyto dvě hlavní skupiny uživatelů lze oslovovat veřejnost vhodným 

zpracováním a medializováním výkonů se zaměřením na ochranu životního prostředí.   

 

Tabulka č. 8: Účetní systémy a jejich orientace na oblasti 

Účetní systém Orientace na oblasti 

Tradiční účetnictví Oblast ekonomická a vybrané environmentální či sociální 

aspekty 

Zelené účetnictví Oblast environmentální a vybrané ekonomické a sociální 

aspekty 

Environmentální 

účetnictví 

Oblast ekonomická a environmentální a vybrané sociální 

aspekty 

Účetnictví udržitelného 

rozvoje 

Oblast ekonomická, environmentální a sociální aspekty 

(oblasti všech tří pilířů udržitelného rozvoje) 

Zdroj: Hyršlová (2009. s. 26) 

 

Účetní informační databázi lze budovat dle potřeb oprávněných uživatelů i pro 

jiná využití. Tradiční účetnictví poskytuje finanční informace o podniku, sleduje 

především stav a pohyb majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, náklady 

a výnosy a výsledek hospodaření. Zabývá se tedy převážně ekonomickou stránkou, 

zpravidla bez ohledu na další případné oblasti, které by ji mohly ovlivňovat. Ve svých 

databázích má uschovány informace, které se běžně dostávají do účetnictví, a proto je 

uvedeno, že může obsahovat vybrané environmentální či sociální aspekty. Účtování o 

nákladech vynaložených na zdravé pracovní prostředí, poskytování benefitů 
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zaměstnancům již nese znaky ovlivnění udržitelným rozvojem, respektive myšlenek 

pozitivního vztahu při budování socioekonomických vazeb. V účetnictví se objevují i 

odpovědné přístupy managementu při pořizování technologií šetrnějších k životnímu 

prostředí, které zpravidla jsou finančně náročnější, než běžné strojní zařízení. Zelené 

účetnictví
47

 je původní název používaný při překladu slova environmentální, než došlo 

ke sjednocení názoru, že bude výstižnější toto slovo do českého jazyka nepřekládat. 

Environmentální účetnictví zvětšuje okruh sledování tradičního účetnictví o téma 

environmentalistiky. Zabývá se sledováním a poměřováním ekonomických souvislostí 

v podnikání environmentálně zaměřeného podniku. Rozšiřuje tím obsah informací 

o prvek vztahu k okolnímu prostředí, snah o prosazování eko-efektivity. Účetnictví 

ovlivněné udržitelným rozvoje je orientováno na poskytování informační podpory 

rozhodovacím procesům s cílem zlepšit ekologickou efektivnost, sociální efektivnost, 

eko-účinnost i socio-účinnost Hyršlová (2009, s. 26). Koncepce účetnictví 

udržitelného rozvoje vychází ze stacionárního principu, který provází historii 

účetnictví, a tím je dodržení zobrazování dle struktury uživatelů a rozhodovacích úloh. 

Účetnictví respektuje vliv koncepce udržitelného rozvoje a aktivně reaguje na zvýšené 

požadavky. 

Do podnikové praxe zakomponovat principy udržitelného rozvoje nebude 

jednoduchou a rychlou záležitostí. Pokud vycházíme z cíle dosažení udržitelnosti 

podniku a tedy eliminování negativních jevů spojených s jeho aktivitami, zobrazuje se 

multidisciplinarita udržitelného rozvoje a z toho vychází nezbytnost součinnosti 

zainteresovaných stran Romančíková (2004). Management podniku by měl být 

seznámen s principy udržitelného rozvoje a spolupracovat s účetními pracovníky na 

jednotlivých úrovních vedení. Jejich pozornost se musí zaměřit nejen na výstupy 

z podniku, ale hledat ve vstupech možnost úspor např. v oblasti spotřeby materiálů, 

energií, služeb, ale i sociálního vnímání zaměstnanců a jejich potřeb. Požadavek na 

přesné vymezení a obsah informací je vázán na znalost ekologických disciplín, norem 

a další legislativy, která v oblasti ochrany životního prostředí je vydána na úrovni 

České republiky a Evropské unie. Kvalitní a důvěryhodné informace jsou využitelné 

                                                           
47

 Zelené účetnictví, zelená ekonomika, zelená doprava a další obdobné pojmy používají pro označení 

aktivit v dané oblasti s akcentem na pouze jednu oblast, kterou je příroda a udržení její rovnováhy za 

každou cenu. Mnohdy nesplnitelné požadavky „zelených“ aktivistů oprávněně budí emoce ve 

společnosti.  
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v komunikaci se zainteresovanými stranami a současně ukazují na stupeň znalostního 

potencionálu managementu podniku.  

Obsah a rozsah informací, které by mělo poskytovat účetnictví pro udržitelný 

rozvoj je velmi široký. Specifické potřeby vyplývají z aktuální legislativy, motivace 

k prosazování udržitelného rozvoje ale nemusí být jen vynucená, ale dobrovolná. 

Prezentováním svého odpovědného přístupu k prosazování udržitelného rozvoje 

dochází ke zvyšování prestiže a důvěryhodnost se stává jedním z motivačních faktorů, 

které mohou podstatným způsobem ovlivňovat zákazníky. Odpovědný přístup 

k potřebám budoucích generací je v souladu s celosvětově prosazovanou koncepcí. 

Uvedené motivy kladou vysoké požadavky na obsah účetních informací, které musí 

současně sledovat stav legislativních předpisů v jednotlivých oblastech souvisejících 

s dopady vlivů na okolní prostředí a současně mít na zřeteli udržování ekonomické 

výkonnosti podniku.  

Se zřetelem na stanovená kritéria je patrno, že jejich obsah a rozsah bude 

závislý na velikosti podniku a druhu jeho aktivit. V současné době lze vycházet 

z obsahu povinností legislativních předpisů, který ovlivňují udržitelný rozvoj: 

 zákon o životním prostředí, 

 zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

 zákony související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, 

 zákon o poskytování informací o životním prostředí, 

 ISO normy v oblasti environmentálního managementu, environmentálního 

manažerského účetnictví, společenské odpovědnosti. 

Naplňování principů udržitelného rozvoje na úrovni podniků je a pravděpodobně 

zůstane v bázi dobrovolnosti. Faktorem, který zvyšuje tlak na akceptaci, se stává názor 

veřejnosti, která se neustále střetává s důsledky neodpovědného přístupu některých 

podniků k okolnímu prostředí a působí tím nenahraditelné škody i na zdraví populace. 

Účetnictví pro udržitelný rozvoj je označováno za pomocníka managementu 

zavádějícího udržitelný rozvoj (ve smyslu finančního a manažerského účetnictví). 

Nástrojem pro zavádění do praxe podniků se stává účetnictví environmentální. Do 

konce roku 2003 platily v České republice dva systémy účetnictví jednoduché 

a podvojné. Tím, že k poslednímu dni roku 2003 bylo zrušeno jednoduché účetnictví 

(pro fyzické osoby bylo transformováno do podoby daňové evidence), začal se 

používat název účetnictví. Někdy se také nazývá účetnictvím tradičním, které názvem 
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uznává historickou kontinuitu vymezenou po staletí budovanou účetní teorií. Podle 

Landy (2008) rozdělení tradičního účetnictví na finanční a manažerské způsobily 

různorodé informační potřeby uživatelů účetních informací. Stanovuje odlišné cíle, 

když od finančního očekává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční 

situace podniku v minulosti a od manažerského informace o průběhu, výsledcích 

a perspektivách ekonomické činnosti podniku, a to v členění podle podnikových 

výkonů, podnikových organizačních útvarů, případně dle jiných hledisek Landa (2008, 

s. 18). 

Environmentální účetnictví je aktuálně platný překlad anglického pojmu 

„Environmental Accounting“. V počátcích byl navrhován dle COŽP UK překlad 

„zelené účetnictví“. Další variantou bylo „ekologické účetnictví“. Od roku 2000 

začalo Ministerstvo životního prostředí ČR používat ve své terminologii pojem 

environmentální účetnictví.  Internacionalismy – cizí slova, která se bez překladu 

používají v mnoha jazycích a mající stejný význam – se často objevují právě 

v problematice ochrany životního prostředí. Pojem environment je příkladem 

anglicismu, tedy jazykového prvku přejatého z angličtiny. V doslovném překladu je 

jeho význam uveden jako prostředí, někdy právě vlivem přejímání slov je zaměňován 

s ekologií
48

. Uznávanou definici ekologie vytvořil německý biolog Ernest Häckel, 

který ji vymezil jako nauku o vztazích mezi živými organismy a jejich okolím, ať je 

tvořeno živými nebo neživými složkami Moldan (2003, s. 22). Definice byla 

vytvořena a je používána v kontextu biologických věd. Je tedy zřejmé neovlivnění 

ekonomickým aspektem. Environmentalistika je vědní obor zabývající se komplexně 

studiem, tvorbou a ochranou životního prostředí Kraus a kol. (2007, s. 211). Z tohoto 

vyplývá, že ekologie je užším pohledem zaměřeným na vztahy mezi organismy 

a okolím, naproti tomu environmentalismus znamená komplexní, tedy i legislativní, 

řešení problémů, které ekologie našla a vyžaduje jejich řešení z krátkodobého 

i dlouhodobého hlediska. Pokud tedy hledáme vhodné spojení s účetnictvím, 

komplexnějším se jeví účetnictví environmentální. Kovanicová (2009) spojuje 

účetnictví udržitelného rozvoje s vyvoláním požadavku na úpravu systému řízení 

podniku. Pokud se podnik přikloní k odpovědnému postoji vůči současné i budoucí 

                                                           
48

 Ekologie (ecology) je věda zabývající se vzájemnými vztahy mezi živými organizmy navzájem a 

prostředím, v němž žijí. Původ slova vychází stejně jako slovo ekonomie z řeckého slova oikos 

označující dům, bydlení, okolí. V roce 1910 byla ekologie uznána jako vědní obor patřící do 

biologických věd Remtová (2009, s. 15). 
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generaci, přijímá důsledky změn v systému řízení, může vytvářet systém řízení pro 

udržitelný rozvoj. Součástí tohoto nově zaměřeného systému bude účetnictví 

vymezené cíli, které jsou charakterizovány: snahou o: 

 trvale udržitelný ekonomický růst, 

 účinnou ochranu životního prostředí a uvážlivé využívání přírodních zdrojů, 

 uznání sociálních potřeb lidí, včetně zaměstnanosti. 

Účetnictví podniku, který se rozhodne pro implementaci udržitelného rozvoje do 

svých aktivit, zůstane v základním členění na finanční a manažerské, případně pouze 

finanční.  

Účetnictví pro udržitelný rozvoj ve své podstatě zahrnuje povinnosti stanovené 

pro všechny účetní jednotky aktuální legislativou a navíc vyhledává, sleduje, analyzuje 

a poskytuje pohled na majetek a závazky, náklady a výnosy a výsledek hospodaření 

z ekonomického, environmentálního a sociálního hlediska. Tímto způsobem vedené 

účetnictví je označováno „Sustainability financial accounting“.  Kovanicová (2009, s. 

16) upozorňuje na potřebnost uvádění „financial“ z toho důvodu, aby nedocházelo 

k záměně s jinými způsoby vykazování udržitelného rozvoje např. environmentální 

manažerské účetnictví. Právě oblast nesourodosti terminologických pojmů 

a nesjednocení překladů případně přejímání cizích názvů do češtiny je jednou z příčin 

rozdílných názorů uváděných v odborné literatuře na téma účetnictví udržitelného 

rozvoje. 

Účetnictví podnikatelských subjektů, které vlastním rozhodnutím, po zvážení 

všech známých pozitivních a negativních důsledků, si vyberou cestu k naplňování vize 

udržitelného rozvoje, stojí před kardinálním úkolem upravit účetnictví tak, aby 

postupně a za vynaložení racionálně únosných nákladů vyhovělo požadavku 

dvacátého prvního století a vedlo účetnictví do další etapy svého evolučního vývoje. 
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2 Cíl práce, předmět zkoumání a použité metody práce 

 

2.1 Cíl dizertační práce 

Koncepce udržitelného rozvoje v současnosti nabývá multidimenzionálního 

rozměru tím, že teoreticky i prakticky zasahuje do stále více sfér lidských aktivit. 

Jednou z ovlivňovaných oblastí se stává i systém účetnictví s jeho přesně stanovenými 

a všeobecně uznávanými zásadami. 

Cílem dizertační práce je analyzovat rozsáhlou oblast udržitelného rozvoje 

v kontextu účetnictví podniku a vlastním zkoumáním zhodnotit současný stav a 

vytvořené vazby. 

V návaznosti na hlavní cíl dizertační práce byly stanoveny dílčí cíle: 

 charakterizovat udržitelný rozvoj s akcentem na jeho vývoj a hlavní principy, 

 identifikovat alternativy implementace udržitelného rozvoje do systému 

účetnictví podniků,  

 v rámci regionálního šetření získat informace o poznatcích podniků v oblasti  

udržitelného  rozvoje,  

 formulovat doporučení pro prezentaci a využití informací poskytovaných 

účetnictvím udržitelného rozvoje. 

Za účelem naplnění cílů byla v první kapitole provedena identifikace udržitelného 

rozvoje. Byl popsán vývoj koncepce udržitelného rozvoje a jeho hlavní principy. 

Analogicky byl do koncepce udržitelného rozvoje zasazen podnik. Aby bylo možno 

podnik vést k udržitelnosti, je potřebné mít k dispozici adekvátní informační databázi 

za jakou je považováno účetnictví.  

Na podkladě získaných informací, s využitím rešerše odborné literatury, legislativních 

norem a dalších materiálů byly hledány odpovědi na vědecké otázky: 

1) může velikost podniku být faktorem ovlivňujícím implementaci udržitelného 

 rozvoje? 

2) lze vztahovat kontinuální vzdělávání managementu k akceptaci udržitelného 

 rozvoje? 

3) může být účetnictví podniku formováno poznatky  v oblasti udržitelného 

 rozvoje? 
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Za účelem naplnění cílů bylo provedeno regionální dotazníkové šetření mezi 

podnikatelskými subjekty. Dotazníkové šetření proběhlo formou zaslání dotazníků 

emailem vybraným obchodním společnostem v rámci regionu Moravskoslezského 

kraje dle jednotlivých okresů. 

Důsledkem naplnění cílů práce by měly přínosy, které lze seskupit do tří oblastí: 

1) přínos pro teorii bude spočívat v komplexním shromáždění poznatků 

z metodického aspektu. Uvedením názorů jednotlivých autorů publikujících 

v tématice udržitelného rozvoje bude možno vyslovit návrhy, doporučení a 

závěry pro oblast účetnictví. Shrnutím poznatků bude možno popsat filozofii 

udržitelného rozvoje. Pomocí poznatků bude možno sestavit odpovědi na 

otázky; 

2) přínos pro podnikovou praxi bude spočívat ve vytěžení poznatků 

z regionálního šetření u podniků. Vyhodnocením a explanací budou získány 

materiály, které by jim a dalším mohly usnadnit orientaci v problematice 

udržitelného rozvoje v kontextu účetnictví. Pro malé a střední podniky bude 

zpracován základní materiál sloužící pro úvodní informaci k udržitelnému 

rozvoji, který jim bude bezplatně nabídnut;  

3) přínos pro pedagogickou praxi bude spočívat ve využití podkladů a znalostí 

získaných vypracováním dizertační práce pro výuku předmětu zaměřeného na 

účetnictví pro udržitelný rozvoj. Poznatky získané rešeršemi budou sloužit pro 

publikační činnost autorky práce a kontinuální výzkum uváděné problematiky.    

 

2.2 Předmět zkoumání a použité metody práce 

Předmětem zkoumání je vliv koncepce udržitelného rozvoje na historicky 

ukotvenou disciplinu, za kterou je považováno účetnictví. Účetnictví má pozici 

metodologicky stabilního komplexního celku, který je schopen vytvořenou strukturou 

operativně reagovat na nové požadavky aniž by došlo k narušení jeho systému. Báze 

povinnosti vedení účetnictví a báze dobrovolnosti implementování udržitelného 

rozvoje se střetávají a je na podnicích, jak se vyrovnat s řešením vzniklých situací. 

V souladu se stanovenými cíli práce byla metodika rozfázována do 

navazujících kroků. Primárním krokem byla formulace problému. Celosvětové 

zhoršování stavu okolního prostředí, které působí na člověka, se stává ekologickým, 
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ekonomickým a sociálním problémem, kterému musí společnost čelit. Vize 

udržitelného rozvoje vychází z poznání mezí absorpce důsledků lidské činnosti 

přírodou. Jedním z cílů udržitelného rozvoje je stimulace podniků k sledování vlivu 

svých aktivit na životní prostředí. Aby podniky mohly řídit své aktivity v souladu 

s udržitelností, je nezbytné vybavit vedoucí pracovníky adekvátním rozsahem 

a obsahem informací.  

Sekundárně po formulaci problému následovala rešerše literatury, studium 

domácích a zahraničních zdrojů v tištěné i elektronické podobě. Vytěžené informace 

byly systematicky vyhodnoceny z aspektu stávajících podmínek pro implementaci 

udržitelného rozvoje v ČR.  

Terciárně bylo rozhodováno o výběru metod vědecké práce. Pro splnění cílů 

byly vybrány obecně teoretické metody: deskripce, analýza kauzální, analogie, 

syntéza, abstrakce a generalizace, které byly použity v jednotlivých částech práce. 

Metoda deskripce byla použita v první kapitole, která seznamuje se současným stavem 

řešené problematiky. Teoretické informace byly vytěžovány z domácích a 

zahraničních zdrojů. Analýza si klade za cíl vysvětlit problém zkoumáním jeho složek, 

kauzální analýza hledá příčiny jevů. Metoda kauzální analýzy byla použita v první a 

třetí kapitole. Analogie spočívá ve vyhledávání totožných vztahů. Pro formulování 

závěrů na podkladě získaných poznatků byla použita metoda syntézy, sloužící k 

odhalení vnitřních souvislostí. Metoda abstrakce byla zvolena k zjištění obecných 

vlastností a vztahů zkoumaného problému. Abstrakce byla zvolena jako východisko 

pro generalizaci, pomocí které budou formulovány závěry, které lze vztáhnout na 

celou vybranou skupinu. V závěru práce jsou výsledky práce vyhodnoceny, 

zodpovězeny otázky, formulovány závěry a navržena doporučení. 

Disertační práce obsahuje poznatky autorky za dobu doktorského studia, 

z nichž mnohé již byly zveřejněny a jsou součástí přehledu publikovaných prací. 
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3 Výsledky dizertační práce 

 

Vývojem společnosti ovlivňovaný systém účetnictví dokázal racionálně 

reagovat na nově vznikající společenské potřeby a korigovat informační možnosti 

odpovídající uživatelským požadavkům. V souvislosti s prosazováním myšlenek 

udržitelného rozvoje je často upozorňováno na fakt nedostatečného sledování nákladů 

obsahujících všechny dopady činnosti podniku na životní prostředí a lidskou populaci 

Knapová (2011). Dobrovolné zakomponování environmentálních a sociálních aspektů 

do stávajícího účetnictví by mohlo vytvořit nově koncipovaný funkční systém, který 

by zájemcům poskytl přehled o propojení úspěšnosti podnikání s prvky odpovědného 

přístupu k okolnímu prostředí Hyršlová (2009). Kovanicová (2010) svůj článek 

výstižně pojmenovává „Účetnictví na pomoc udržitelnému rozvoji“. Upozorňuje na 

nesnadnost tohoto kroku a zdůrazňuje nutnost provedení řady přípravných opatření, 

které spočívají v podrobné analýze postupů a procesů s cílem identifikovat negativní 

vlivy a vypracovat vlastní environmentální a sociální politiku. Současně považuje za 

nezbytné stanovení odpovědnosti za perspektivní cíle  jednotlivým manažerům, a další 

podmínkou je dle jejího mínění dosažení potřebného vzdělání jak managementu, tak 

zaměstnanců. 

3.1 Vztah udržitelného rozvoje a účetnictví 

Účetnictví má za sebou dlouhou historickou cestu, v jejímž průběhu docházelo 

ke změnám, které byly odrazem doby.  Kovanicová (2005, s. 13) konstatuje, že účetní 

historie je studiem evoluce v účetním myšlení, účetní praxi a v účetních institucích, 

s ohledem na změny v okolním prostředí a společenských potřebách. Tento výstižný 

popis může být základnou při hledání totožných a rozdílných prvků dvou systémů a to 

účetnictví a udržitelného rozvoje.    

V primárním legislativním předpise pro vedení účetnictví, kterým je zákon 

o účetnictví, jsou vyjmenovány povinnosti, které musí každá účetní jednotka 

dodržovat. Tyto povinnosti jsou v účetní terminologii nazývány účetními zásadami 

a jejich soubor tvoří základ účetního systému, některé zásady jsou v zákonu stanoveny 

přesně, jiné je třeba odvozovat. Účetní zásady předurčují obsah vykazovaných údajů 
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Kovanicová (2004, s.132). Jednou z povinností je správně vedené účetnictví
49

. Toto 

závažné ustanovení by mělo zajistit shodu činností spojených s účetnictvím v rámci 

platné legislativy. A právě obsahová náplň tohoto ustanovení může být výchozím 

bodem, ze kterého je možno vyjít při stanovení koncepce pro vedení účetnictví pro 

udržitelný rozvoj, neboť z něj lze odvozovat nemožnost odchýlení se od reálného 

zobrazení skutečnosti. Mezi stěžejní účetní zásady patří zejména: 

 zásada věrného a poctivého zobrazení skutečnosti; znamená vykazovat 

v účetní závěrce reálné majetkové a finanční postavení účetní jednotky se 

zřetelem na zobrazení obsahu (přednost obsahu před formou); 

 zásada účetní jednotky; znamená sledování stavu a pohybu majetku 

a zjišťování a vykazování výsledku hospodaření za taxativně vymezený 

subjekt, který je v účetní terminologii označován účetní jednotka; 

 zásada neomezené doby trvání účetní jednotky; znamená předpoklad existence 

účetní jednotky bez omezování rozsahu aktivit, případně bez vstupu do 

likvidace; 

 zásada nezávislosti účetních období; znamená zaúčtování do účetního období 

případů, které s ním věcně a časově souvisí, v účetní terminologii je užíván 

název akruální princip;  

 zásada periodicity; znamená sledování stavu a pohybu majetku a zjišťování 

a vykazování výsledku hospodaření za taxativně vymezené období, v účetní 

terminologii je užíván název účetní období (může být rok kalendářní nebo rok 

hospodářský); 

 zásada bilanční kontinuity; znamená návaznost po sobě jdoucích účetních 

období, kdy konečné zůstatky majetkových účtů (aktiv a pasiv) musí být 

totožné s počátečními zůstatky majetkových účtů (aktiv a pasiv); 

 zásada srovnatelnosti; znamená stálost použitých účetních metod v rámci 

účetního období (oceňování, odpisování apod.) tak, aby obsahová náplň 

položek účetních výkazů byla neměnná. Změny lze provést např. z důvodu 

zpřesnění věrného zobrazení a jen k vymezenému okamžiku. Informace 

o provedených změnách se musí uvést v příloze k účetní závěrce; 

                                                           
49

 § 8 odst. 2) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví uvádí, že účetnictví účetní jednotky je správné, 

jestliže účetní jednotka vede účetnictví tak, že to neodporuje tomuto zákonu a ostatním právním 

předpisům ani neobchází jejich účel. 
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 zásada opatrnosti; znamená sledování všech možných rizik a ztrát vedoucích 

ke snížení hodnoty majetku, vykazování pouze reálných a realizovaných 

zisků. K prosazení této zásady lze využít tvorbu rezerv a opravných položek. 

Výčet zásad není taxativní, lze odvozovat další, ale jejich podstata spočívá v tom, že 

dodržováním jsou splněny požadavky na věrohodnou informační databázi, jakou je 

účetnictví. Pokud bude účetní jednotka implementovat do stávajícího funkčního 

systému účetnictví principy udržitelnosti, neměla by se dostat do rozporu s uvedenými 

zásadami.  Ve fázi, ve které se nachází udržitelný rozvoj, ale není možno požadovat, 

aby jeho vypovídací schopnost měla stejnou úroveň jako účetnictví. Ze stávajících 

účetních zásad lze vybírat postupně ty, které nepřinesou pro účetní jednotku zátěž 

v podobě zvýšení nákladů. Účetnictví pro udržitelný rozvoj je založeno na rozšíření 

stávajícího rámce tradičního účetnictví o reflexi environmentální a sociální roviny 

Hyršlová (2009). Důraz je kladen nejen na finančně pojaté informace, ale v souvislosti 

s úzkými vazbami na environmentalistiku, i na věcný charakter informací.  

Účetní zásady jsou nástrojem k sestavení účetní závěrky. Účetní závěrka je 

nedílný celek, který tvoří tři rovnocenné části a to rozvaha (bilance), výkaz zisku 

a ztráty a příloha. Účetní závěrka může obsahovat i přehled o peněžních tocích nebo 

přehled o změnách vlastního kapitálu. Správně vedené účetnictví vytváří předpoklad  

pro naplnění povinnosti sestavení účetní závěrky tak, aby podávala věrný a poctivý 

obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Účetní závěrka je 

důležitým zdrojem informací pro akcionáře a společníky (vlastníky), vedení 

společnosti, věřitele, investory, obchodní partnery, banky a další uživatele Hakalová 

(2010, s. 9). Informace obsažené v jednotlivých výkazech jsou kumulovanými 

zprávami o činnosti účetní jednotky, které mají svůj základ v reálném zobrazení 

skutečnosti. Za primární účetní výkaz je považována rozvaha, další výkazy jsou od 

rozvahy odvozené, s cílem analyzovat určitou složku nebo složky rozvahy. Výkaz 

zisku a ztráty se zaměřuje na rozbor za účetní období vzniklých nákladů a výnosů, 

v rozvaze je výsledek hospodaření uveden v jedné položce ve vlastních zdrojích. 

 Původ v účetních výkazech obsažených informací lze vystopovat v běžné 

hospodářské činnosti podniku, které po projití strukturou účetnictví, a v podobě 

kumulovaného, dle účetních zásad upraveného účetního záznamu, vstoupily do 

účetního výkazu jako součást určité položky příslušného účetního výkazu. Kovanicová 

(2004) tento postup výstižně označuje jako postup přes složitou hierarchickou 
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strukturu s datovou základnou, která po průchodu relativně samostatných, ale 

důmyslně propojených stupňů ústí do účetní závěrky sestavením účetních výkazů. 

Právě požadavek zobrazení reality je jedním z důležitých momentů, který může 

učinit ze stávajícího systému účetnictví vložením prvků environmentálních 

a sociálních aspektů účetní systém, který aktivně reaguje na změněnou společenskou 

situaci.  

Pro identifikaci systému účetnictví pro udržitelný rozvoj podniku je nezbytné 

provést základní vymezení pojmů. Účetnictví zaměřené na sledování udržitelnosti 

podniku je dobrovolně vybudovaný subsystém, který funguje v mezích daných 

účetními zásadami, je kompatibilní s dalšími účetními systémy, které podnik funkčně 

vytváří a využívá, zaměřuje se na zachycení vlivů environmentálního a sociálního 

charakteru, které podnik vyvolává ve svém okolí. Cílem tohoto dobrovolně 

budovaného informačního systému je poskytnout managementu podniku 

v dostatečném rozsahu informace ve finanční a věcné podobě o dosažené fázi 

udržitelnosti.  Jednou z funkcí účetnictví pro udržitelný rozvoj je vytvářet informační 

podporu celosvětově uznávané koncepci udržitelného rozvoje, která směřuje 

k omezování nadměrné zátěže okolního prostředí a úměrné spotřebě lidské populace. 

Účetnictví využívá svoji uznávanou pozici propracovaného informačního systému 

a může poskytovat vybrané, ověřené informace interním a externím uživatelům. 

Účetnictví podniku pro udržitelný rozvoj je možno budovat v rámci účetnictví 

finančního, nebo účetnictví manažerského dle stupně zvládnutí dané problematiky a 

v závislosti na velikosti podniku.  

Účetnictví se řídí platnou legislativou, která je závazná pro všechny účetní 

jednotky. Udržitelný rozvoj je budován na dobrovolné bázi, tím že v počátcích byl 

kladen velký důraz na ekologickou stránku, byly vydány v oblasti účetnictví 

doporučené postupy, kterými se podniky mohou řídit pro zavedení environmentálního 

účetnictví. Metodický pokyn pro zavedení environmentálního manažerského 

účetnictví
50

 byl vydán pod gescí Ministerstva životního prostředí, tedy na rozdíl od 

účetních norem nikoliv Ministerstvem financí, jak by se dalo předpokládat.  

Metodický pokyn vymezuje jednotlivé kategorie environmentálních nákladů a výnosů 

jak je uvedeno v Příloze č. 2, stanovuje požadavky na jejich sledování a uvádí, že je 

                                                           
50

 Environmentální manažerské účetnictví dle tohoto Pokynu je nedílnou součástí managementu. Klade 

zvláštní důraz na účetnictví environmentálních nákladů. Pokyn upravuje metodiku pro zavedení 

environmentálního manažerského účetnictví.  
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lze sledovat nejen za podnik jako celek, ale i po linii útvarů. Ve srovnání se systémem 

účetního práva nelze najít pro tento případ totožné prvky, co se týká stanovených 

povinností, je jasně uvádeno, že se jedná o metodický pokyn, jakýsi návod pro další 

postup. V roce 2009 byl vydán další materiál pod gescí Ministerstva životního 

prostředí a tím bylo „Účetnictví udržitelného rozvoje podniku“. Základní problémy 

spojené se zaváděním účetnictví udržitelného rozvoje na podnikové úrovni vidí 

Hyršlová (2009, s. 62) v základních bodech takto: 

 neurčitost pojmu udržitelný rozvoj, 

 absence komplexního rámce pro podnikové účetnictví udržitelného rozvoje, 

 nevyřešené vzájemné vztahy mezi účetnictvím a reportingem, 

 nedostatečná integrace tří pilířů udržitelného rozvoje. 

Účetní informační systém podniků se zpravidla skládá ze dvou subsystémů, 

kterými jsou účetnictví finanční a manažerské. Vedení finančního účetnictví je 

povinné, vedení manažerského účetnictví je v kompetenci účetní jednotky. Pokud 

vyjdeme z této premisy, velký prostor pro vlastní zakomponování principů 

udržitelného rozvoje poskytuje manažerské účetnictví, ale bez relevantních informací 

vycházejících z finančního účetnictví, jej nebude možno vybudovat. Jedním z úkolů 

účetnictví je zobrazování dané skutečnosti pro uživatele. Interní i externí uživatelé dle 

svého postavení mohou mít přístup k vybranému okruhu informací. Čím je vazba 

uživatele na podnik těsnější, tím většího rozsahu a hlubších podrobností jsou 

informace. Zpravidla organizačním schématem vyjádřené postavení interního 

uživatele s sebou současně přináší možnost případu zneužití dostupných informací. 

Stávající legislativní úprava kalkuluje s touto situací a umožňuje písemně upozornit 

zaměstnance nebo participující na řízení podniku osoby, že jimi používané informace 

jsou předmětem obchodního tajemství
51

. Z toho lze odvodit výjimečnou pozici 

řídícího managementu z aspektu vyhodnocení závažnosti nároků na rozsah a obsah 

informací. Externí uživatelé jsou z hlediska přístupu k informacím o podniku 

znevýhodnění, ale ze stávající legislativní úpravy účetnictví vyplývá pro uživatele 

                                                           
51

 § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník uvádí, že předmětem práv náležejících k podniku je i 

obchodní tajemství. Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické 

povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální nebo 

nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle 

podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje. Webový portál 

Business.center.cz [online] [vid. 2. února 2013]. Dostupné z 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx 
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právo na stanovený rozsah informací, který je v účetnictví nazýván povinnost 

zveřejňování a vybranému okruhu účetních jednotek přináší povinnost zveřejňovat 

údaje určitého rozsahu a detailnosti.  Zákon o účetnictví
52

 jednoznačně stanovuje 

tuzemským právnickým osobám, zahraničním osobám, organizačním složkám státu 

a fyzickým osobám, které se zapisují do obchodního rejstříku, zveřejnit účetní závěrku 

a výroční zprávu Hakalová (2010, s. 46). Pokud účetní jednotce vznikla povinnost, je 

splněna provedením následujících úkonů: 

 účetní závěrka musí být zveřejněna v rozsahu, v jakém je sestavena (v plném 

nebo zjednodušeném rozsahu); 

 účetní závěrka i výroční zpráva může být zveřejněna až po jejím ověření 

auditorem (pokud je povinnost auditu); 

 účetní závěrka i výroční zpráva může být zveřejněna až po schválení k tomu 

příslušnými orgány (zpravidla valná hromada); 

 lhůta pro zveřejnění je stanovena do 30 dnů od ověření auditorem a schválení 

příslušným orgánem, nejpozději do konce bezprostředně následujícího 

účetního období; 

 povinnost zveřejnění je splněna předáním účetní závěrky a výroční zprávy 
53

 

do Sbírky listin obchodního rejstříku. 

Jedná se o veřejný seznam, který je přístupný zájemcům a lze do něj nahlížet, 

případně za úplatu pořizovat výpisy. Obchodní zákoník stanovuje každému 

podnikateli, který je zapsán v obchodním rejstříku uvádět ve svých obchodních 

listinách
54

 informaci o svém zápisu v obchodním rejstříku. Podle těchto uvedených 

identifikačních údajů lze dohledat podnik a získat tak přístup k povinně 

zveřejňovaným informacím jakými mohou být účetní závěrka a výroční zpráva. Ze 

zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu
55

 (dále jen NKÚ) ale bohužel vyplývá fakt, že 

povinnost zveřejňování neplní řada firem. NKÚ se zaměřil na plnění povinnosti 

                                                           
52

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví  
53

 V souladu s vyhláškou č. 516/2006 Sb., o digitalizaci obchodního rejstříku se účetní závěrka a 

výroční zpráva předává již pouze v elektronické formě. 
54

 § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník;  každý podnikatel je povinen na všech 

objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a v rámci informací zpřístupňovaných 

veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu, uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo 

místu podnikání a identifikačním čísle osoby, podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku též údaj o 

tomto zápisu, včetně spisové značky.  
55

 Webový portál Nejvyššího kontrolního úřadu [online] [vid. 16. února 2013]. Dostupné z 

http://www.nku.cz/cz/media/postihovani-spravnich-deliktu-podle-zakona-o-ucetnictvi-je-neucinne-

id6314/ 
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zveřejňování a případné postihy. Ze zákona rejstříkovým soudům nevyplývá povinnost 

provádění pravidelných kontrol o tom, zda podniky plní svou zákonnou povinnost 

zveřejňování a poskytují tak stanovený okruh informací. Ve zprávě NKÚ se uvádí, že 

za rok 2008 nezveřejnilo celkem 70 % podnikatelských subjektů, za rok 2009 již 73 % 

a za rok 2010 to už bylo 81 % podnikatelských subjektů. Z těchto čísel je vidět, jak 

„odpovědně“ přistupují některé podnikatelské subjekty k plnění svých povinností 

a rovněž lze odvozovat ztížený přístup externích uživatelů informací k údajům o vlivu 

podniku na okolní prostředí, tedy jeho postoj k udržitelnosti. Znamená to, že 

legislativní předpisy mohou sice vymezenému okruhu subjektů stanovovat povinnost, 

ale tyto nemusí být plněny. 

Uživatelé informací obsažených v účetní závěrce mají právo požadovat jejich 

přesnost a spolehlivost, aby na základě těchto údajů byl naplněn cíl účetnictví pro 

udržitelný rozvoj a to poskytovat relevantní podklady managementu pro řízení 

podniku a ostatním uživatelům pro ověřování, zda podnik přistupuje ke svým konáním 

z aspektu udržitelného rozvoje. Podle Dvořákové (2009) podniky mají tendenci 

zveřejňovat pouze pozitivní informace. Jak uvádí, není výjimkou, že pozitivní zprávu 

o udržitelném rozvoji předkládá podnik, který je veřejnosti znám spíše jako 

problematicky se chovající k ochraně životního prostředí. Navrhuje, aby ve výroční 

zprávě byla uvedena zvlášť informace o výši pokut, které podnik zaplatil za 

znečišťování životního prostředí. Přikládá velký význam finančnímu účetnictví, které 

považuje za nástroj, který se vyvíjí a využitím výpočetní techniky je schopen se 

pružně přizpůsobovat informačním potřebám uživatelů účetních informací, používá 

pro něj název „konzervativní finanční účetnictví“.  Podle Dvořákové (2009, s. 39) lze 

důsledky environmentálních a sociálních aktivit rozdělit do dvou skupin: 

 důsledky promítající se do konzervativního finančního účetnictví např.: 

náklady na preventivní opatření k předcházení škod, náklady na likvidaci 

odpadů, sankce za znečišťování. Soubor takto zaměřených nákladů je budován 

a postupně doplňován. Náklady související s životním prostředím a sociální 

náklady by se měly v souladu s akruálním principem uznávat v období jejich 

vzniku; 

 důsledky, které se do konzervativního finančního účetnictví nepromítnou, 

mohou být různorodé a tedy obtížně rozeznatelné a jsou pro každý podnik 

specifické. Pro příklad lze uvést podnikem do ovzduší vypouštěné zplodiny, 
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jejichž dopady nebudou ihned prokazatelné, ale až s určitým časovým 

posunem a jejich dopady může nést celá společnost, např.  důsledkem 

ukončení činnosti podniku. 

Jednou z příčin ovlivnění účetnictví podniku udržitelným rozvojem je snaha prokázat, 

zda podnik působí negativně na okolní prostředí a snaha o vyčíslení těchto dopadů. 

Poptávka po informacích environmentálně a sociálně zaměřených je tedy nepochybná.  

 

3.2 Účetnictví podniku ovlivněné udržitelným rozvojem 

Finanční účetnictví povinně vedou všechny účetní jednotky
56

 s tím, že jej 

mohou vést v plném nebo zjednodušeném rozsahu. Manažerské účetnictví je 

budováno na základě cíleně zaměřeného rozhodnutí manažerů účetní jednotky. Jak 

uvádí Janhuba (2005, s. 7) velká většina ustálených lidských činností byla původně 

podnícena obecně pociťovanou potřebou plnit určité užitečné cíle.  Tato myšlenka se 

může stát základnou, ze které bude vycházeno při snahách o prosazování požadavků 

na environmentální a sociální informace, doplňujících ekonomické informace. 

Účetnictví je realizováno jako součást činností, ke kterým dochází ve vymezeném 

ekonomickém celku, kterým je podnik. Účetnictví podniku je od jeho vzniku až do 

zániku budováno s cílem vytvořit univerzální informační databázi.  

V oblasti účetnictví zaměřující se na sledování vlivů dopadů lidské činnosti na 

okolní prostředí existuje velká mezera mezi teoretickou (akademickou) a praktickou 

rovinou. Podniky akceptující principy udržitelného rozvoje jsou postaveny před 

otázku, zda a jak upravit svůj funkční stávající systém účetnictví, aby efekt zavedení 

přinesl očekávané výsledky a neznamenal pouze neadekvátní vynaložení nákladů. Při 

zavádění mohou vycházet z dostupných informací na Ministerstvu životního prostředí, 

ale konečná fáze formování je jejich interní záležitostí. Pro získání stanovisek podniků 

zda a jak je jejich účetnictví ovlivňováno udržitelným rozvojem, bylo využito 

výsledků provedeného anonymního dotazníkového šetření v rámci Moravskoslezského 

kraje. Jde o region, který je známý vysokou mírou zátěže životního prostředí 

důsledkem činností průmyslových podniků. Bylo osloveno 253 respondentů 

podnikatelských subjektů s převážně výrobní činností formou zaslání dotazníků 

                                                           
56

 Účetní jednotky jsou taxativně vymezeny v zákonu o účetnictví, a těmto subjektům je stanovena 

povinnost vedení účetnictví. Povinnost vedení účetnictví neznamená automaticky povinnost 

zveřejňování. 
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emailem, jedná se o rychlý a ekologický způsob. Respondenti odpovídali na třináct 

otázek. Oslovení respondenti nepřistupovali pozitivně k vyplňování dotazníku, problém 

zahlcování různými dokumenty se u nich objevuje pravidelně. Vyplnění často 

podmiňovali zpětnou vazbu, která jim byla přislíbena. Kompletní výsledky 

dotazníkového šetření budou použity pro potřeby dalšího výzkumu vlivu udržitelného 

rozvoje na účetnictví podniku autorkou práce. Z celkového počtu 253 zaslaných 

dotazníků se vrátilo 135, což představuje návratnost 53 %.  Podniky byly rozděleny do 

čtyř kategorií dle počtu zaměstnanců mikro podnik do 9 zaměstnanců, malý podnik 

10-49 zaměstnanců, střední podnik 50-249 zaměstnanců, velký podnik 250 a více 

zaměstnanců.  

 

Tabulka č. 9:  Složení vzorku výrobních podniků 

Velikost podniku Počet zaměstnanců Počet dotazovaných Počet odpovědí 

Mikro podnik   do 9 zaměstnanců 47 29 

Malý podnik    10 – 49 zaměstnanců 113 57 

Střední podnik 50 – 249 zaměstnanců 82 40 

Velký podnik 250 a více zaměstnanců 11 9 

Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření 

Z aspektu povědomí podniků o udržitelném rozvoji vycházely otázky, které hledají 

odpovědi na dílčí cíl práce o informovanosti o daném tématu. Na tento cíl byly 

směřovány otázky, dvě z nich mají za úkol prezentovat informovanost o účetnictví pro 

udržitelný rozvoj.  

 

Obrázek č. 5: Setkání s pojmem udržitelného rozvoje (mikro podniky) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření 
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Odpovědi od mikro podniků znamenají kladnou odpověď v 17 případech, zápornou 

v 12 případech. 14 respondentů (48 %) přiznává setkání, blíže neupřesňuje, ale ze 

zvolené varianty odpovědi vyplývá neznalost problematiky.   

 

Obrázek č. 6: Setkání s pojmem udržitelného rozvoje (malé podniky) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření 

Odpovědi od malých podniků znamenají kladnou odpověď v 8 případech, zápornou 

v 14 případech. 35 respondentů (61 %) přiznává setkání, blíže neupřesňuje, ale ze 

zvolené varianty odpovědi vyplývá neznalost problematiky.  Setkání s touto tématikou 

přiznává více respondentů než u mikro podniků, ale současně výrazně stoupá 

i neujasněnost tématu.   

 

Obrázek č. 7: Setkání s pojmem udržitelného rozvoje (střední podniky) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření 

Odpovědi od středních podniků znamenají kladnou odpověď v 11 případech, zápornou 

v 12 případech. 17 respondentů (42 %) přiznává setkání, blíže neupřesňuje, ale ze 
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zvolené varianty odpovědi vyplývá neznalost problematiky.  Setkání s touto tématikou 

přiznává méně respondentů než u malých podniků, přibližuje se úrovni znalostí 

u mikro podniků.   

 

Obrázek č. 8: Setkání s pojmem udržitelného rozvoje (velké podniky) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření 

V odpovědích od velkých podniků není záporná odpověď, jsou vybrány pouze dvě 

varianty 7 kladných (78 %), 2 respondenti přiznali setkání ale bez znalosti 

problematiky. 

 

Tabulka č. 10: Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 9 

Setkali jste se již s pojmem 

účetnictví udržitelného rozvoje 

Mikro 

podnik 

Malý 

podnik 

Střední 

podnik 

Velký 

podnik 

∑ 

Ano 3 8 11 7 29 

Ne 12 14 12 0 38 

Ano, ale nemáme představu o jeho 

obsahu a formě 

14 35 17 2 68 

Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření 
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Navazující otázka hledala odpověď na názor respondentů na začlenění 

účetnictví udržitelného rozvoje. Odpověděli všichni respondenti, tedy i ti, kteří 

v předchozí otázce přiznali nesetkání se s pojmem. 

 

Obrázek č. 9: Začlenění účetnictví do systému (mikro podniky) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření 

 

Odpovědi od mikro podniků potvrzují faktum jejich nesetkání, nabídnutá odpověď 

euroskepticky formovaná (55 %) byla nejčastěji zvolenou odpovědí. Tomu odpovídá 

v pořadí druhá nejčetnější odpověď, vyjadřující posun v dané problematice vlivem 

zapracování do dokumentů EU. 

 

Obrázek č. 10: Začlenění účetnictví do systému (malé podniky) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření 
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Odpovědi od malých podniků ukazují již vyrovnanější reakci na euroskeptickou 

odpověď (47 %). Objevuje se i vyšší podíl názorů na součást stávajícího systému 

účetnictví s jeho podsystémy. 

 

 

Obrázek č. 11: Začlenění účetnictví do systému (střední podniky) 

 

 Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření 

 

Odpovědi od středních podniků na první místo dávají evoluční proces účetnictví, 

euroskeptici jsou na místě druhém (45 %). Objevuje se i vyšší podíl názorů na součást 

stávajícího systému účetnictví s jeho podsystémy. 

 

Obrázek č. 12: Začlenění účetnictví do systému (velké podniky) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření 
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U velkých podniků euroskeptickou odpověď nezvolil ani jeden respondent. 

Jednoznačně je účetnictví pro udržitelný rozvoj vybráno jako součást 

vnitropodnikového účetnictví (67 %). 

 

Tabulka č. 11: Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 11 

Účetnictví udržitelného rozvoje je 

z Vašeho pohledu 

Mikro 

podnik 

Malý 

podnik 

Střední 

podnik 

Velký 

podnik 

∑ 

Opět něco nového, převzatého z EU 16 27 13 0 56 

Dalším stupněm evolučního vývoje 

účetnictví 

10 15 18 3 46 

Součást vnitropodnikového 

účetnictví 

2 14 7 6 29 

Součást finančního účetnictví 1 1 2 0 4 

Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření 

 

Z komplexního vyhodnocení odpovědí je patrný vliv skeptického názoru na materiály 

pocházející z EU, kdy 42 % odpovědí se domnívá, že se jedná o novinku, uváděnou do 

ČR v důsledku jeho členství v EU a oprávněných obav z dalšího byrokratického 

postupu. Je povzbuzující, že alespoň 22 % považuje účetnictví pro udržitelný rozvoj za 

součást účetnictví vnitropodnikového, lze odvodit, že určité prvky jsou v jejich 

účetnictví zakomponovány, je otázkou zda respondenti nezaměňují s environmentální 

problematikou.  

Jednou z informací, kterou lze dohledat ve výroční zprávě v souvislosti 

s vlivem podniku na okolní prostředí je povinnost uvádění informace o aktivitách 

v oblasti ochrany životního prostředí. Namátkovým nahlédnutím
57

 do zveřejňovaných 

výročních zpráv se nejčastěji lze setkat s formulací odpovědi na tuto povinnost typu: 

„účetní jednotka se řídí platnými předpisy v oblasti ochrany životního prostředí“, 

případně „účetní jednotka neporušila svým jednáním životní prostředí“. Proto byly 

v rámci anonymního dotazníkového šetření položeny otázky i z této oblasti, jak účetní 

jednotky přistupují k této povinnosti a byla hledána odpověď i na otázku, zda takto 

vágně postavená povinnost  v zákonu je jim jasná.   

 

 

                                                           
57

 V případě, že účetní jednotky plní svoji povinnost a zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu, lze 

nahlédnout do Sbírky listin obchodního rejstříku po provedené identifikaci subjektu. Více Webový 

portál Justice.cz [online] [vid.15.prosince 2012]. Dostupné z 

http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx 
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Tabulka č. 12: Otázka č. 4: Uvádíte ve výroční zprávě informace o aktivitách 

v oblasti ochrany životního prostředí? 

Odpověď Mikro 

podnik 

Malý 

podnik 

Střední 

podnik 

Velký 

podnik 

Ano pravidelně 4 24 25 9 

Neuvádíme, protože nepůsobíme 

negativně na životní prostředí 

6 27 15 0 

Neuvádíme, protože nevíme, co se 

rozumí těmito aktivitami 

3 3 0 0 

Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření 

 

Z odpovědí vyplývá závislost uvádění informací na velikosti podniku, u velkých 

a středních toto se nejeví žádným problémem, u malých podniků se ve třech případech 

objevuje neznalost problematiky životního prostředí a legislativy s ním spojené, 

markantně se toto jeví u mikro podniků. 

 

Tabulka č. 13:  Otázka č. 7: Sledujete v účetnictví náklady mající negativní vliv 

na životní prostředí? 

Odpověď Mikro 

podnik 

Malý 

podnik 

Střední 

podnik 

Velký 

podnik 

Ano  0 24 22 9 

Ne 1 31 14 0 

Uvádíme pouze souhrnné 

údaje ve výroční zprávě 

4 2 4 0 

Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření 

Analogicky, jako tomu bylo u předchozí otázky, velké podniky sledují v účetnictví 

náklady vybrané jako negativně působící na životní prostředí. Podniky malé a mikro 

uvádějí, že nesledují nebo uvádí jen souhrnně ve výroční zprávě. 

Anonymní regionální dotazníkové šetření s cílem získání odpovědi na otázku, 

zda velikost podniku může být faktorem ovlivňujícím implementaci principů 

udržitelného rozvoje, pomohlo ověřit na zkoumaném vzorku situaci ve vztahu podniky 

a udržitelný rozvoj. Podniky, mimo velkých, se potýkají  především s neznalostí  celé 

šíře koncepce udržitelného rozvoje. Odpovědně se chovající manažeři se mohou spíše 

zajímat o environmentální hlediska, která jsou podstatně vymezenější, publikačně 

přístupnější, existuje tedy určitý okruh nabídky literatury.  Důležitým bodem je otázka 

nutnosti investování, pokud bude princip odpovědného chování k okolí přijat jako 
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podnikový strategický cíl. V případě, kdy bude k dispozici dostatek zdrojů, lze 

rozhodování rozdělit do tří etap: 

 minulost – dle informací finančního účetnictví bude nezbytné porovnat rozdíl 

mezi investováním bez ohledu na environmentální hlediska a investováním do 

nových progresivních technologií environmentálně vyhovujících; 

 aktuální situace – dle informací finančního účetnictví zda je možno počítat 

s realizací produkce environmentálně vyhovující, ale pravděpodobně finančně 

náročnější; 

 budoucnost – dle informací manažerského účetnictví navrhnout možnosti 

pokračování environmentálních technologií z hlediska produkce a cenové 

politiky. 

Tento postup předvídá Kovanicová (2010) jak již bylo uvedeno, nelze očekávat rychlé 

zavedení, neboť jen podrobná analýza postupů a procesů může přinést očekávané 

výsledky, není vhodné tedy přejímat již někým použité postupy, ale je vhodné vytvářet 

vlastní environmentální a sociální politiku. Udržitelný rozvoj tak vytváří prostředí pro 

zvážení a navrhování vlastních postupů jak na úrovni podniku, tak v jeho vnitřních 

strukturách. Účetnictví podniku disponuje údaji za minulá účetní období v horizontech 

stanovených zákonem o účetnictví, které doplňují vnitřní účetní předpisy, vycházející 

z ověřených zkušeností. Aktuální situaci lze dohledat ve stávajících datech účetního 

období a operativně řešit. Plány do budoucnosti v různých časových úsecích na 

podkladech kalkulací a rozpočtů mohou vytvářet investiční záměry. Environmentálně 

zaměřené finanční a manažerské účetnictví se stává nástrojem prosazování 

udržitelného rozvoje a poukazuje na odpovědný přístup k okolnímu prostředí podniku. 

 

3.2.1 Finanční účetnictví environmentálně zaměřené 

Cílem finančního účetnictví je poskytovat informace o stavu a změnách 

finanční situace v podniku. Finanční účetnictví v účetním období sleduje 

hospodářskou situaci a po skončení účetního období jsou sumarizované údaje 

sestaveny do účetní závěrky. Toto účetnictví někdy nazývané „tradiční účetnictví“, 

„konzervativní finanční účetnictví“ sleduje ekonomickou stránku podnikání. 

V případě, kdy finanční účetnictví podniku nezaznamenává vlivy na životní prostředí 

a populaci, nelze očekávat v současnosti celkové zobrazení skutečnosti. Dvacáté první 
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století klade důraz na přístup podniku k životnímu prostředí a finanční účetnictví 

s prvky sledování environmentální oblasti je považováno za evoluční systém 

akceptující vývoj společnosti ve vztahu k okolnímu prostředí. 

Tradiční finanční účetnictví doplněním o environmentální aspekt požadovaný 

uživateli se v literatuře zpravidla nazývá environmentální finanční účetnictví. Návrhy 

tohoto subsystému přináší podnikatelským subjektům několik problémů. Finanční 

účetnictví je regulováno legislativními předpisy a jeho primárním cílem je poskytování 

informací uživatelům, kteří požadují zhodnocení svého vloženého kapitálu. Při jejich 

majetkovém vstupu do podniku jim nebyl sdělen cíl podniku v podobě dosahování 

udržitelného rozvoje. Koncepce udržitelného rozvoje není uváděna v mezinárodních 

ani národních legislativních předpisech v oblasti účetnictví. Z tohoto aspektu je 

preferována dobrovolnost přístupu ke koncepci a prosazování je ponecháno na vůli 

jednotlivých podniků. Jediným legislativně doloženým odkazem je požadavek na 

uvádění vlivu na životní prostředí ve výroční zprávě. Vhodně zformované 

a zdůrazněné informace o dobrovolnosti prosazování a vyčíslení pro podnik s tím 

spojených problémů, se zdají být vhodným řešením ve stávající legislativní situaci. 

Fibírová a Král (2009) upozorňují na okolnost, že finanční účetnictví environmentálně 

zaměřené nemá všechny charakteristiky tradičního účetnictví. Jako příklad poslouží 

uvedení zásady sestavování účetní závěrky v pravidelných intervalech účetních 

období. Nejen v počátcích, ale i v dalších etapách zavádění environmentálních aspektů 

se objevuje jejich dopad nad tento stanovený interval, jako příklad lze uvést 

vypouštění odpadních látek do vod, kdy regenerace přírody nenastane do jednoho 

roku, ale je záležitostí víceletou, i když podnik výrazně sníží své limity škodlivin. 

Schaltegger a Burritt (2000) vznáší otázky na tuto situaci, když se ptají, zda náklady 

vynaložené mají být součástí jednorázových nákladů, nebo mají být časově rozlišené? 

Zda lze rozlišovat v účetnictví aktiva environmentální a jak řešit otázku jejich 

odpisování? Nelze jednoznačně odpovědět a otázky tohoto zaměření by měly být 

vyřešeny na úrovni mezinárodních standardů. Zde se opět objevuje návaznost na 

finanční účetnictví, které je regulováno standardy, ty jsou zaměřeny na cíl dosahování 

souladu při používání účetních metod, nikoliv na sledování udržitelného rozvoje 

účetní jednotky. Po dobu, kdy tyto a analogické situace nebudou řešeny na úrovni 

mezinárodních účetních standardů, může účetní jednotka svoji metodiku popsat 

formou uvedení v příloze k účetní závěrce.   



77 

Finanční účetnictví environmentálně zaměřené je tedy součástí tradičního 

účetnictví, s výjimkami, které musí vyřešit účetní jednotka sama. Následující tabulka 

porovnává situace vzniklé ve finančním účetnictví a ve finančním účetnictví 

environmentálně zaměřeném. 

 

Tabulka č. 14: Totožné a rozdílné situace finančního účetnictví a finančního 

účetnictví environmentálně zaměřeného 

Tradiční FÚ FÚ environmentálně zaměřené 

Účetní období  Výsledky přesahují účetní období 

Účetní doklady Účetní doklady 

Archivace účetních dokladů Archivace dokladů  

Věrné zobrazení skutečnosti Není metodicky sjednoceno – sama ÚJ 

Dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek zatěžující nebo naopak 

ekologicky šetrně se chovající  

Odpisy dlouhodobého majetku Odpisy zohledňující zátěž nebo úsporu, údržba 

Zásoby Zásoby zatěžující nebo naopak ekologicky šetrně 

se chovající 

Odběratelé Preferování odběratelů požadující ekologicky 

šetrné výrobky 

Dodavatelé Preferování dodavatelů ekologicky šetrných 

produktů 

Náklady Podrobná analytická evidence pro jednotlivé 

položky zatěžujících nebo úsporných   

Výnosy Podrobná evidence sloužící k srovnání ekologicky 

šetrných produktů a produktů bez ohledu na 

ekologické požadavky  

Výsledek hospodaření Členění pro zjištění rozdílů při ekologické 

produkci a neekologické produkci. 

Zdroj: Brožková (2000), vlastní zpracování 

 

Pro zajištění podkladů potřebných pro porovnávání je v tradičním finančním 

účetnictví vymezena situace, kterou lze použít. Zákon o účetnictví v § 14 odst. 2 

stanovuje účetní jednotce povinnost na podkladě směrné účtové osnovy
58

 sestavit 

účtový rozvrh, ve kterém jsou uvedeny všechny účty potřebné pro zaúčtování účetních 

případů daného účetního období a k sestavení účetní závěrky. Účtový rozvrh se 

sestavuje pro každé účetní období a má zvláštní pozici v tom, že jej lze v průběhu 

účetního období doplňovat a upravovat. V souladu s Českým účetním standardem pro 

                                                           
58

 Směrná účtová osnova pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 

účetnictví je uvedena v Příloze č. 4 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 

podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.  
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podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech, lze vytvářet analytické účty 

a členit je z  různých hledisek např.:   

 členění podle jednotlivých druhů majetku, hmotně odpovědných osob a míst 

uložení, 

 členění závazků podle jednotlivých věřitelů, 

 členění pro daňové účely, 

 členění z hlediska potřeb finančního řízení účetní jednotky, 

 členění dle požadavků externích uživatelů údajů z účetnictví. 

Pokud se účetní jednotka rozhodne pro alternativu finančního účetnictví 

environmentálně zaměřeného, nabízí se možnost pomocí vhodně navržených 

analytických účtů vést kompletní informační databázi zaměřenou environmentálně, 

aniž by došlo k narušení účetních zásad tradičního účetnictví. Pro členění 

environmentálních nákladů a výnosů, které mohou být uváděny ve výkazech je možno 

použít členění uváděné Jasch (2001, 672): 

 dopady na vzduch, 

 odpadní kapalné látky, 

 tuhé odpady, 

 půda, podzemní a povrchové vody, 

 hluk a prašnost, 

 záření, 

 ovlivnění biodiverzity, 

 ostatní. 

Podnik dle návrhu dopadů na okolní prostředí získá přehled o jednotlivých a 

celkových vlivech a bude tak včas obeznámen s případným porušováním. Údaje 

o sankcích za porušení legislativních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, 

doplněné o náklady vynaložené na ekologické technologie, vzdělávání zaměstnanců 

pro získání aktuálního přehledu v environmentálních materiálech a dalších, budou 

kdykoliv k dispozici a mohou být průběžně doplňovány o další podrobnosti.  

Mezivládní pracovní skupina expertů pro mezinárodní standardizaci účetnictví 

a výkaznictví OSN (The United Nations Intergovernmental Working Group of Experts 

on International Standards of Accounting and Reporting) dále jen ISAR, se od 

devadesátých let minulého století zaměřuje na problematiku environmentálního 
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účetnictví v reakci na skutečnost, že účetnictví nereagovalo na problematiku ochrany 

životního prostředí. ISAR se zaměřuje ve svých aktivitách na identifikace, účtování 

a vykazování environmentálních nákladů a závazků a toto prezentuje na úrovních 

podniků i při národních jednáních. V roce 1998 vydal ISAR materiál „Doporučení pro 

účtování a finanční vykazování environmentálních nákladů a závazků“. A v roce 2002 

byla sestavena a vydána „Příručka – účtování a finanční vykazování 

environmentálních nákladů a závazků“ (Guidance Manual – Accounting and 

Financial Reporting for Environmental Costs and Liabilities). Cílem tohoto 

dokumentu je poskytnout zájemcům pomoc při zavádění environmentálních aspektů 

do účetnictví, vymezit ověřené postupy pro tvůrce národních legislativních předpisů. 

Dokument zdůrazňuje dobrovolnost přístupu a současně připomíná, že metodická 

pomoc musí být zájemcem přizpůsobena na regionální prostředí, nelze ji jen 

automaticky převzít a bez úprav aplikovat. V dokumentu je doporučeno vycházet při 

rozlišování environmentální problematiky z účetní zásady významné (závažné) 

informace. Zákon o účetnictví v ČR tuto zásadu popisuje jako informaci, jejíž 

neuvedení nebo chybné uvedení může ovlivnit úsudek nebo rozhodování uživatele 

účetních informací. Zpravidla účetní jednotky mají tuto zásadu ošetřenu v interním 

účetním předpise. Kovalíková (2010) upozorňuje na povinnost každé účetní jednotky 

vytvořit pro vedení účetnictví vnitřní směrnice, na jejichž tvorbě se mají podílet nejen 

účetní, ale i další odborníci, což lze demonstrovat právě na příkladu vytváření návrhu 

vnitřní účetní směrnice pro finanční účetnictví environmentálně zaměřené. Nelze 

vyžadovat po pracovnících účetní profese, aby vedle svých účetních znalostí současně 

stoprocentně zvládali oblast udržitelného rozvoje a jeho aspekty s environmentálním 

zaměřením.  Z hlediska využití pro tvorbu finančního účetnictví environmentálně 

zaměřeného je Příručka plně využitelná, neboť vychází ze všeobecně uznávaných 

účetních zásad, podle kterých je budováno i účetnictví ČR. 

V situaci, kdy je pod vlivem udržitelného rozvoje budována koncepce 

finančního účetnictví, lze počítat s tím, že údaje uložené v tomto systému účetnictví se 

objeví ve výkazech účetní závěrky. České účetní právo nestanovuje povinnost účetním 

jednotkám členit a tedy ani vykazovat zvlášť environmentálně specifikované složky 

majetku a závazků, nákladů a výnosů a výsledek hospodaření se zřetelem na 

udržitelný rozvoj. Takto zaměřené informace může ale účetní jednotka uvádět 

v Příloze k účetní závěrce, která je součástí účetní závěrky a lze předpokládat, že bude 
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zveřejněna.  Účetní závěrka je právem označována za komplexní soubor informací o 

ekonomickém a finančním stavu a výsledku hospodaření účetní jednotky. Údaje 

uložené v databázích finančního účetnictví jsou k dispozici i manažerům podniku, 

kteří je využívají při plnění svých řídících funkcí. Pokud tedy účetní jednotka upraví 

své finanční účetnictví v souladu s udržitelným rozvojem získává management 

podniku utříděné informace pro možnost analyzovat, navrhnout a používat účetnictví 

manažerské zaměřené environmentálně.  

 

3.2.2 Manažerské účetnictví environmentálně zaměřené 

Manažerské účetnictví se zabývá poskytováním ekonomických informací, které 

potřebuje management pro rozhodování a kontrolu krátkodobých a dlouhodobých 

rozhodnutí. Tento soubor informací zahrnuje, dle velikosti a zaměření činnosti 

podniku, dle různých hledisek evidenci nákladů, kalkulace výkonů, soustavu rozpočtů 

a plánů, nástroje pro vnitřní kontrolu a stanovené propočty Landa (2008, s. 255).  

V manažerském účetnictví se otevírá prostor pro operativní úpravy s cílem získat 

přesné informace, a jak je uvedeno, mohou být v krátkodobém i dlouhodobém 

horizontu. V části věnované manažerskému účetnictví zaměřené environmentálně, je 

možno aplikovat znalosti a navrhnout model, který by ukazoval tvůrcům 

ekonomických systémů pro malé a střední podniky (software i management) postup 

při uplatňování environmentálního přístupu v účetní praxi. Charakteristickým znakem 

je na rozdíl od účetnictví finančního jeho primární zaměření na účelové třídění 

nákladů. Při návrhu řešení vycházíme z formulovaných otázek, jejichž zodpovězením 

získáme parametry  pro modelování. Otázky jsou setříděny v následujících bodech: 

1) Zvažujeme nahradit přímý materiál, který není ekologický, jiným přímým 

materiálem, který má v tomto smyslu příznivější parametry?
59

 Zvýšení objemu 

prodeje jsme ochotni zajistit masivnější reklamou a poskytováním provizí? 

Pravděpodobně tím dojde k nárůstu variabilních nákladů na přímý materiál, 

mzdy, reklamu, provize, ale podíl fixních nákladů na jednotku produkce se 

sníží.   

2) Zvažujeme nahradit některé výrobní technologie ekologicky šetrnějším 

přístupem, pravděpodobně to bude znamenat nárůst mzdových nákladů? 

                                                           
59

 Mazací oleje, herbicidy, laky, plastové součástky apod. 
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3) Pořídíme strojové vybavení lepších ekologických parametrů? Počítáme s tím, 

že toto kvalitativně ekologičtější zařízení znamená nárůst fixních nákladů 

formou vyšších odpisů a dostaneme se na hranu problému tzv. ekonomického 

hodnocení investic?  

4) Jsme ochotni obětovat část zisku? 

K bodu 1) Nárůst materiálových nákladů 

Jít touto cestou se zdá schůdné, ale jen do té míry, kdy používání přímého materiálu je 

již často nabídkově vyčerpáno z nákladového hlediska záměnou materiálu za levnější 

(plastové díly místo kovových). Zde již působila snaha o snížení nákladů, tedy se 

jedná o protisměrný myšlenkový postup: opět nahrazujeme úsporu nákladů na materiál 

zvýšením jeho vstupní ceny. Omezující překážka je zejména myšlenkového 

charakteru. Nejdříve jsme se snažili o snížení nákladů na materiál, nyní se myšlenkový 

postup obrací a cenu vstupního materiálu zvyšujeme. Pravděpodobně je to tím, že 

ekologicky šetrnější materiál může být finančně náročnější. Vyrovnat se s tím, že 

náklady za materiál se zvýší, je možno několika cestami. Základní cestou je zvýšení 

prodeje. Při plně obsazeném trhu v konkurenčním prostředí lze postupovat cestou 

masivní reklamy a poskytováním vyšších provizí. Reklama potom zdůrazňuje 

ekologické vlastnosti výrobků.  Je nezbytné přitom pracovat s důvěrou zákazníků, 

jednou ztracená nebo narušená důvěra, může znamenat odliv zákazníků. Charakter 

nákladů na reklamu lze  posuzovat jako variabilní vzhledem k tomu, že se zvyšuje 

současně s počtem prodaných výrobků.  Nejde o přímou závislost ve smyslu 

charakteristik fixních a variabilních nákladů, ale vazba existuje, i když v opačném 

smyslu zvýšení prodeje obvykle zvyšuje variabilní náklady, zde je cílem zvýšených 

nákladů na reklamu zvýšení prodeje. 

K bodu 2) Nárůst mzdových nákladů 

Při změnách některých výrobních postupů nejde ani tak o zvýšení materiálových ale 

spíše mzdových nákladů. Např. v zemědělské výrobě používání pesticidů  je 

nahrazováno ruční prací
60

. Jestliže lze konstatovat, že situaci v materiálových 

nákladech lze poměrně dobře kalkulovat a rozpočtovat, potom situace v mzdových 

nákladech je mnohem obtížnější. Vycházíme z toho, že náklady na pracovní sílu na 

                                                           
60

 Chemické postřiky jsou nahrazovány ručním ošetřováním, které musí být prováděno častěji, je závislé 

na povětrnostních vlivech. 
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sebe „nabalují“  další doprovodné náklady. Nejedná se pouze o náklady v souvislosti 

se sociálním a zdravotním pojištěním, ale například tzv. „prostorové náklady“
61

 a 

náklady vznikající sociálním chápáním pracovních podmínek
62

. V bodě 1) uvedené 

záměny materiálů jednoho za druhý, jsou jednodušší než rozpočtová a kalkulační 

hlediska  pro oblast mzdových nákladů, které zasahují do dalších nákladových skupin. 

K bodu 3) Investice do nového technologického zařízení 

Některé výrobní podmínky a výrobní postupy nelze změnit bez investic do nového 

technologického zařízení. Zmiňovaný problém se rozděluje do dvou oblastí: 

- nutná investice do velkých výrobních zařízení. Týká se podniků majících 

zpravidla negativní dopad na okolní prostředí (odprášení, odsíření, odplynění, 

skládky odpadů;  u strojírenských podniků, spaloven, elektráren, hutí. Investice 

mohou být pokryty zpravidla úvěrově, splátky a výše úroků vedou ke zvýšení 

ceny výkonů). Tlak na tyto typy podniků ve směru zlepšování ekologických 

podmínek lze uskutečnit pouze legislativně, často může jít o státní investice. 

- nutná investice do malých výrobních zařízení, dopravních prostředků, 

domácností. Týká se tzv. malých znečišťovatelů
63

. Přinucení subjektů 

postupovat ekologicky vychází z legislativních předpisů, státní instituce se 

snaží o provádění dotační politiky např. na kotle
64

 . Situace je nyní obtížná 

v tom, že původní legislativa byla uvolněna a jen obtížně se vrací do 

zamýšlené podoby. Důsledkem je v tomto případě silné znečištění z lokálních 

topenišť spalujících jakýkoliv odpad.  

K bodu 4) Obětujeme část zisku 

Tato varianta není zvažována v daném případě. Současná obtížná ekonomická situace 

nutí převážnou část podniků opouštět tuto variantu v zájmu zachování chodu podniku. 

Znovu je třeba zdůraznit, že udržitelný rozvoj je budován na bázi dobrovolnosti a 

                                                           
61

 Pojem prostorové náklady pochází z germanofonní oblasti, jsou vyčleněny účty v účtové osnově a 

princip vychází z premisy, že každý nový pracovník potřebuje určitý prostor, pro jehož udržování je 

nutno vynaložit další náklady (energie, opravy, klima).  
62

 Tyto náklady vychází zpravidla z ustanovení zákoníku práce, hygienické podmínky na pracovišti, 

bezpečné podmínky při výrobních procesech, což vyvolává druhotnou potřebu zaměstnanců, někdy je 

uváděn tvrdě znějící, ale výstižný bonmot „nejlepší firma je firma bez lidí“.  
63

 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, nabyl účinnosti v září loňského roku a aktivně reaguje na 

problematiku lokálních zdrojů znečištění. Více na Webovém portálu Enviweb [online] [vid. 

11.prosince2012] Dostupný z http://www.enviweb.cz/clanek/paragraf/93553/novy-zakon-o-ochrane-

ovzdusi-c-201-2012-sb 
64

 Program Ministerstva životního prostředí Zelená úsporám. Více na Webovém portálu Zelená úsporám 

[online]. Dostupný z http://www.zelenausporam.cz/sekce/193/aktuality/  



83 

v žádném případě nemůže být důsledkem změny přístupu k okolnímu prostředí 

likvidace podniku. 

3.2.3 Modelování environmentálního manažerského účetnictví 

Při modelování problému musíme vycházet z výše uvedených možností. 

Model, který byl pro tuto situaci navržen, umožňuje modelovat všechny uvedené 

varianty. Pro jeho sestavení bylo použito tabulkového procesoru Excel. Řešení 

postupů některých úloh bylo provedeno pomocí doplňkového modulu Řešitel, který je 

součástí Excelu a je tedy přístupný širokému okruhu uživatelů, vhodný pro malé a 

střední podniky. Podmínka využití pro tyto typy podniků (jejichž odpovědi byly 

vyhodnoceny v dotazníkovém šetření a byl pro ně sestaven Informační materiál 

Příloha č. 1) byla splněna. Modul je běžně dostupný a je zveřejněn na webu: 

iriseko.wbs.cz. Modul řešení má několik fází: 

1) Rozpočtová a kalkulační; 

2) Účetní:  jednookruhová a dvouokruhová;  

3) Optimalizační; 

4) Výsledková; 

5) Finančně analytická. 

Nejschůdnější cestou je varianta  Bod 3) Nárůst materiálových nákladů, která je 

rozpracována podrobněji. Nejjednodušší je varianta Bod 4) Obětování části zisku, 

která ovšem, jak je uvedeno, je v současnosti nejméně přijatelná pro ještě ziskové 

podniky.  

Základní prvky modelu jsou v tištěné podobě k dispozici v Příloze č. 3. V plné podobě 

je model použitelný v počítačové formě v Excelu. Plná verze je převedena na výše 

uvedenou webovou stránku http:iriseko.wbs.cz. Na této stránce je rovněž uveden 

aparát použitý pro modelování. 

 

3.2.4 Využití a prezentace informací environmentálně zaměřených 

Účetnictví s akcentem udržitelného rozvoje poskytuje interním uživatelům 

informace, které využívají pro správnou volbu řízení procesů v podniku s ohledem na 

životní prostředí. Na podniky jsou přesouvány požadavky větší odpovědnosti za  

jednání, které by mělo směřovat k ekonomickému rozvoji, ochraně životního 
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prostředí, uvážlivému využívání přírodních zdrojů s podporou sociálního pokroku 

uznávajícího potřeby lidí Fibírová (2009).   

 Vytvořené vazby environmentálně zaměřeného finančního a manažerského 

účetnictví mohou umožnit ekonomicky výhodné řešení v oblasti spotřeby materiálů, 

energie, služeb apod. Důsledkem může být zmírnění záporných dopadů činností na 

okolní prostředí současně s možným zvýšením výnosnosti jednotlivých produktů. 

Tento motivační prvek je závažným faktorem pro management, který sleduje primárně 

ekonomickou stránku podnikání a kontinuálně poměřuje dopady nákladů spojených 

s odpovědným přístupem k hledání úspornějších řešení souvisejících s udržením 

ekonomické výkonnosti a současně korekcí negativních vlivů na okolní prostředí. 

Účetnictví s akcentem udržitelného rozvoje poskytuje i druhé skupině 

uživatelů, kterými jsou externí subjekty, kumulované údaje formou informací 

uváděných v příloze k účetní závěrce, případně ve výroční zprávě.  Uváděné údaje 

jsou čerpány z finančního účetnictví, které bude reagovat na správné obsahové 

vymezení položek vztahujících se životnímu prostředí a sociálním potřebám. Zásada 

věrného a poctivého zobrazení bude dodržena.  Externí uživatele zpravidla zajímá 

rozsah škodlivých vlivů podniku na okolní prostředí a návrhy na jejich eliminace.  

Ekonomický informační systém, který vytváří dle vlastního rozhodnutí 

podniky, poskytuje údaje, které nemusí prezentovat pouze formou účetních výkazů 

nebo výroční zprávy, ale z hlediska marketingového postavení je nutno zvážit, zda pro 

vytváření public relations o podniku by nebylo vhodné použít údaje o nastoupené cestě 

k uplatňování udržitelného rozvoje. Včas pochopená síla marketingového podpoření 

nového produktu, může být zákazníky pochopena jako vyjádření jejich vlastního 

postoje k udržitelnému rozvoji, životnímu prostředí, sociální udržitelnosti. Podnik se 

může dobrovolně rozhodnout, zda o svých aktivitách bude informovat formou naučně 

populárního článku, uhradí mediální vstup do povědomí veřejnosti
65

, případně využije 

jinou formou seznámení široké veřejnosti se svým odpovědným postojem 

k udržitelnému rozvoji.   

Motivace manažerů se může stát protipólem, pokud by se stalo povinností 

vykazovat v určité formě environmentálně zaměřený soubor informací. Dobrovolnost 
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 V periodiku Právo dne 2. Února 2013 vyšel celostránkový článek ředitelky firemních vztahů a 

komunikace Plzeňského Prazdroje s názvem „Udržitelný rozvoj je součást strategie firmy“. V kontextu 

udržitelného rozvoje prezentuje odpovědná manažerka stanovení deseti priorit trvale udržitelného 

rozvoje: podpora odpovědné konzumace alkoholu, podpora komunit v regionech  působnosti podniku, 

efektivní využívání přírodních zdrojů, směřování k provozu  s nulovým odpadem a další. 
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prezentování dle vlastního rozhodnutí a výběru se jeví efektivnějším  přístupem ze 

strany státních organizací. Nelze pominout kvantum administrativních povinností, 

kterými jsou již teď podniky zahlcovány a stanovení povinnosti sledování 

a vykazování nákladů negativně působících na životní prostředí by pravděpodobně 

vyvolalo vlnu nesouhlasu podnikatelů v současné obtížné ekonomické situaci. 

Přednost je dávána tendenci snižování administrativní zátěže podnikatelů
66

, kterou 

aktivně prosazuje EU v souladu s hlavními cíli  Lisabonské strategie na odstranění 

nadbytečné byrokracie především pro malé a střední podniky a jejím prostřednictvím 

na posílení konkurenceschopnosti evropských ekonomik. V kontextu zjištěných 

okolností nelze vyžadovat, aby podnikatelé povinně implementovali prvky 

udržitelného rozvoje v kompletu tří oblastí do svého funkčního systému účetnictví. Za 

dané situace se jeví průchodnější zvýšit úlohu vzdělávání a přitom vyjít ze Strategie 

vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015)
67

. Uváděným hlavním 

cílem Strategie VUR ČR je do roku 2015 začlenit principy a tematické obsahy VUR 

jako přirozené součásti celoživotního učení do kurikulí na všech úrovních 

vzdělávacího systému ČR, a to prostřednictvím efektivní implementace Strategie 

vzdělávání pro UR přijaté EHK OSN. V analytické části, která čerpá ze zpracované 

SWOT analýzy současného stavu a specifických podmínek VUR, v zaměření na vyšší 

odborné a vysokoškolské vzdělávání se uvádí, že stěžejním problémem VUR pro tuto 

úroveň je zejména akreditace specializovaných (mezioborových, mezi-fakultních) 

studijních programů zaměřených na VUR). Ve strategické části téhož dokumentu 

v zaměření na vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání je stanoveným cílem 

dosažení kompetencí u studentů i akademických pracovníků, které budou podpořeny 

systémem výuky, kariérním růstem, možnostmi inovací a grantovou politikou. Pokud 

tedy budou vysoké školy vyučovat tématiku udržitelného rozvoje v rámci svých 

specializovaných oborů, lze předpokládat absolventy studia se znalostmi udržitelného 
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 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR je pověřeno realizací usnesení vlády vedoucí ke snižování 

administrativní zátěže podnikatelů. Uváděným cílem je snížení administrativní zátěže podnikatelů do 

roku 2012 o 25 %.  Administrativní zátěž je přeměřováno ve 12ti oblastech (vstup do podnikání, 

obchodní právo, vydávání povolení, podmínky zaměstnávání, placení daní, registrace majetku, ochrana 

spotřebitele, ekologické požadavky, požadavky na výrobce, vnitřní trh, veřejné  zakázky a statistika) a 

každoročně je Vládě ČR předkládána zpráva o plnění. Závěrečný report  má být předložen Vládě ČR do 

30.06.2013. Webový portál Ministerstva průmyslu a obchodu [online] [vid. 13.prosince 2012]. 

Dostupné z http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zap/ 
67

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je pověřeno realizací vzdělávacího programu. Webový 

portál MŠMT [online]. Dostupný z http://www.msmt.cz/dokumenty/strategie-vzdelavani-pro-

udrzitelny-rozvoj-ceske-republiky  
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rozvoje. Tento znalostní potenciál bude poté využitelný při aplikování principů 

v praxi. Lze předpokládat, že o výuku předmětů zaměřených na udržitelný rozvoj bude 

zájem, pokud bude plněn cíl VUR zakomponovat téma udržitelného rozvoje do 

základního a středního vzdělávání. 

Pozitiva a přínosy vzdělanostní společnosti vhodně vystihuje Drucker (2007, s. 

259) svým názorem, že pracovníci disponující znalostmi budou tou skupinou, která 

bude určovat charakter vznikající společnosti znalostí, budou stát v jejím čele a budou 

rozhodovat o jejím sociálním profilu. Rozšiřování vzdělávání a dostupnost 

přehledných informací z oblasti udržitelného rozvoje vytváří předpoklad formování 

odpovědného vztahu podniků k životnímu prostředí a společnosti. Společenská 

odpovědnost se stává nástrojem aktivní politiky udržitelného rozvoje.  

3.3 Společenská odpovědnost jako nástroj prosazování udržitelného 

rozvoje 

Podnik se permanentně ocitá v situacích, ve kterých musí odpovědně reagovat. 

Ze samotné podstaty podnikání, která je popsána v Obchodním zákoníku formou 

charakteristických znaků, vyplývá mimo jiné i pozice „na vlastní odpovědnost“. Lze 

odvodit, že povinnost, kterou na sebe tímto aktem podniky přejímají při svém jednání, 

se vztahuje na veškeré aktivity, které jsou při podnikání uskutečňovány. Korektnost 

podnikání, vztahy mezi podnikateli navzájem, mezi podnikem a zaměstnanci, patří 

právem mezi hlavní faktory, které ovlivňují veřejné mínění a tím mohou ovlivňovat 

i  dobré jméno podniku.  

Společenská odpovědnost podniků – corporate social responsibility – (dále jen 

CSR
68

) je koncept, který lze popsat jako dobrovolnou iniciativu podniků, které jdou 

svým jednáním nad rámec normami stanovených povinností nebo zvyklostí, 

s vymezeným cílem zlepšit sociální a ekologické podmínky. Společensky odpovědné 

podniky své jednání korigují tak, aby přispívaly k udržitelnému rozvoji, jejich jednání 

je transparentní a napomáhá celkovému zlepšování stavu společnosti. Společenská 

odpovědnost je založena na etických postojích, jejich prosazování a naplňování 

                                                           
68

 Evropská komise definovala v minulosti CSR jako koncept, na jehož základě obchodní společnosti 

dobrovolně začleňují sociální záležitosti a otázky životního prostředí do své podnikatelské činnosti a 

vzájemných vztahů se zúčastněnými stranami. Pro zúčastněné strany se vžilo pojmenování 

„stakeholders“. V červenci 2001 vydala Evropská komise materiál pod názvem „Podpora evropského 

rámce sociální odpovědnosti společnosti“.  Více Webový portál Evropské komise [online]. Dostupný z 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:CS:PDF 
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v reakci na zhoršující se klima ve společnosti. Podle Dytrta (2006) dochází ve 

společnosti ke zhoršování mezilidských vztahů, vztahů k přírodě, střetu etického 

a neetického jednání. Příčinu vidí ve změnách hodnot lidské populace, kdy nežádoucí 

chování není kritizováno, ani postihováno a neodpovědné chování bývá mnohdy 

předmětem obdivu.  

Podniky jsou nedílnou částí společnosti, jsou s ní propojeny vazbami a svým 

postojem se mohou stát vzorem pro následování. Ze vztahu podniku ke svým 

zákazníkům, zaměstnancům, okolnímu prostředí je možno vystopovat, jakou úlohu 

přisuzuje management úloze etického jednání. Každá firma se okamžikem svého 

vzniku stává součástí okolní komunity. Společensky odpovědná firma se snaží této 

komunitě také něco přinést, stát se „dobrým sousedem“ Petříková et al. (2008, s. 89). 

Společenskou odpovědnost podniků lze vymezit do čtyř částí podle cílové skupiny 

a tematické oblasti: 

 odpovědnost ekonomická vychází z cílů při vzniku podniku, které jsou 

konkrétně vymezeny, vyplývají ze zaměření na oblast podnikání. Ekonomická 

odpovědnost se může objevit ve formě péče o kontinuální vzdělávání 

zaměstnanců, kteří tvoří významný faktor rozvoje podniku; 

 odpovědnost sociální je představena péčí o zaměstnance, vytváření zdravého 

klima na pracovišti i mimo něj a vytvářením a upevňováním sociálních jistot; 

 odpovědnost k životnímu prostředí je vytvářena dodržováním norem v oblasti 

ochrany životního prostředí a snahou o ekologický přístup k veškerým 

podnikovým aktivitám; 

 odpovědnost vůči veřejné správě je založena na dodržování legislativních 

předpisů, jejich neobcházení ani neporušování se zřetelem na oprávněné zájmy 

jednotlivce nebo skupin.    

Lze konstatovat, že společenská odpovědnost podniku není v našich podmínkách 

neznámým pojmem, pokud se hlouběji ponoříme do dané problematiky, objevíme 

totožné prvky chování podnikatelů v dřívějších letech.  Důraz na dlouhodobý rozvoj 

podniku se snahou o dosahování přiměřeného zisku, kompletní program péče 

o zaměstnance od mladých nastupujících až po odcházející zaměstnance, zdravé 

prostředí v podniku a jeho okolí a mnohé další aspekty lze najít v dokumentech 

závodů Baťa, které se pro svoje nadčasové chování staly vzorem pro minulé i budoucí 

generace odpovědných podnikatelů. 
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Znovuobjevení etického prvku v podnikání bylo vyvoláno rozpracováváním 

koncepce udržitelného rozvoje. Ve zprávě WCED se hovoří o uvědomělých potřebách 

a rozumném snažení, které v důsledku vede k uspokojování základních potřeb. 

Prosazování koncepce udržitelného rozvoje je dáno dobrovolným přístupem a tím se 

do koncepce vkládá etický prvek morálky. Současná ekonomická krize je stále více 

identifikována jako krize společnosti a jejích hodnot. Vztah mezi etikou a ekonomikou 

se může jevit jako střet prosazování omezování spotřeby a bezbřehé spotřeby. 

Výsledkem podnikání by nemělo být jen poměřování materiálních přínosů, ale 

sledování přínosů užitku pro zainteresované subjekty. 

Samotná koncepce společenské odpovědnosti se váže na formulaci, která 

vystihuje podstatu dobrovolným závazkem podnikatele přijímat rozhodnutí, která jsou 

žádoucí z hlediska cílů a hodnot společnosti. Zde je patrna analogická cesta 

k prosazování jednání ve prospěch společnosti, jako je tomu u koncepce udržitelného 

rozvoje. Společenská odpovědnost se dotýká všech profesí a je spojena s procesem 

řízení. Odpovědnost jedince manažera reprezentuje společenskou odpovědnost 

organizace. Společenská odpovědnost organizace popisuje principy, které stanovují 

jak dobře podnikat a zároveň společnosti něco přinášet. Logicky se dostáváme 

k pojmům jako korektní a etické podnikání, poctivé účetnictví, přiměřený zisk, zdravé 

životní prostředí, udržitelný rozvoj, slušné chování k zaměstnancům, příjemná 

atmosféra na pracovišti, pravda poctivost, slušnost, mravnost, zdravotní nezávadnost 

výrobků, pomoc handicapovaným Petříková et al. (2008, s. 41).  

Společenská odpovědnost v současných podmínkách prezentuje stanoviska 

konkrétního managementu k otázkám budoucího vývoje společnosti. Na rozdíl od 

udržitelného rozvoje, disponuje management doporučeným postupem při aplikaci 

společenské odpovědnosti. Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO, vytvořila 

normu, kterou ČR jako členský stát EU převzala. Mezinárodní norma ISO 26000 byla 

vydána v listopadu 2010, jde o normu dobrovolnou, není určena k certifikaci a do ČSN 

ISO 26000 byla zavedena překladem v červenci 2011. Norma nese název „Pokyny pro 

oblast společenské odpovědnosti“ (Guidance on social responsibility). V anotaci 

normy se objevuje odkaz na princip odpovědnosti a tím je dobrovolnost zavádění 

a zakomponování do interních předpisů v libovolně určeném čase. 

Mezinárodní norma se tak stala návodem pro postup při zavádění společenské 

odpovědnosti a tato okolnost zvýhodňuje CSR z hlediska propracovanosti ve srovnání 
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se zaváděním udržitelného rozvoje. Jde o komplexní dokument a současně univerzální, 

netýká se jen podnikatelského sektoru, ale i státní správy. Vymezuje principy 

společenské odpovědnosti, kterými jsou odpovědnost za jednání a opatření, 

transparentnost, etické chování, ohledy na zájmy participujících stran, respektování 

právního prostředí. 

 

Obrázek č. 13:  Úloha společenské odpovědnosti v koncepci udržitelného rozvoje  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Obrázek č. 13 graficky vyjadřuje etickou základnu podnikání, jako 

kteréhokoliv lidského jednání, ke které by se měl management podniku vrátit 

a vzájemnou součinností ekonomické, environmentální a sociální oblasti se přibližovat 

udržitelnému rozvoji. Společenská odpovědnost je považována právem za nástroj 

prosazování udržitelného rozvoje, kdy se báze dobrovolného přístupu mění na 

fixovaný odpovědný postoj podniku vůči ostatním subjektům s vizí rovnosti partnerů. 

Společenská odpovědnost firem je směřována k  managementu firem a je považována 

za nadčasovou tématiku, jejímž prosazováním může firma dosáhnout nové formy 

konkurenceschopnosti Kuldová (2012). 

V materiálu, který vydala Evropská komise v říjnu 2011 „Obnovená strategie 

EU pro sociální odpovědnost podniků na období 2011-2014“ (A renewed EU strategy 

2011-2014 for Corporate Social Responsibility) je mimo jiné uváděna hospodářská 

krize a její sociální dopad jako negativní faktor při ovlivňování důvěry spotřebitele a 

úrovně důvěry v podnik. V těchto podmínkách, kdy se pozornost veřejnosti zaměřila 

na sociální a etické chování podniků vzniká prostor pro prosazování společenské 

odpovědnosti. Cílem Evropské komise při prosazování společenské odpovědnosti je 

tvorba příznivých podmínek pro udržitelný růst. EU se chápe vedoucí úlohy v oblasti 
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společenské odpovědnosti z celosvětového měřítka, aby si umožnila silnější 

prosazování svých zájmů a hodnot v ostatních regionech. Evropská komise v materiálu 

navrhuje nově definovat CSR jako „odpovědnost podniků za dopad jejich činností na 

společnost“. V porovnání s předchozí formulací je zřetelný přesun na podnik 

odpovědnosti za jeho konání.  Předpokladem k dodržování tohoto směru je dodržování 

právních předpisů a kolektivních dohod se sociálními partnery. Z hlediska 

udržitelného rozvoje je v CSR stanoven důležitý cíl spočívající v určení případného 

nepříznivého dopadu své činnosti a aktivně mu předcházet a zmírňovat. Tím dostává 

podnik signál ke směřování svých aktivit nejen pro dosahování zisku, ale současně k 

aktivnímu sledování důsledků svých konání. Zároveň je v materiálu rozlišena 

odpovědnost podniků dle velikosti, když je uváděno, že tento proces je složitý a mikro 

podniky, malé podniky a střední podniky pravděpodobně budou postupovat intuitivně 

a racionálně. V závěru materiálu je uvedena podstatná informace a to, že Evropská 

komise bude s podniky a členskými státy spolupracovat a pro ověření dosažených 

výsledků je počítáno s přezkumným jednáním.  

Podniky dobrovolně zavádějící dle normy ČSN ISO 26000 společenskou 

odpovědnost svého jednání, nemohou očekávat obratem zlepšení ekonomických 

výsledků ani uvědomělé jednání zaměstnanců a managementu. Při svých postupně 

upravovaných aktivitách se budou zaměřovat na fungování společnosti a životního 

prostředí tak, aby přinesly přiměřený užitek nejen jim, ale i společnosti. Společenská 

odpovědnost podniků je považována za nástroj prosazování udržitelného rozvoje a její 

koncepce disponuje mezinárodní podporou ze strany OSN, OECD, EU. Pokud 

bychom použili větu od Bedřicha Moldana (str. 20) k vyjádření vztahu společenské 

odpovědnosti a udržitelného rozvoje, formulace by zněla výstižně „společenská 

odpovědnost firem prošlapává cestu k udržitelnému rozvoji“. 

Podporou při prosazování společenské odpovědnosti s akcentem na etické 

jednání může být sestavení etického kodexu pro management podniku, který může 

obsahovat nároky na etické chování v účetní profesi. Na efektivnost kodexu existují 

různá stanoviska, od odmítavého až po přehnaně optimistické očekávání. V odpovědně 

se chovajícím podniku zpravidla nedochází ke krizovým situacím, ale pokud nastanou, 

potom kodexem jsou vymezeny zásady správného jednání.    
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Závěr 

Ochrana životního prostředí a udržení kvality života je v současnosti velmi 

diskutovaným tématem. Polemiky o vlivech podnikatelských aktivit na životní 

prostředí se již nevedou v obecné rovině zda existují, naopak kontinuálně sílí tendence 

k sledování konkrétních forem dopadů činností spolu s požadavky na jejich přesné 

evidování a vyčíslení. 

Cílem dizertační práce bylo analyzovat rozsáhlou oblast udržitelného rozvoje 

v kontextu účetnictví podniku a vlastním zkoumáním zhodnotit současný stav a 

vytvořené vazby. Aby bylo možno splnit stanovený cíl a odpovědět na vědecké 

otázky, byl navržen kontinuální postup v jednotlivých časových etapách. Vedle sebe 

byly postaveny dva pojmy - udržitelný rozvoj a účetnictví a předmětem zkoumání byl 

vliv koncepce udržitelného rozvoje na účetnictví. Byly naformulovány tři vědecké 

otázky a hledány na ně odpovědi. Veškeré dosažené výsledky měly posloužit pro 

naplnění hlavního cíle.  

První  kapitola se zaměřila na identifikaci dvou pojmů - udržitelný rozvoj a 

účetnictví. Tvorba její koncepce byla vázána na rešerši tuzemských a zahraničních 

informačních zdrojů. Celosvětově jednoznačně uznávaná formulace udržitelného 

rozvoje neexistuje, nicméně vymezení udržitelného rozvoje je obsaženo v mnoha 

materiálech. Lze konstatovat, že právě vlivem velkého množství participujících, není 

jednotný názor na definování udržitelného rozvoje. Dané téma zpracovávají četné 

instituce a mnoho autorů, kteří ve svých cílech a publikacích prosazují udržitelný 

rozvoj. K dispozici je množství popisů, ale pokud je proveden popis udržitelného 

rozvoje, jedná se spíše o filozofický názor, v rámci něhož je udržitelný rozvoj 

koncipován. Environmentalisté se snaží o zdůraznění přístupu k přírodě bez 

zvažování, jaké dopady tím mohou vyvolat. Ekonomové se snaží o realistické 

uchopení a vyjádření v měřitelných hodnotách. Sociologové vnáší myšlenky rovného 

postavení každého jedince. Udržitelný rozvoj má tedy filozofické kořeny, vyjadřuje 

osobní názor jedince, nebo zájmové skupiny, podložený morálním aspektem. Ve své 

podstatě se obrací do minulosti, když vyjadřuje podporu omezování spotřeby s cílem 

dodržet pocit odpovědnosti k budoucím generacím. Jako vždy, i zde je možno hledat 

analogii v historii ve slovním spojení „po nás potopa“, které se používá pro vyjádření 

nevhodného až bezohledného, krátkozrakého vztahu k budoucnosti. Naštěstí se vždy 

najdou osobnosti vystupující proti tomuto názoru a svým jednáním se snaží ukázat 
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cestu, která vyvede společnost z tohoto směřování, i když mnohdy za cenu osobních 

obětí. Zpravidla se nedaří naplňovat filozofické myšlenky ideálně do všech detailů. 

Tak je to i se vztahem filozofie udržitelného rozvoje a účetnictví. Účetnictví je 

pragmatická věda. Tím, že se zabývá evidováním zpravidla hmotných statků, 

nevystupuje negativně vůči společnosti, nemá tendenci narušovat mezilidské vztahy. 

Zdánlivě tyto dva pojmy jsou nesrovnatelné, ale po abstrahování souvisejících 

okolností se dostaneme k poznání, že za vedení účetnictví jsou odpovědní lidé a 

udržitelný rozvoj prosazují také odpovědní lidé. Jelikož se jedná o dvě z historického 

hlediska vývojově nesrovnatelné disciplíny, lze doufat, že udržitelný rozvoj po 

průchodu mnoha lety vývoje a  formování získá svoji pevnou  pozici ve společnosti a 

dodržování jeho principů bude bráno jako věc cti a odpovědnosti.  Potvrzením tohoto 

názoru je aktivní fungování nástroje prosazování udržitelného rozvoje, za který je 

považována společenská odpovědnost organizací - CSR (firem, podniků). Analogicky 

je to s účetní profesí, která byla a je věcí osobní cti a odpovědnosti, která může být 

narušována jen pochybením jedince. Motto uvedené v první kapitole je toho 

příkladem.  

Dalším nástrojem prosazování udržitelného rozvoje se stává systém vzdělávání 

vycházející ze Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR. Vzdělanostní společnost 

více domýšlí důsledky svého konání a preventivně vystupuje v případech, kdy by 

mohlo dojít k ohrožování jejich práv např. na vyjadřování se k ekologicky zátěžovým 

investicím. Proto je velmi důležité pro pedagogy na všech stupních vzdělávacího 

systému vychovávat nové generace k odpovědnému přístupu ke svému osobnostnímu 

rozvoji a snažit se o rozšiřování jejich duševních obzorů. 

Pod tlakem společnosti se stupňují požadavky na vypovídací schopnost 

informací jednotlivých podniků o rozsahu a obsahu jejich aktivit, které mohou 

negativně ovlivňovat současnou nebo budoucí lidskou populaci. Účetnímu systému, 

který je zafixován jako spolehlivý zdroj informací, je přisouzena úloha komplexního 

zaznamenávání a hodnocení nejen ekonomické stránky podnikání, ale environmentální 

a sociální dimenze. Zformulováním koncepce udržitelného rozvoje byla otevřena cesta 

podnikatelskému sektoru dobrovolně přistoupit k prosazování ochrany životního 

prostředí a realizovat tak své osobní postoje. Je faktem, že účetnictví jako systém 

reaguje na udržitelný rozvoj rezervovaně a hledá svoji pozici, ze které by uchopilo tuto 

oblast. Je to střet dvou disciplin, jedné funkční, uznávané, propracované; druhé zatím 
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se hledající, potřebující uznání a zastání, někdy pod vlivem neuvážených akcí 

zatracované. V reakci na požadavky manažerů o získání dat použitelných jako 

průkazné argumenty, že podnik nepoškozuje životní prostředí, byly postupně do 

účetnictví zaváděny prvky od zeleného účetnictví, přes ekologické účetnictví až po 

současnost, kdy je již uznávaným subsystémem environmentální účetnictví.  Malé 

podniky přistupující odpovědně k ovlivňování okolního prostředí mnohdy intuitivně 

implementují principy udržitelného rozvoje a rozšiřují tak postupně svůj účetní systém 

o akcent environmentálního a sociálního zaměření.  

Druhá kapitola představovala konstrukci, jejímž postupným vyplňováním 

vznikala dizertační práce. Byly v ní zakomponovány připomínky ze dvou 

oponentských posudků k tezím. Po dobu tvorby práce byla kriteriem při formování 

obsahové náplně jednotlivých částí práce.  

Třetí kapitola se stala největším přínosem dizertační práce pro svoje teoretické 

a praktické zaměření. Naplněním hlavního cíle a dílčích cílů, na podkladě odpovědí na 

vědecké otázky byly naformulovány poznatky, které byly využity pro návrhy a 

doporučení.  Získáním informací,  využitím rešerše odborné literatury, legislativních 

norem a dalších materiálů byly hledány odpovědi na vědecké otázky. Na vědecké 

otázky byly hledány odpovědi ze dvou aspektů tedy z teoretického hlediska – 

usuzováno dle informací získaných rešeršemi literatury a z praktického hlediska – 

usuzováno dle odpovědí uvedených v dotazníkovém šetření.  

1. Může velikost podniku být faktorem ovlivňujícím implementaci udržitelného 

rozvoje? 

Velké podniky vlivem legislativních předpisů jsou nuceny upravovat svoje 

technologie směrem k šetrnějším a úspornějším. Legislativní předpisy na národní 

úrovni mohou být výsledkem prosazování komunitárního práva EU. Velké podniky 

vypracovávají strategické plány, ve kterých je prezentován ekologický nebo 

environmentální přístup, případně sociální hlediska. V dotazníkovém šetření 2/3 

velkých podniků přičlenilo účetnictví udržitelného rozvoje do vnitropodnikového 

účetnictví, tedy systému, který vlastním rozhodnutím vedou účetní jednotky pro 

potřeby interních uživatelů.  

2. Lze vztahovat kontinuální vzdělávání managementu k akceptaci udržitelného 

rozvoje? 
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Vzdělaný management je považován za  nehmotný kapitál, jeho úroveň je jedním 

z důležitých faktorů prosperujícího podniku. Odpovědně se chovající podnik zaměřuje 

pozornost na prohlubování kvalifikace svých zaměstnanců. Doplňování, udržování a 

obnovování kvalifikace v daném oboru ale ještě nemusí znamenat zvyšování 

kvalifikace, u které lze předpokládat seznámení s novými pojmy. A pokud ano, může 

se jednat o seznámení okrajové, neobjasňující podstatu. V dotazníkovém šetření 50 % 

všech respondentů uvedlo, že se setkali s pojmem účetnictví udržitelného rozvoje, ale 

nemají představu o jeho obsahu a formě. 

3.  Může být účetnictví podniku formováno poznatky v oblasti udržitelného rozvoje? 

Vlivem členství v hospodářském celku EU, který je považován za aktivního 

prosazovatele udržitelného rozvoje, podniky s mezinárodní účastí akceptují jeho 

principy. Závažnost informací členěných z jiných aspektů než je tradiční finanční 

účetnictví a manažerské účetnictví znamená příklon k zakomponování poznatků do 

systému účetnictví. Kriteriem pro stupeň začlenění je zpravidla velikost podniku, kdy 

velké podniky mají výhodnější pozici přístupu k informacím jejich přebíráním ze 

zahraničí např. ze svých mateřských společností. Přitom je nezbytné respektovat 

národní specifika. V dotazníkovém šetření potvrdily všechny velké podniky, že  

sledují v účetnictví náklady, které mají negativní vliv na životní prostředí, což je 

potvrzením, že tato evidence je vedena. Velké podniky tyto informace uvádí 

pravidelně ve výroční zprávě. U středních a malých podniků se tyto údaje v účetnictví 

sledují méně, u mikro podniků vůbec. 

Poválečný ekonomický rozvoj byl důsledkem tlaku společnosti na vrácení do 

předchozího stavu. Vidina životní úrovně válkou nezasaženého amerického území 

byla motivujícím impulsem, bez domyšlení dopadů na životní prostředí. Signály o 

narušování rovnováhy mezi čerpáním a obnovováním zdrojů byly přehlíženy. 

Racionálně uvažující jedinci a skupiny obtížně prosazovali argumenty, že tímto 

způsobem realizovaný ekonomický růst nejde uplatňovat do nekonečna. Vize 

udržitelného rozvoje se vlivem zhoršování přírodních podmínek dostala do povědomí 

populace, ta si začala znovu uvědomovat svůj odpovědný postoj zafixovanými 

morálními hodnotami. Lze konstatovat, že myšlenky udržitelného rozvoje již pevně 

zakotvily ve společnosti, i když koncepce není ujasněná a jednoznačná, přesto se stala 

uznávanou a prosazovanou.  



95 

Podniky jsou nedílnou součástí společnosti, jsou personálně obsazovány 

zaměstnanci a manažery, kteří nežijí svůj život v odloučení od okolního prostředí a dle 

svých znalostí a zkušeností si uvědomují souvislost mezi tlakem na růst spotřeby a 

mezí přírodních kapacit. Manažeři se střetávají s rostoucími cenami energií, vody, 

materiálů, které se stávají méně dostupnými a zdrojově omezenějšími. Pro získání 

přesnějších informací, jak je podnik ovlivněn měnící se situací v dosažitelných 

zdrojích a jak sám ovlivňuje okolní prostředí se nabízí možnost implementace principů 

udržitelného rozvoje do informačního systému podniku. Tento postupný a dobrovolný 

proces by neměl přinést skokové zvýšení nákladů. Zvýšení nákladů by mohlo být 

kompenzováno zvýšeným odbytem výrobků nebo služeb, při jejichž tvorbě byly 

použity postupy šetrnější k životnímu prostředí.  V Příloze č. 2 jsou uvedeny případy, 

jak lze postupně rozdělovat oblast tvorby výsledku hospodaření z environmentálního 

aspektu. Příloha č. 1 obsahuje základní materiál pro seznámení s účetnictvím 

udržitelného rozvoje, je určena pro malé a střední podniky na zvážení dalšího postupu. 

Účetnictví udržitelného rozvoje je nástrojem ekonomického, environmentálního a 

sociálního rozhodování. Nelze dosáhnout udržitelného rozvoje společnosti bez 

podpory udržitelného rozvoje na úrovni podniků, které tvoří nedílnou složku života 

společnosti. Z hlediska obtížnosti a neujasněnosti terminologie lze prozatím doporučit 

dobrovolnou implementaci. Teprve po analýze a propočtech lze doporučit zejména 

malým a středním podnikům upravit své účetnictví na možnost poskytování 

environmentálních výstupů. Návrh modelování obsahuje Příloha č. 3. 

Přínosy dizertační práce lze spatřovat ve třech oblastech: 

Přínos pro teorii spočívá v získání ucelených poznatků a názorů na udržitelný rozvoj 

a tím možnost jeho prezentování a prosazování z teoretického hlediska, konzultování 

na dané téma s odborníky, zabývajícími se rovněž tímto tématem. 

Přínos pro podnikovou praxi spočívá ve vytvoření materiálu pro základní seznámení 

zájemců z řad malých a středních podniků o účetnictví udržitelného rozvoje a návrhu 

modelování environmentálního manažerského účetnictví.  

Přínos pro pedagogickou praxi spočívá ve splnění cíle získání podkladů pro 

vytvoření návrhu nového předmětu, tedy výuku nově koncipovaného předmětu 

katedry účetnictví v rámci magisterského studia, spojující udržitelný rozvoj a 

účetnictví do jednoho celku. Současně byly získány podněty pro zaměření článků a 

dalšího výzkumu v dané oblasti. 
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Česká republika přebírá názor na prosazování udržitelného rozvoje kontinuálně 

ve vazbě na EU. Od vstupu ČR do EU došlo k několika přesunům v rámci 

odpovědnosti, nejdříve z Vlády ČR na Radu vlády pro udržitelný rozvoj, poté na 

Ministerstvo životního prostředí. Změny v kompetencích jednotlivých pracovníků 

mají bezesporu vliv na kontinuitu. Bylo by vhodné ponechat tuto tématiku 

v kompetenci pověřené instituce a ta by měla začít vydávat jednotné materiály, 

pravidelně uskutečňovat konference a semináře na dané téma. Jedině cestou prezentací 

a  publikování  praktického využití lze dosáhnout vyššího zájmu ze strany podniků. 

Výsledkem Johannesburské konference bylo vyjádření podstaty udržitelného 

rozvoje ve třech slovech: planeta-lidé-prosperita. Přesto, že patří k mladým oborům, 

rozvíjející se od poloviny minulého století, vlivem závažnosti svých myšlenek se 

udržitelný rozvoj stává celosvětově rozprostřenou, naléhavou ideou boje o prosazování 

kvality lidského života. 
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Příloha č. 1  

Informační materiál k účetnictví udržitelného rozvoje pro podnikatele 

Úvod 

Vážené kolegyně a kolegové, dostáváte informační materiál, který vznikl 

v reakci na Vaše požadavky vyslovené v souvislosti s dotazníkovým šetřením na téma 

udržitelného rozvoje. Udržitelný rozvoj se stává celosvětově rozšířenou koncepcí, 

která ovlivňuje činnosti nejen podniků, organizací ale i společnosti. Prosazování 

koncepce se může jevit pouze jako době poplatná záležitost, ale pokud pochopíme 

podstatu, ze které vize udržitelného rozvoje vzešla, uvědomíme si odpovědnost, kterou 

nese celá společnost vůči sobě i budoucím generacím. 

Cílem tohoto materiálu je pro management malých a středních podniků sestavit 

dokument, který poslouží jako úvodní informace v situaci, kdy se vedou diskuze a 

rozhoduje se, zda vést podnik k udržitelnosti a na podkladě dalších získaných 

poznatků se následně navrhuje vlastní koncepce, která může být postupně zaváděna ve 

všech oblastech podnikatelských aktivit v součinnosti s požadavkem na přiměřený 

zisk.  

  Věřím, že materiál Vám poslouží pro úvodní setkání s koncepcí udržitelného 

rozvoje, která se objevuje i v účetnictví. Vaše názory a připomínky budou impulsem 

pro případné další rozpracování tohoto základního materiálu. 

 

1 Vývoj a terminologické vymezení udržitelného rozvoje 

V minulém století se začaly prosazovat názory, že lidstvo spotřebovává více 

než je schopna příroda regenerovat, některé zdroje vyčerpává zcela bez možnosti 

náhrady a vlivem překotného rozvoje dochází k rozsáhlé a mnohdy nenahraditelné 

devastaci životního prostředí. Tyto názory jsou konfrontovány se stanovisky druhé 

strany, která tvrdí že příroda je schopna vždy regenerace, snad v pomalejším cyklu, ale 

je zdůrazňováno, že mnohé katastrofické scénáře nejsou podloženy reálnými a 

ověřitelnými důkazy.  

Důsledkem názorového střetávání se krystalizovala názorová platforma 

z ekologického a ekonomického pohledu. Ekologický směr má tendenci spíše 

zveličovat, medializovat, využívat přírodní katastrofy regionálního nebo světového 
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rozměru, ekonomický směr se snaží o realistické vyhodnocení, které má ověřitelné 

výsledky. Vize udržitelného rozvoje se objevuje v názorech ekologů i ekonomů a 

svoje počátky má ve dvou stěžejních dílech. Organizace spojených národů (dále jen 

OSN) jmenovala komisi, v jejímž čele stála lékařka a bývalá norská premiérka Gro 

Harlem Brundtlandová, pod jejímž vedením „Světová komise pro životní prostředí a 

rozvoj“ sestavila, prezentovala a tiskem vydala komplexní materiál ke stavu a 

předpokládanému vývoji v oblasti životního prostředí a ekonomického rozvoje. 

Druhým zdrojem, ze kterého lze vyčíst ekonomické názory na současný stav 

společnosti a předpokládaný vývoj je rovněž kolektivní dílo pod vedením americké 

ekonomky Donelly Meadows, kterou pověřila soukromá organizace obdobným 

úkolem.  Rozpracované téma budoucnosti lidstva se stalo velmi frekventovanou 

tématikou jak v minulém tak i v současném století. Nelze říci, že se jedná o téma 

okrajové, spíše lze předpokládat jeho pronikání do dalších oblastí. 

Jak je uváděno, jedná se o téma, které se objevilo v minulém století a jehož 

vývoj se nachází v počáteční fázi, z čehož vyplývá mimo jiné i nesjednocenost pojmů. 

Pokud se potřebujeme orientovat v dané oblasti, musíme si objasnit alespoň základní z 

nich. Pro samotné vymezení udržitelného rozvoje se nejčastěji používá charakteristika 

uvedená ve zprávě komise Brundtlandové: „Trvale udržitelný rozvoj je takový způsob 

rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích 

generací naplňovat jejich vlastní potřeby“. Jiná charakteristika (od ekologů) zní:“ 

Udržitelný rozvoj lze vymezit jako komplexní soubor strategií, které umožňují pomocí 

ekonomických nástrojů a technologií uspokojovat sociální potřeby lidí (materiální a 

duchovní), při plném respektování environmentálních limitů“. Podobných 

charakteristik formulovaných pro vyjádření vlastností udržitelného rozvoje je velké 

množství.  Česká republika ve svých zákonech disponuje vymezením udržitelného 

rozvoje. Zákon č. 17/1922 Sb., o životním prostředí v § 6 uvádí: “trvale udržitelný 

rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím 

zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje 

rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů“. Nyní 

k terminologickým pojmům, které jsou v souvislosti s udržitelným rozvojem 

používány. Jejich obsahové vymezení bylo čerpáno z „Výkladového slovníku 

základních pojmů z oblasti udržitelného rozvoje“ který je uveden v seznamu literatury 

a obsahuje mnohem více pojmů, než jsou uvedeny zde jako základní výběr.  
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Biodiverzita znamená biologickou rozmanitost přírody živých organizmů (zvířat i 

rostlin). Pojem se používá v souvislosti s poukazováním na vymírání jednotlivých 

druhů zvířat a rostlin (uchování biodiverzity). 

Eko používaná jako předpona pochází z řečtiny a má význam prostředí. 

Ekologie je vědou zabývající se vztahy živých organizmů a okolního prostředí. 

Německý biolog Häckel dokazoval svými pokusy, že změna prostředí vyvolá změny 

v organismech v něm žijících. 

Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí. 

EMA je vžitá, používaná zkratka, označující environmentální manažerské účetnictví. 

EMS je vžitá používaná zkratka, označující systém environmentálního managementu. 

Environmentalistika je anglicismus, který se zpravidla nepřekládá a jeho obsah je 

uváděn jako starostlivost o životní prostředí s cílem zachovat nebo zlepšit jeho kvalitu 

s ohledem na všechny organizmy při dodržení zásad udržitelného rozvoje.  

Místní agenda 21 (MA 21) je program vycházející z konference OSN v roce 1992, je 

zaměřen na uplatnění udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. 

Společenská odpovědnost organizace (CSR)  je pojem označující dobrovolný 

přístup organizací k prosazování sociálních a environmentálních ohledů do všech 

svých aktivit. 

Strategie udržitelného rozvoje ČR jedná se o rámcový plán na realizaci udržitelného 

rozvoje, vychází ze Strategie udržitelného rozvoje EU a jeho koncepce je nastavena na 

roky 2004 až 2014, některé cíle jdou až do roku 2030. 

TIMUR je program týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj měst na úrovni 

nevládního sektoru. 

Životní prostředí je definováno v zákonu o životním prostředí jako vše co vytváří 

přirozené podmínky existence organizmů včetně člověka a je předpokladem jejich 

dalšího vývoje. Složkami životního prostředí jsou zejména: ovzduší, voda, horniny, 

půda, organizmy, ekosystémy a energie. Výroční zpráva musí obsahovat finanční a 

nefinanční informace o aktivitách účetní jednotky v oblasti ochrany životního 

prostředí.  

Uvedený výčet je jen malou ukázkou vyskytujících se v tématice udržitelného 

rozvoje pojmů, někdy v literatuře dochází k jejich záměnám, ať vědomě nebo 

nevědomě. Tím, že se do českého jazyka přejímá množství anglicismů, dochází 

k těmto nesrovnalostem a není jednoduché se orientovat v dané oblasti. Z hlediska 
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praktického využití pro účetnictví s prvky udržitelného rozvoje, toto není prioritou, 

podstatné bude zvážit, zda přistoupit k realizaci úpravy stávajícího funkčního 

účetnictví. 

 

2 Finanční účetnictví a manažerské účetnictví 

Účetnictví vedou účetní jednotky, které jsou povinny se řídit zákonem o 

účetnictví, dle jejich druhu příslušnou vyhláškou, a dle jejich druhu účetními 

standardy. Tento komplex je doplněn vnitropodnikovými účetními směrnicemi. 

Účetnictví se může členit na dva subsystémy a to finanční a vnitropodnikové 

účetnictví. Manažerské účetnictví je cíleně budovaným systémem, který má sloužit 

manažerům pro jejich rozhodování. Informace nezbytné pro řízení a rozhodování jsou 

čerpány ze systému finančního účetnictví, nejedná se o účtování na účtech, ale 

specificky zaměřené výpočty. 

Pokud se tedy podnik rozhodne pro úpravu svého účetnictví tak, aby v něm 

byly zachyceny informace, které by mohly zobrazovat odpovědný přístup a tendenci 

k udržitelnému rozvoji, je nezbytné provést důkladnou analýzu všech vstupů 

z hlediska jejich dopadů na životní prostředí. Nakupované materiály, nebo 

spotřebované produkty již převážně v současné době nesou označení, zda jsou 

k okolnímu prostředí šetrné, nebo ne. Pro příklad lze uvést obalové materiály, zda jsou 

z recyklovatelných surovin, nebo surovin, které po použití se stávají odpadem se zátěží 

na životní prostředí (papírové obaly versus obaly z umělých hmot). Samotný proces 

výroby může být rovněž rizikovou oblastí s negativními vlivy na okolní prostředí, 

v Moravskoslezském kraji nemusíme uvádět příklady, máme je dnes a denně před 

očima. 

Finanční účetnictví se vede na syntetických a analytických účtech v takovém 

členění, aby podnik mohl kdykoliv získat informace pro své hodnocení. Lze 

předpokládat, že v počáteční fázi uplatňování koncepce udržitelného rozvoje může 

dojít ke snížení zisku, který by jinak zůstal v očekávané výši. Proto se jeví vhodné 

sledování výsledku hospodaření a členit náklady a výnosy z environmentálního 

hlediska, tedy preferovat starostlivost o životní prostředí, ale současně sledovat 

přiměřenou míru zisku, neboť nelze požadovat po podnicích, aby se pozitivním 

přístupem k životnímu prostředí propadli do ztráty.  Preferování udržitelnosti je 
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naprosto dobrovolnou aktivitou konkrétního podniku. Jak je výše uvedeno, složkami 

životního prostředí jsou zejména: ovzduší, voda, horniny, půda, organizmy, 

ekosystémy a energie. Jelikož jde v případě udržitelného rozvoje o dobrovolný přístup, 

je možno rozložit proces sledování zátěže životního prostředí do více etap, hlavně 

v situaci, kdy nejsou k dispozici metodické pomůcky, které by mohly cestu usnadnit a 

zrychlit. Klasickým příkladem může být sledování kvality vypouštěných vod. Odpadní 

voda ze všech provozů podniku musí podléhat normám a v případě jejich porušení 

hrozí ze strany kontrolních institucí sankce. V této oblasti je nutno vycházet ze znění 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), jehož znalost je nezbytná pro další 

etapu realizace úpravy účetnictví. Zde se dostáváme do situace, kdy jsou kladeny 

nároky na management v oblasti znalostí jednotlivých legislativních předpisů, pokud 

toto není přeneseno na pracovníky účtárny, jak bývá zvykem. Logicky navazuje 

požadavek na odborné školení, které by mělo provést základní seznámení s danou 

problematikou. S uplatňováním udržitelného rozvoje tedy analogicky nastupuje 

požadavek na prohlubování kvalifikace, jak uvádí zákoník práce. V dané situaci je 

důležité si uvědomit, že jednou nastoupená cesta se bude jevit jako obtížná 

v počátcích, ale postupně bude získávána rutina a rozšíření směřování k udržitelnému 

rozvoji na další oblasti podniku se bude jevit již jako méně nesnadné. Český účetní 

standard pro podnikatele č. 001 nabízí možnost analytického členění z různých 

hledisek a jedním z hledisek by se mohlo stát členění podle přístupu k ochraně 

životního prostředí. V situaci účetního případu by šlo o zaúčtování na příslušný účet 

nákladů a současně by se objevilo analytické členění např. pravidelná údržba čistírny 

odpadních vod a použité chemikálie s šetrnějším dopadem na životní prostředí. 

Vypracované metodické pokyny při účtování by byly obsaženy v interní účetní 

směrnici a průběžně doplňovány. Využití soustavy finančního účetnictví by mohlo být 

racionální pro malé a střední podnikatele, kteří nemají k dispozici tým pracovníků, 

který by se věnoval jen samotné problematice, ale jsou zpravidla odkázáni jen sami na 

sebe. 

Manažerské účetnictví předává účetní informace způsobem, který má 

napomáhat manažerům v jejich každodenní rozhodovací, plánovací a kontrolní 

činnosti. Na rozdíl od účetnictví finančního není povinností účetní jednotky jej vést. 

Z toho vyplývá, že konstrukce systému manažerského účetnictví je interní záležitostí 

účetní jednotky, která vychází z organizační struktury a potřeb jednotlivých interních 
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uživatelů účetních informací. Zpravidla součást manažerského účetnictví tvoří 

kalkulace a rozpočtování, které mohou být doplňovány o další složky např. interní 

statistika. Pokud se podnik rozhodne pro postupné zavádění udržitelného rozvoje do 

svých aktivit, bude jej zajímat, zda tímto odpovědným přístupem nedojde k poklesu 

zisku, který je základem, na němž je založeno podnikání. Pro další pokračování bude 

třeba využít vnitropodnikových výpočtů, které budou používat hodnoty vypočtené 

pomocí složky manažerského účetnictví, kterou jsou kalkulace. Rozdělení nákladů do 

fixních a variabilních, stanovení obsahové náplně položky režie jsou první kroky, 

které musí být provedeny, než bude započata výroba s nakupovanými k okolnímu 

prostředí šetrnějšími materiály. Obdobně bude třeba postupovat v situaci, kdy je 

zvažován nákup technologického zařízení, které bude v určitých cenových relacích, 

vyjadřujících ekologicky šetrnější strojové zařízení, nebo prostředí či zaměstnance 

více zatěžující stroj. Nelze zapomenout na rozdělení podniku na vnitropodnikové 

útvary, kterým je na počátku roku přidělen rozpočet, měly by tedy tvořit samostatné 

ekonomické jednotky, jejich označení je různé např. střediska, provozy, útvary. I když 

se jedná o materiál pro malé a střední podniky, přesto je důležitá informace o „nositeli 

zisku“ a útvarem, který ze své podstaty zisk tvořit nemůže, ale bez jeho služeb se 

podnik neobejde (zpravidla se jedná o pomocná střediska). Propočty objemu výroby ze 

stávajících materiálů, nebo z materiálů recyklovatelných, se stanou důležitým bodem, 

ze kterého bude vycházeno při plánování potřebného objemu produkce, jehož prodej 

by pokryl možné vyšší náklady na recyklovatelné materiály použité ve výrobě.  

Účetnictví podniku patří k informačním databázím, jejichž obsah je převážně 

určen pro interní uživatele. Vhodným nastavením analytického členění účetních 

případů lze získat údaje pro srovnání výsledků podnikatelských aktivit neberoucích 

ohled na okolní prostředí, s výsledky podnikatelských aktivit, při nichž je sledován 

dopad na okolní prostředí z aspektu udržitelného rozvoje.    

Závěr 

Terčem kritiky ochránců životního prostředí se stávají podnikatelé, kterým je 

vyčítána neustálá honba za maximalizací zisku bez ohledu na důsledky jejich činností 

na životní prostředí.  Přitom podnikání na druhé straně je považováno za základnu 

ekonomického a společenského rozvoje obyvatelstva. Pokud dochází k zániku 

podniků, přináší s sebou rostoucí nezaměstnanost, snižuje se kupní síla obyvatel a 
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klesá poptávka.  Úspěšně si vedoucí podnik zakládá své výsledky na tvořivém 

potenciálu svých zaměstnanců, kteří se stávají iniciátory aktivit, jež posouvají pozici 

podniku k prosazování udržitelnosti. Podnikání není v rozporu s koncepcí udržitelného 

rozvoje, naopak stává se, při dostatečných morálních hodnotách managementu, jeho 

součástí a mohlo by se postupně zformovat do podoby udržitelného podnikání.     

Cílem při sestavování tohoto materiálu bylo pro management malých a 

středních podniků vytvořit stručný informativní průřez koncepcí a terminologií 

udržitelného rozvoje, na tomto podkladě se pokusit o návrh možného postupu při 

zvažování uplatňování odpovědného přístupu k okolnímu prostředí za pomocí 

informací čerpaných z účetnictví, ovlivněného vizí udržitelného rozvoje.  
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Příloha č. 2   Výkaz environmentálních nákladů a výnosů 

Domény životního prostředí 

 

 

Kategorie environmentálních 

Nákladů a Výnosů 

Ovzduší, 

klima 

Odpadní 

vody 

Odpady Půda, 

Podzemní 

a 

Povrchové 

vody 

Hluk, 

vibrace 

Biodiverzita 

krajina 

Záření Ostatní ∑ 

1.Nakládání s odpady, odpadními vodami a 

   emisemi do ovzduší 

         

1.1 Odpisy zařízení na úpravu odpadů, 

odpadních vod a emisí do ovzduší 

         

1.2 Údržba zařízení, provozovací látky a 

služby související se zařízeními 

         

1.3 Pracovníci          

1.4 Externí služby          

1.5 Poplatky, daně          

1.6 Pokuty, penále, náhrady škod          

1.7 Pojištění odpovědnosti za škody na ŽP          

1.8 Rezervy na nápravu a vyčištění          

1.9 Další náklady          

2. Péče o ŽP a prevence znečištění          

2.1 Externí služby          



 

2.2 Pracovníci          

2.3 Výzkum a vývoj          

2.4 Zvýšené N související s čistšími    

      technologiemi 

         

2.5 Další N          

3.   Cena materiálu obsaženého  

      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 

         

ENVIRONMENTÁLNÍ NÁKLADY  ∑          

5. Environmentální výnosy          

5.1 Podpory, dotace          

5.2 Další výnosy          

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝNOSY  ∑          

Zdroj: Metodický pokyn pro zavedení environmentálního manažerského účetnictví (2003, s. 7)



 
 

 

Příloha č. 3: 
Modelování  environmentálního manažerského účetnictví 
 
Seznam tabulek 

    

 

    

    
Modul Plány, kalkulace a rozpočty 

     Tabulka č. 1 : Rozvaha minulého roku 

 Tabulka č. 2 : Plán prodeje 

 Tabulka č. 3 : Rozpočet materiálu a práce 

 Tabulka č. 4 : Rozpočet výroby a zásob hotových výrobků 

 Tabulka č. 5 : Rozpočet spotřeby přímého materiálu 

 Tabulka č. 6 : Rozpočet nákupu přímého materiálu 

 Tabulka č. 7 : Rozpočet spotřeby přímé práce a mezd 

 Tabulka č. 8 : Podnikový rozpočet výrobní režie 
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 Tabulka č. 11 : Rozpočet správy (správní režie) 
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 Tabulka č. 13 : Rozvaha 

    Modul Jednookruhová účetní soustava 

    Finanční účetnictví - jednookruhová účetní soustava 
 

    Modul Jednookruhová účetní soustava 

    Vnitropodnikové účetnictví 
       



 
 

    Výkaz zisku a ztrát se stupňovitým členěním variabilních a fixních nákladů - 

plánový 

    Účelově orientovaná výsledovka 
   

    Práce s doplňkem Řešitel 

    Stručná ukázka pro práci s modulem Řešitel 
  

 

 

 

 

Tabulka č. 1 : Rozvaha minulého roku       
     Aktiva Brutto Kč  Korekce Kč  Netto Kč 

 
Pasiva     

 Stálá aktiva :     6 000 000 

 
Základní kap.   6 000 000 

 Pozemky 1 000 000   1 000 000 

 
Rezervy   500 000 

 Budovy, stroje a zařízení ( - odpisy) 6 000 000 1 000 000 5 000 000 

 
Zisk   0 

 Oběžná aktiva :     500 000 

 
Zdroje celkem   6 500 000 

 Zásoby materiálu 0   0 

 
Závazky : dodavatelé 0 

 Zásoby hotových výrobků 0   0 

 
      

 Pohledávky 0   0 

 
      

 Peníze 500 000   500 000 

 

      
 Aktiva celkem     6 500 000 

 
Pasiva celkem 6 500 000 

 

         

  

 

 
 

       Tabulka č. 2 : Plán prodeje   

       Výrobky Výrobek A 

       Plánovaný prodej (ks) 100 000 

       



 
 

Plánovaná prodejní cena (Kč) 200 

       Celkové plánované tržby (Kč) 20 000 000 

       

         
          Tabulka č. 3 : Rozpočet materiálu a práce   

 
Náklady na přímý materiál a práci : Kč 

   Spotřeba přímého materiálu a práce : Výrobek A 

 
Materiál - plast (Kč/kg) 20 

   Norma spotřeby materiálu - plast (kg) 2,0 

 
Přímá práce (Kč/hodina) 200 

   Norma spotřeby přímé práce (hodina/výrobek) 0,2 

       

   

Plán zásob 
materiálu :   Mat. - plast 

   
Plán zásob výrobků: Výrobek A 

 

Počáteční zásoba 

(kg)    0 

   Počáteční zásoba výrobků (ks) 0 

 
v Kč   0 

   
Konečná zásoba výrobků  (ks) 0 

 

Konečná zásoba  

(kg)   0 

   

   
v Kč   0 

   

  

 

 
 

       Tabulka č. 4 : Rozpočet výroby a zásob hotových výrobků 

       Položka Výrobek A 

       Počet prodaných výrobků (plánovaný prodej) 100 000 

       Konečná zásoba hotových výrobků (ks) 0 

       Celkové množství pro prodej a sklad 100 000 

       Minus plán.poč.zásoba hot. výrobků 0 

       Plánované množství výroby 100 000 

       
         
          Tabulka č. 5 : Rozpočet spotřeby přímého materiálu 

       Útvary Mat. - plast 

       Výrobek (útvar) A : Potřeba kg 200 000 

                                              Cena za jednotku 20 

                                              Cena celkem (Kč) 4 000 000 

       
         
         



 
 

 Tabulka č. 6 : Rozpočet nákupu přímého materiálu 

 
 Tabulka č. 7 : Rozpočet potřeby přímé práce a mezd 

  Položka Mat. - plast 

 

Položka Výrobek A 

  Potřebné množství pro výrobu kg 200 000 

 

Počet vyrobených výrobků 100 000 

   + Konečná zásoba materiálu kg 0 

 

Hodiny na jednotku 0,2 

    Mezisoučet kg 200 000 

 

Celkové hodiny 20 000 

   - Počáteční zásoba materiálu kg 0 

 

Přímá mzda 200 

    Mezisoučet kg 200 000 

 

Přímé mzdy celkem 4 000 000 

  Plánovaná nákupní cena Kč 20 

       Nákup celkem Kč  4 000 000 

       

         

          Tabulka č. 8 : Podnikový rozpočet výrobní 

režie     

      Nákladový druh  % z přímých mezd útvaru 

      Nákladová položka Výrobek A % 

        

        Variabilní režie 

        Režijní materiál 500 000 12,50 

      Režijní práce 300 000 7,50 

      Energie (variab.část) 300 000 7,50 

      Údržba (variab.část) 100 000 2,50 

      Celkem 1 200 000 30,00 

        

        Fixní režie 

        Odpisy 400 000 10,00 

      Technická kontrola 100 000 2,50 

      Energie (fixní část) 200 000 5,00 

      Údržba (fixní část) 100 000 2,50 

      Celkem 800 000 20,00 

            

      Suma 2 000 000 50,00 

      
         
         



 
 

 Tabulka č. 9 : Kalkulace vnitropodnikové ceny výrobků     

      Text    Výrobek A   
        Počet jednotek Kč za jedn.  Kč 

      Přímé náklady : Přímý materiál plast 2 20 40 

       Přímé mzdy 0,2 200 40 

      Výrobní režie  : Útvar 1 Procento 50,00 20 

     Vnitropodniková cena/ kus x x 100 

      Ks nerealizované produkce 0 x x 

      Cena celkem za nerealizované výrobky x x 0 

     
         
          Tabulka č. 10 : Výrobní rozpočet výrobního útvaru      

     Nákladová položka Položky Rozpočet Celkem 

     Přímý materiál :XXX přímého materiálu plast po XX Kč 4 000 000 x x 

     Přímý materiál celkem x 4 000 000 x 

     Přímé mzdy :    XXX hodin po XX Kč x 4 000 000 x 

     Variabilní režie : Režijní materiál  (X % z přímých mezd)  500 000 x x 

                      Režijní práce  (X % z přímých mezd) 300 000 x x 

                      Energie (variabilní část) (X % z přímých mezd) 300 000 x x 

                      Údržba (variabilní část) (X % z přímých mezd) 100 000 x x 

     Celkem x 1 200 000 x 

     Fixní režie:Odpisy 400 000 x x 

                      Technická kontrola 100 000 x x 

                      Energie (fixní část) 200 000 x x 

                      Údržba (fixní část) 100 000 x x 

     Celkem x 800 000 10 000 000 

     
         
          Tabulka č. 11 : Rozpočet správy (správní režie)     

      Nákladová položka Položky Rozpočet 

      Platy 1 140 000 x 

      Kancelářské potřeby 60 000 x 

      Různé 50 000 x 

      



 
 

Provize 250 000 x 

      Autoprovoz   x 

      Reklama 100 000 x 

      Odpisy 400 000 x 

      Celkem  x 2 000 000 

      

         

          Tabulka č. 12 : Výsledovka       
 

Kontrola Tabulková forma výsledovky 

  Text Položky Položky Rozpočet 
 

Náklady   Výnosy   

 Tržby x x 20 000 000 
 

Materiál 4 000 000 Tržby 20 000 000 

 Počáteční stav materiálu 0 x x   Mzdy 4 000 000 Změna stavu 0 

 Plus nákupy materiálu 4 000 000 x x   Výrobní režie 2 000 000     

 Minus konečné zásoby materiálu 0 x x   Správní režie 2 000 000     

 Náklady na spotřebovaný materiál 4 000 000 x x     12 000 000   20 000 000 

 Přímé mzdy 4 000 000 x x   Zisk 8 000 000     

 Výrobní režie 2 000 000 x x   

     Vlastní náklady celkem 10 000 000 x x   Peníze 
    Plus počáteční zásoba hotových výrobků x 0 x 

 
Text       

 Minus konečná zásoba hotových výrobků x 0 0 

 

Počáteční stav peněžních 

prostředků     500 000 

 Náklady vynaložené na vyfakturované výrobky x x 10 000 000 
 

Zisk     8 000 000 

 Tržby minus náklady na vyfakturované výrobky x x 10 000 000 
 

Odpisy     800 000 

 Náklady odbytu a správy x x 2 000 000 
 

Změna stavu pohledávek x   0 

 Rozpočtovaný provozní zisk x x 8 000 000 
 

Změna stavu závazků x   0 

     

Změna stavu zásob x   0 

     

Změna stavu výrobků x   0 

 Tabulka č. 13 : Rozvaha       

 

Konečny stav peněžních 
prostředků     9 300 000 

Aktiva Bruto Kč  Korekce Kč Netto Kč 

      Stálá aktiva x x 5 200 000 

      Pozemky 1 000 000 x 1 000 000 

 

Kontrola 

    Budovy, stroje a zařízení ( - odpisy) 6 000 000 1 800 000 4 200 000 

 
  A   P 

  x x x 

 
Majetek 4 200 000 Kapitál 6 000 000 

 Oběžná aktiva : x x 9 300 000 

 
Pozemky 1 000 000 Rezervy 500 000 



 
 

 Zásoby materiálu 0 x x 

 
Pohledávky 0 Závazky 0 

 Zásoby hotových výrobků 0 x x 

 
Peníze 9 300 000     

 Pohledávky 0 x x 

 
Výrobky 0     

 Peníze 9 300 000 x x 

 
Materiál 0 Zisk 8 000 000 

 Aktiva celkem x x 14 500 000 

 
        

     
Celkem 14 500 000   14 500 000 

Pasiva vlastní x x 14 500 000 

     
 Základní kapitál x 6 000 000 x 

 

Kontrola 

   
 Rezervy x 500 000 x 

 

Konečná zásoba hotových 

výrobků Výrobek A 

   Zisk x 8 000 000 x 

 
  0 

   Závazky : x x x 

 

Kontrola 

    Dodavatelé, pracovníci... x 0 0 

 
Rovnost A=P O.K. 

   Pasiva celkem x x 14 500 000 

      

 

Finanční účetnictví - jednookruhová účetní soustava 
                         

Aktiva 

    

Náklady 

   

Výnosy 

   

Aktiva 

   

Náklady 

   

Výnosy 

   

Pasiva 

  

112 Materiál na skladě   

 

5.. Výroba - přímé náklady 

 

  
 Výroba -  

výnosy   

 

123 Výrobky      

 

613 
Náklady 

realizace   

 

601 Tržby za vl.výrobky 

 

411 Základní kapitál   

PS 0 

   

mater. 4 000 000 

    

  

   

PS 0 

    

  

    

  

 

20 000 000 

  

  PS 6 000 000 

 

  výroba 

4 000 

000 

 

mzdy 4 000 000 

    

  613 8 000 000 

  

8 000 000 

 

10 000 000 

  

10 000 000 

         

  KZ 6 000 000 

 

  výr.rež. 500 000 

  

  

    

  

    

1 200 000 

    

  

        

431 HV ve schval. řízení   

 
  správa 110 000 

            

800 000 

    

  

         

  PS 0 

KZ -4 610 000 

              
  

    

  

         

  

 

8 000 000 

022 Sam.mov.věci…   

 

5.. Nákl.výr.rež. - variabilní 

 

   Výr.rež. výnosy   

  

  

    

  

         

  KZ 8 000 000 

PS 6 000 000 ´081 

1 000 

000 

 

mat. 500 000 

    

  613 1 200 000 

  

  

    

  

        

321 Dodavatelé     

 
  výr.rež. 400 000 

 

mzdy 300 000 

    

  

    

  

    

  

         

  PS 0 

pozem 1 000 000 správa 400 000 

 

energie 300 000 

         

  

    

  

         

500 000 energie 500 000 

KZ 5 200 000 

   

údržba 100 000 

         

  

    

  

         

200 000 údržba 200 000 

22,21 Banka, peníze   

 

5.. Nákl.výr.rež. - fixní 

 

  Výnosy.výr.rež. - fixní 

  

  

    

  

         

350 000 prov+reklama 350 000 

PS 500 000 zaměst. 

4 300 

000 

 

odpisy 400 000 

    

  

 

800 000 

  

  

    

  

         

100 000 kontrol 100 000 

 

20 000 000 prov+reklama 350 000 

 

kontrola 100 000 

    

  

   

KZ: 0 

    

  

          

KZ 0 



 
 

  
energie 500 000 

 

energie 200 000 

              

  

        

331 Zaměstnanci     

  
údržba 200 000 

 

údržba 100 000 

             

KZ 10 000 000 

         

  PS 0 

  

kontrola 100 000 

  

  

                        

  

 

4 000 000 

KZ 13 910 000 plat 

1 140 

000 

  

  

                        

4 300 000 

 

300 000 

A,P Výrobky     

 

5.. 

Správa 

náklady   

 

  Správa výnosy   

      

599 

Náklady 

realizace   

       

1 140 000 plat 1 140 000 

PS 0 

   

Platy 1 140 000 

    

  699 2 000 000 

       

2 000 000 

 

0 

        

KZ 0 

 

0 

 

0 

 

Kancelářské 

potřeby 60 000 

    

  699 

        

  

        

378 Závazky     

KZ 0 

   

Různé 50 000 

    

  699 

        

  

         

  PS 0 

311 Odběratelé     

 

Provize 250 000 

              

  

         

  

 

0 

PS 0 

   

Reklama 100 000 

             

KZ 2 000 000 

         

  KZ 0 

 

20 000 000 

 

20 000 

000 

 

Odpisy 400 000 

                       

  Rezervy     

 

0 

 

0 

                            

PS 500 000 

KZ 0 

                              

KZ 500 000 

                                  
APS 6 500 000 

 

33 000 

000 

  

9 200 000 

                         

PPS 6 500 000 

                                  
AKZ 14 500 000       N 12 000 000           V 12 000 000             

N 

realizace 12 000 000           

V 

realizace 20 000 000       PZK 14 500 000 

KONTROLA      A =P O.K.   HV středisek bez realizace 0                       HV realizace   8000000                     

                                  

   

Náklady 

    

HV 

středisek: 

 

Náklady 

 

Výnosy 

  

HV 

                 

   

přímý materiál   4 000 000 

 

Výroba      8 000 000   8 000 000   0 

                 

   

přímé mzdy   4 000 000 

 

Výrobní 

režie 

 

1 200 000   1 200 000 

 

0 

                 

   

nepřímý materiál   610 000 

 

Výrobní 

režie 

 

800 000   800 000 

 

0 

                 

   

nepřímý mzdy   1 440 000 

 

  

  

800 000   800 000 

 

0 

                 

   

služby 

 

  650 000 

 

Správa 

  

2 000 000   2 000 000 

 

0 

                 

   

odpisy 

 

  800 000 

 

  

  

      

 

0 

                 

   

energie     500 000 

 

Realizace     12 000 000   20 000 000   8 000 000 

                 

   

náklady celkem   12 000 000 

 

Celkem     24 800 000   32 800 000     8 000 000 

                 

   

výnosy celkem   20 000 000 

 

Kontrola     8 000 000   

                     
 

 

 

 



 
 

 

         

  Vnitropodnikové účetnictví                     

          Finanční účetnictví 

       

  Náklady 

   

Výnosy 

       

  

     

Finanční účetnictví 

  Aktiva 

   

Náklady 

  

  Hlavní výroba  

            

  Výnosy 

   

Pasiva 

   021 Budovy, haly a stavby 

 

501 Spotřeba materiálu   801 Jednicové náklady 

 

901 Úhrada jedn.nákladů 

 

881/1 Výrobky - výroba     601 Tržby z prod.výrobků 

 

411 Základní kapitál   

 
PS 6 000 000  

   

V 4 000 000  

  

  mat 4 000 000  

    

  

 

4 000 

000 

 

PS 0  

  

  

 

  

 

20 000 

000  

  

  PS 6 000 000  

 
     

VR var 500 000  

  

  mzdy 4 000 000  

    

  

 

4 000 

000 

  
4 000 000  

  

  

          KZ 6 000 000 

   

SR 60 000  

  

  

           
4 000 000  

  

  602 Tržby z prod.služeb 

 

421 Zákon. rezervní fond 

 
     

SR 50 000  

  

  

           

  

  

          

 

        

 
081 Oprávky     

 

551 Odpisy NHIM     802 

Režijní 

náklady   

 

902 Úhrada rež.nákladů VR 

  

  

  

  

 

  

    

  PS 500 000  

 

 

  PS 1 000 000  

  
  

  

  ost. 1 600 000  

    

  

 

2 000 

000 

  
2 000 000  

 

10 000 

000    

      

  

   
 

  

 

400 000  

 

VR 400 000  

  

  odp. 400 000  

    

  

   

KZ 0  

  

  

      

  KZ 500 000 

 KZ -1 800 000 

 

400 000  

 

SPR 400 000  

  

  

              

  613 Zm.stavu výrobků 

 

428 Nerozd.HV min.obd. 

 022 Pozemky     

     
  

              

  

 

  

    

  PS 0  

 PS 1 000 000  

   

521 Mzdové náklady   

              

  

   
0  

  

  

   
 

  

   

V 4 000 000  

  

  Správa 

            

  

       

KZ 0 

 
KZ 1 000 000 

   

SPR 1 140 000  

  

  822 

Režijní 

náklady   

 

922 Úhrada rež.nákladů SR 

     

  

     

431 HV ve schval. řízení 

 
112 Materiál na skladě 

 

VR 300 000  

  

  ost. 1 600 000  

    

  

 

2 000 

000 

     

  

      

  PS 8 000 000  

 PS 0  

 

4 000 000  

 

5.. Výrobní režie var.   odp. 400 000  

    

  

       

  

      

  

   
 

  

 

500 000  

 

VR   

  

  

              

  

       
KZ 8 000 000 

 KZ -4 610 000 

 

110 000  

  

  

  

  

              

  

     

321 Dodavatelé   

 
123 Výrobky     

 

5.. 

Výrobní režie bez odp a 

mat   

 

12 000 000  

            

  

      

  PS 0  

 PS 0  

   

VR 800 000  

  

                                

      
0  

 

0  

 
 

  

       

  Výsledek z prodeje 

            

  

      

  

   KZ 0 

       

  840 Nákl.prod.výrobků 

 

940 Výnosy z prodan.výr. 

     

  

      

  KZ 0 

 
221+211 Bankovní účty a peníze 

 

5.. Ostatní správní režie   V+VR 10 000 000  

    

  

 

20 000 

000 

     

  

          PS 500 000  mzdy 4 000 000  

 
      

 

  SPR 2 000 000  

    

  

       

  

     

331 Zaměstnanci   

 
 

######## platy 1 140 000  

  

    

 

  

              

  

      

  PS 0  

 
 

  mzdy 300 000  

  

    

 

                                

      

4 000 000  

 

4 000 000  

 
 

  energ 500 000  

 

Provize 250 000   

 

  Spojovací účty 

            

  

      

1 140 000  

 

1 140 000  

 
 

  údržba 200 000  

  

    

 

  891 Spoj.účet k nákladům 

 

991 Spoj.účet k výnosům 

 

892 Spoj.účet k zásobám   

      

300 000  

 

300 000  

 

 

  prov 250 000  

 
Reklama 100 000   

 

  

 

  

 
12 000 000  

  

20 000 

000  

    

  

 

20 000 

000    

       
KZ 0 

 



 
 

 

  řekl 100 000  

  

    

 

  

      

  

    

  

  

  

          
 

  kontrola 100 000  

     
  

              

  

          KZ 13 910 000 

       
  

              

  

          311 Odběratelé     

     
  

              

  

          PS 0  

       
  

              

  

          
 

######## 

 

######## 

     
  

              

  

          KZ 0 

       
  

              

  

          
         

  

              

  

          Součet 

     
Součet nákladů 

                    
Součet výnosů 

 

Součet pasiv 

 
aktiv 14 500 000 

    
######## 

                     

20 000 

000  

   

14 500 000  

 

                                    

 

 

Výkaz zisku a ztrát se stupňovitým členěním variabilních a fixních nákladů - plánový 

    
Položka PN Ostatní střed Celkem 

Výnosy z prodeje 20 000 000   20 000 000 

- Variabilní náklady prodaných výkonů 9 200 000   9 200 000 

   Jednicový materiál 4 000 000     

   Jednicové mzdy 4 000 000     

   Variabilní režie 1 200 000     

   Marže I 10 800 000   10 800 000 

- Fixní náklady výrobku 800 000   800 000 

  Změna stavu neprodané produkce 0   0 

   Odpisy budov a staveb (výroba) 0   0 

   Marže II 10 000 000   10 000 000 

- Fixní náklady středisek   2 000 000 2 000 000 

Marže III     8 000 000 



 
 

- Fixní náklady společnosti   0 0 

Zisk      8 000 000 

     

Použití doplňku Řešitel 

    

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

 
 

      

       

       

       



 
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

        


