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Čistší produkce
Èistší produkce je dnes vnímána pomìrnì široce jako integrální preventivní

strategie aplikovaná ve výrobní sféøe. Hlavním úkolem této strategie je odstra-
òovat pøíèiny zpùsobující zneèiš•ování životního prostøedí, a to pøedevším
v dùsledku výroby nìjakého výrobku nebo v dùsledku realizace nìjaké služby.

Hlavním aplikaèním nástrojem strategie èistší produkce je tzv. posuzování
možností èistší produkce. Pod tímto pojmem se rozumí aplikace jednotného
rámcového schématu postupu, (popis viz v pøíloze è. 1), kterým se:
1. provìøí materiálovì energetické toky daného systému za úèelem identifika-

ce pøíèin vzniku nežádoucích odpadù,
2. následnì se posoudí možnosti odstranìní tìchto nalezených pøíèin, a to jak

z hlediska snadnosti technické proveditelnosti, tak i z hlediska výsledné eko-
nomické úèinnosti a ekologické efektivnosti.
Z hlediska environmentální politiky patøí posuzování možností èistší pro-

dukce mezi informaèní dobrovolné nástroje vhodné pro používání v podnikové
sféøe. Subjekt není nijak nucen tento nástroj používat a jestliže jej použije s úèe-
lem získat potøebné informace, je výsledné rozhodnutí o realizaci opatøení, jímž
by se odstranily pøíèiny zneèiš•ování životního prostøedí, opìt závislé jen na
rozhodnutí managementu podniku.

Z hlediska státní správy je však nutné vytváøet takové podmínky, aby pro-
dukce odpadù byla pro podnikatelské subjekty natolik nevýhodná, že se jim
vyplatí hledat a realizovat nejrùznìjší možnosti k odstranìní pøíèin jejich vzni-
ku èili aplikovat strategii èistší produkce. Vhodná je také kombinace zmínìné-
ho nástroje „posuzování možností èistší produkce“ se zavádìním environmen-
tálních manažerských systémù. I zde je urèitá možnost pro aktivitu státní sprá-
vy, která bude zvýhodòovat ty podniky, které budou pøi zavádìní environmen-
tálního manažerského systému vycházet z posuzování možností èistší produkce
a tím v podstatì zajistí preventivní pøístup k øešené problematice.

1. Vznik čistší produkce
Èistší produkce vznikla v USA, kde novelizace legislativy vytvoøila takové

podmínky, že se snižování odpadù stalo vysoce výnosnou èinností.
Impulsem ke vzniku širokého hnutí zamìøeného na pøedcházení vzniku odpadù

byl Program minimalizace toxických a nebezpeèných odpadù vyhlášený v USA
v roce 1984 v rámci novelizace zákona o udržování a obnovì zdrojù (Resource Con-
servation a Recovery Act) a zákona o nebezpeèných a pevných odpadech. Z tohoto
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zákona vyplynulo, že všichni zneèiš•ovatelé životního prostøedí musí vypracovávat
programy na snižování objemu a toxicity odpadù. Protože zároveò zákonem o odpo-
vìdnosti vùèi životnímu prostøedí (Comprehensive Environmental Response, Com-
pensation and Liabilities, zkr. CERCLA) byly zvýšeny danì za zneèiš•ování životní-
ho prostøedí, stalo se snižování odpadù po ekonomické stránce velmi výhodné.

Na úèinná opatøení vedoucí k minimalizaci nebezpeèných a toxických odpa-
dù byly dokonce poskytovány státní dotace. V rámci tìchto dotací vydala EPA
(zkratka z názvu Environmental Protection Agency, což je Úøad na ochranu
životního prostøedí, v podstatì naše MŽP) pøíruèku s obecným návodem, jak
provádìt minimalizaci odpadù ve všech fázích výrobního procesu. Pøíruèka
byla bezplatnì k dispozici všem pracovníkùm ve výrobì bez rozdílu oborového
zamìøení. V dùsledku znaèných finanèních úspìchù, jež aplikaci minimalizace
odpadù doprovázely (napø. firma 3M uspoøila 192 milionù dolarù) vzbudil tento
postup zájem i v ostatních státech. V Evropì jej zaèalo první zkoušet Nizozemí,
pozdìji skandinávské státy a díky podpoøe OSN byla preventivní strategie roz-
šíøena i v postkomunistických a rozvojových zemích.

2 Definice čistší produkce
Zpùsoby, jimiž se zmínìná strategie prevence v praxi realizovala byly podle

svého rozsahu, zamìøení i zemì, kde byly používány, rùznì oznaèovány. Nej-
èastìji se používaly názvy:
• snížení odpadù (waste reduction),
• minimalizace odpadù, (waste minimization),
• omezení vzniku odpadù, (waste reduction at the source),
• èistší technologie (cleaner technology),
• èistá technologie (clean technology),
• èistá produkce (clean production),
• omezení vzniku zneèištìní (reducing pollution at the source),
• prevence zneèištìní (pollution prevention),
• ekoefektivnost (eco-efficiency) aj.

Ve snaze zastøešit všechny tyto pojmy a zdùraznit jejich jednotnou podstatu
a cíl, byl na 15. zasedání UNEP (United Nations Environment Programme)
v kvìtnu 1989 definován pojem èistší produkce jako: 

„takový koncepèní a procedurální pøístup k výrobì, v nìmž je vyžadováno,
aby všechny fáze životního cyklu produktu a výrobních procesù byly stále pro-
vìøovány s úèelem zabránit vzniku jak krátkodobého, tak i dlouhodobého
poškození zdraví èlovìka a životního prostøedí“.
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Pozdìji, když oznaèení èistší produkce jednoznaènì pøevládlo a jeho pojetí
se stabilizovalo, zpøesnil UNEP pùvodní znìní definice do souèasné formy:

„èistší produkce je stálá aplikace integrální preventivní strategie na procesy,
výrobky a služby s cílem zvýšit jejich efektivnost a omezit rizika jak vùèi èlo-
vìku, tak i vùèi životnímu prostøedí“.

Výrazem „stálá aplikace“ se zdùrazòuje, že zavedení èistší produkce na závo-
dì by nemìlo být jednorázovou akcí sledující vyøešení urèitého úkolu, nýbrž pro-
cesem, který by øešením dalších úkolù kontinuálnì snižoval negativní dopad výro-
by na životní prostøedí. Lze øíci, že zajištìní potøeby této stálé aplikace bylo jedním
z faktorù, jež také pøispìly ke vzniku environmentálních manažerských systémù.

Pojem „integrální“ zdùrazòuje, že pøi aplikaci èistší produkce jsou výrobní
procesy z hlediska dopadu na životní prostøedí sledovány jako celek, tj. z hle-
diska vlivu na všechny složky životního prostøedí. Nemùže tedy dojít k pøená-
šení negativního dopadu z jedné složky životního prostøedí do druhé, jako tomu
bývá u koncových technologií.

Pojem efektivnost, který se v první definici z roku 1989 nevyskytoval, zdù-
razòuje, že ke snížení negativního dopadu výroby na životní prostøedí pøispívá
také každé snížení spotøeby surovin, materiálù a energie, nebo• tím se v pod-
statì opìt zabraòuje vzniku odpadù u zdroje a zároveò dochází ke znaènému
ekonomickému efektu.

3. Charakteristické znaky čistší produkce

3.1 Preventivní přístup k řešení problémů
Jak vyplývá z definice èistší produkce je preventivní pøístup k øešení pro-

blémù snižování negativního dopadu na životní prostøedí jejím hlavním neod-
dìlitelným znakem. Z toho dùvodu patøí mezi základní principy èistší produkce
princip prevence, princip opatrnosti a princip integrace.

Podle principu prevence je pøedcházení vzniku znehodnocování životního
prostøedí mnohem úèinnìjší a z hlediska celospoleèenských nákladù i levnìjší
než odstraòování èi snášení jeho následkù.

Podle principu opatrnosti je nutné pøedcházet vzniku nejen nebezpeèných
odpadù, ale všem odpadùm vùbec, nebo• stále dosud neznáme mechanismy pøe-
mìny látek v životním prostøedí. 

Podle principu integrace je tøeba opatøení na zamezení vzniku odpadù apli-
kovat tak, aby nedošlo ke snížení odpadù do jedné složky a zvýšení množství
odpadù v jiné složce životního prostøedí.
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3.2 Velká šíře aplikační oblasti
Èistší produkce je univerzálnì použitelná strategie, kterou lze realizovat

v každém prùmyslovém odvìtví. Její aplikace nezávisí ani na velikosti, ani na
charakteru podniku.

Postup posuzování èistší produkce lze aplikovat jak na procesy, tak i na
výrobky a služby nejrùznìjšího charakteru. Na závodì ji lze aplikovat nejen na
výrobní procesy, ale i na èinnosti, které bývají z hlediska ochrany životního pro-
støedí èasto podceòovány a pøehlíženy. Patøí sem napø. údržba, opravy, autodo-
prava, manipulaèní operace, pomocné procesy a také administrativa.

3.3 Pozitivní ekonomický dopad
Hlavní podstata úspìchu èistší produkce spoèívá v tom, že na rozdíl od apli-

kace strategie kontroly a øízení zneèištìní, která vìtšinou vede ke zvýšení
nákladù, je aplikace èistší produkce doprovázena témìø vždy pozitivním eko-
nomickým efektem, snížením výrobních nákladù, zvýšením efektivnosti výro-
by a zvýšením konkurence schopnosti.

Tento významný rozdíl je zpùsoben tím, že èistší produkce snižuje negativ-
ní dopad na životní prostøedí pøedcházením (omezováním) vzniku odpadù.
Každý odpad, jehož vzniku se podaøí zabránit znamená nejen úsporu surovin, za
které by bylo nutno zaplatit, ale i úsporu nákladù, které by musely být vynalo-
ženy buï na jeho zneškodnìní nebo ve formì poplatku èi pokuty na jeho vypuš-
tìní do životního prostøedí.

Kromì toho vede aplikace èistší produkce velmi èasto ke zjištìní zbyteèných
výrobních ztrát. Provìøením výrobních procesù pomocí materiálovì energetic-
kých bilancí se témìø vždy zjistí úniky materiálù a energií zpùsobené špatným
stavem anebo prací výrobních zaøízení. Náprava, která èasto ani nevyžaduje
náklady (napø. utažení ventilù) opìt vede nejen ke snížení zneèištìní životního
prostøedí, ale i ke zlepšení ekonomiky podniku.

3.4 Zapojení vedení a pracovníků závodu do řešení
problémů

Dalším významným rysem èistší produkce je zapojení co nejvìtšího poètu
zamìstnancù do øešení daného problému. Na rozdíl od strategie kontroly a øíze-
ní zneèištìní, kde snižování negativního dopadu na životní prostøedí bylo hlav-
ním úkolem ekologa závodu, je øešení problémù èistší produkce úkolem jedné,
popø. i více pracovních skupin s urèitou stanovenou hierarchií. Ve skupinách
jsou zástupci vedení, pracovníci, jejichž pracovní èinnost souvisí s øešeným pro-
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blémem a interní nebo externí odborníci. Správné složení pracovních skupin
a jejich vzájemnì vytvoøené vazby mají velký vliv na vyøešení problému.

4. Oblasti zájmu čistší produkce 
Jak již bylo uvedeno, je zneèiš•ování životního prostøedí zpùsobeno vnáše-

ním látek a energií v nepøimìøené kvantitì a kvalitì. Zpùsoby reaktivní strate-
gie se soustøedily na zneškodnìní nebo využití vzniklých odpadù. Èistší pro-
dukce jako preventivní strategie ochrany životního prostøedí pøed jeho zneèiš-
•ováním se však musí soustøedit na hledání pøíèin vzniku odpadù, pøípadnì pøí-
èin vzniku rùzných únikù, ke kterým mùže dojít jak za normálních okolností
(následek špatné práce nebo údržby), tak i pøi haváriích. Z toho dùvodu mezi
hlavní oblasti zájmu, na které se strategie èistší produkce musí soustøedit patøí:
• charakter výrobku 
• používaná technologie,
• stroje a zaøízení
• vstupní suroviny
• dodržování výrobních postupù
• organizace práce
• pøístup zamìstnancù ke svìøeným úkolùm
• systém øízení podniku.

Ve všech uvedených pøípadech lze pak dopad na životní prostøedí snižovat
jak technickými zpùsoby, tak i zpùsoby netechnickými, organizaèními, které
v mnoha pøípadech nevyžadují žádné nebo jen minimální náklady a jsou velmi
úèinné.

Napøíklad nežádoucí úniky látek a energií do životního prostøedí, pøièemž se
mùže jednat jak o odpadní látky, tak i o výrobky, lze omezit dodržováním
výrobních zpùsobù a správnou údržbou výrobních zaøízení. Po stránce ekono-
mické je tento pøístup velmi efektivní. Byl zjištìn pøípad, kdy podnik jen tím,
že nezajistil správnou údržbu svého potrubí, pøicházel o plynný výrobek v cenì
4 milionù korun roènì. 

Pøedcházet vzniku odpadù lze:
a) lepší logistikou výroby a organizací práce
b) zmìnou technologie
c) zmìnou pomocných materiálù
d) zmìnou vedlejších surovin a materiálù
e) zmìnou hlavních surovin
f) zmìnou výrobku
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g) navrácením vzniklého odpadu do téhož procesu v nìmž vznikl k opìtnému
zpracování, tzv. vratný odpad

h) recyklací vzniklého odpadu v témže závodì, kde vznikl.
Jiné možnosti, jako napø. zhodnocení vzniklého odpadu v jiném závodì nebo

zneškodòování vzniklého odpadu vhodnou koncovou technologií uvnitø závodu
i mimo závod již do strategie èistší produkce nepatøí.

Ekonomicky nejzajímavìjší jsou možnosti spadající pod bod a), tj. takové
zpùsoby, kde se v podstatì jedná jen o zlepšení organizaèních opatøení a dùsled-
né provádìní kontroly jejich plnìní. Není tøeba vynakládat investièní náklady,
nezvyšují se ani náklady provozní a dosažený efekt bývá èasto znaènì vysoký.

Na druhém místì jsou možnosti zahrnuté pod bod b), které sahají od jedno-
duchých úprav na strojích až ke zmìnám principu metod. Velmi èasto se pomo-
cí tìchto opatøení dosáhne také znaèného snížení spotøeby energie.

Opatøení vztahující se k bodùm c),d),e), f) se vìtšinou týkají náhrady toxických
nebo deficitních látek, látkami ménì nebezpeènými a látkami nedeficitními.
Kromì snížení nebezpeènosti vzniklých odpadù a emisí mají tato opatøení èasto
i znaèný pozitivní ekonomický dopad, nebo• deficitní suroviny bývají dražší
a manipulace s nebezpeènými látkami vyžadují instalace bezpeènostních opatøení.

Recyklací vzniklého odpadu v témže závodì se rozumí opìtné použití látky,
která vzniká v urèitém výrobním procesu a kterou lze ještì výhodnì zpracovat
a získat tak pùvodní surovinu anebo nový výrobek, jenž lze prodat. Tato „vnitø-
ní recyklace“ se ještì øadí mezi opatøení èistší produkce, nebo• látku, která vzni-
ká jako odpad, lze v tomto pøípadì považovat za urèitý meziprodukt, z nìhož se
získávají buï suroviny nebo vedlejší produkty.

Vzhledem k tomu, že aplikace jakékoliv strategie nesplní svùj úèel, jestliže
ten, kdo ji má realizovat nebude pøesvìdèen o významu své práce a nutnosti spl-
nìní zadaného úkolu, je pøi aplikaci èistší produkce také velmi dùležité, aby
všichni zamìstnanci, vèetnì vedení závodu, pochopili význam zdravého život-
ního prostøedí a spolupracovali pøi hledání zpùsobù jeho ochrany. Praxe ukazu-
je, že nejlepší nápady pøicházejí od tìch pracovníkù, kteøí danou práci vykoná-
vají a vìtšinou i nejlépe ví, jak ji zlepšit.

V rámci preventivní strategie je proto tøeba, zajistit dostateènou informova-
nost pracovníkù o problematice životního prostøedí a o pøíspìvku jejich závodu
ke globálním, regionálním i lokálním problémùm. Na druhé stranì je tøeba také
zajistit dostateènou motivaci pracovníkù pøi øešení problémù a finanènì èi
jiným zpùsobem odmìòovat jejich aktivitu.

Urèitou úlohu v realizaci opatøení na ochranu životního prostøedí mùže
sehrát i systém øízení, který nebývá vždy dostateènì pružný. Z toho dùvodu se
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pøi realizaci èistší produkce vedle pracovních skupin, jež øeší daný problém,
vytváøí i øídící (koordinaèní) skupina, která je v pøímém spojení s vrcholovým
vedením podniku. Tím zpùsobem je zajištìna dostateèná rychlost pøenosu infor-
mací v obou smìrech. Velmi dobrou symbiózu pøedstavuje zaøazení strategie
èistší produkce do realizace environmentálních manažerských systémù, a•
podle ISO 14001 nebo podle programu EU (EMAS).

5 Potenciál čistší produkce
Pojem potenciál èistší produkce se vztahuje k velikosti pøedpokládaného

snížení množství tuhých, kapalných a plynných odpadù, ke kterému by mìlo
dojít po zavedení preventivních opatøení èistší produkce. Potenciál èistší pro-
dukce se vyjadøuje v rùzných jednotkách.

Pro posouzení velikosti snížení zneèištìní životního prostøedí se udává buï
pøímo množstvím odpadù, jejichž vzniku bude zabránìno anebo relativnì v pro-
centech nevzniklých odpadù vztažených na pùvodní množství odpadù.

Pro posouzení ekonomického efektu èistší produkce se potenciál èistší pro-
dukce vyjadøuje v penìžních jednotkách, které pøedstavují úspory, jichž bylo
pomocí opatøení èistší produkce dosaženo. Pøi hrubém odhadu úspor se vychá-
zí z poplatkù, popø. úplat, které by bylo nutné zaplatit za zneškodnìní anebo
vypouštìní tìch odpadù, jejichž vzniku bylo opatøeními èistší produkce zabrá-
nìno. Praxe však ukazuje, že hodnota skuteèných úspor pøesahuje takto stano-
vený hrubý odhad nejménì desetkrát, nebo• v nìm nejsou zapoèteny úspory,
kterých bylo dosaženo v dùsledku snížení spotøeby surovin a spotøeby energie.
Tyto úspory se obtížnì pøedem odhadují.

Vzhledem k tomu, že z ekonomického hlediska je významná nejen celkovì
uspoøená finanèní èástka, ale i doba, které k tomu bylo zapotøebí, rozdìluje se
potenciál èistší produkce podle návratnosti realizovaných opatøení do tøí skupin.
V první A skupinì se uvádìjí úspory, kterých bude dosaženo pomocí opatøení
investiènì nenároèných, s dobou návratnosti nižší než 1 rok. Do druhé B skupi-
ny se øadí úspory dosažené pomocí opatøení málo až støednì investiènì nároè-
ných s dobou návratnosti mezi 1 až 5 roky. Do poslední C skupiny se øadí opat-
øení investiènì nároèná s dobou návratnosti nad 5 let.

Je zøejmé, že zaøazení opatøení do uvedených skupin nezávisí jen na charak-
teru a cenì opatøení, ale i na charakteru, velikosti a prosperitì podniku. Nicmé-
nì je zajímavé, že výsledky dosažené v rùzných zemích jednoznaènì ukazují, že
nejvìtší potenciál èistší produkce existuje v metalurgii, strojnictví, chemickém
prùmyslu a v potravináøství.
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6 Realizace strategie čistší produkce v praxi 
V úvodu je tøeba opìtovnì zdùraznit, že realizace èistší produkce by nemì-

la být pojímána jako jednorázová záležitost (realizace jednoho projektu), nýbrž
že se jedná o dlouhodobý program, o zavedení èistší produkce jako formy pre-
ventivní strategie ochrany životního prostøedí do podnikové praxe.

Prvním krokem tohoto dlouhodobého programu je tzv. posouzení (užívá se
i pojem „hodnocení“) možností èistší produkce (Cleaner Production Assess-
ment) . Jde o projekt, kterým se v daném místì (v závodu, v divizi, v podniku
a pod.) posoudí velikost potenciálu èistší produkce a na základì zjištìné veli-
kosti potenciálu èistší produkce lze potom naplánovat realizaci dlouhodobého
programu aplikace èistší produkce.

Úkolem projektu na posouzení možností èistší produkce je:
• urèit pro stanovenou oblast (provoz, závod, podnik) všechny možnosti, jimiž

lze v souladu s preventivním pøístupem eliminovat nebo snížit zdroje zne-
èiš•ující životní prostøedí,

• na základì velikosti pøedpokládaného snížení negativního dopadu na život-
ní prostøedí, technického a ekonomického hodnocení jednotlivých naleze-
ných zpùsobù, stanovit priority, z nichž vyplyne poøadí, podle nìhož budou
tyto možnosti èistší produkce v podniku uskuteèòovány.
Pro úspìšné provedení projektu, je nezbytná úèast poradce, konzultanta,

který je s problematikou èistší produkce teoreticky i prakticky dobøe obezná-
men. Vìtšinou jde o externího poradce, ale mùže jím být i pracovník podniku,
který má potøebné znalosti. Nicménì z hlediska podnikové hierarchie se dopo-
ruèuje i v tomto pøípadì pøizvat externího odborníka, který není vázán podni-
kovou subordinací a mùže tak skuteènì nezávisle rozhodovat. V praxi se osvìd-
èuje vytvoøení malé pøípravné skupiny 3 – 5 lidí (i s externím konzultantem),
která bude projekt rozbíhat.

Podrobnou metodiku vedení projektu uvádíme v pøíloze publikace pod názvem
„Rámcové schéma postupu pøi projektu posouzení možností èistší produkce“.

7. Význam čistší produkce 
Hlavním dùvodem velkého významu èistší produkce je ta skuteènost, že

èistší produkce je univerzálnì aplikovatelná a integrálnì pojatá preventivní stra-
tegie, která problémy životního prostøedí neøeší tím, že by zátìž z jedné složky
životního prostøedí pøenášela do složek ostatních, ale tím, že nejdøíve ze všeho
hledá pøíèinu vzniku dané zátìže a tu se snaží odstranit. Tento zpùsob jako jedi-
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ný mùže vést ke stálému snižování negativního dopadu na životní prostøedí
a k jeho celkovému ozdravìní. Strategie èistší produkce je tak plnì v souladu
s myšlenkou trvale udržitelného rozvoje

Z hlediska podniku je znalost a aplikace èistší produkce velmi výhodná také
pøi zavádìní environmentálních manažerských systémù, nebo• vede k zavádìní
preventivních opatøení, která jsou, jak praxe ukazuje, ekonomicky mnohem
výhodnìjší, než opatøení reaktivní.

Znalost metodiky posuzování možností èistší produkce je velmi dùležitá
i z hlediska zavádìní nejlepších dostupných technik a .plnìní požadavkù záko-
na è.76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování zneèištìní, tj. opatøení
následná, nepostihující pøíèinu vzniku odpadu, ale hledající možnosti jeho
vhodné likvidace.

Velký význam strategie èistší produkce i její metodiky (posuzování mož-
ností èistší produkce) dokazuje i ta skuteènost, že v roce 1989 byl tzv. Program
èistší produkce zaøazen do èinnosti UNEP (United Nations Environmental Pro-
gramme), a to do divize pro technologie, prùmysl a ekonomii (Division for
Technology, Industry and Economics, zkratka DTIE). Hlavním úkolem progra-
mu bylo šíøení znalostí o èistší produkci, o její ekonomické výhodnosti a budo-
vání kapacit pro její zavádìní. Od roku 1990, kdy DTIE uspoøádala první semi-
náø na nejvyšší úrovni k èistší produkci, se tyto semináøe poøádají každé dva
roky a setkávají se na nich zástupci vlád, mezinárodních organizací i nevládních
struktur a diskutují o dalším rozvoji èistší produkce.

Jedním z nejvýznamnìjších tìchto semináøù byl 5. semináø v Soulu v roce
1998, kde byla vyhlášena Mezinárodní deklarace èistší produkce a také princi-
py financování èistší produkce.

Deklarace èistší produkce apeluje na subjekty, které mohou ovlivòovat
vývoj, podporování a realizaci opatøení napomáhajících realizaci èistší produk-
ce, aby se k této strategii zavázaly a šíøily jak její principy, tak i její metodiku,
(tj. systematický postup posuzování možností èistší produkce), do všech oborù
lidské èinnosti. Podpisem Deklarace se daný subjekt (podnik, stát, region) zava-
zuje, že bude, mezi jiným, využívat svého vlivu k budování kapacit na šíøení
informaèních, vzdìlávacích a tréninkových programù èistší produkce, podporo-
vat její integraci a realizaci a v neposlední øadì i sdílet nabyté zkušenosti a pøe-
dávat je ostatním zájemcùm.

Deklarace byla pøeložena do 17 jazykù a od doby jejího vzniku do konce záøí
2002 ji podepsalo 350 významných signatáøù z øad vlád, prùmyslových svazù
apod. Celkový poèet všech podpisù pøevýšil hodnotu 1700. Databázi podpisù
vede UNEP DTIE. 
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Za Èeskou republiku podepsal Deklaraci èistší produkce 8.3.1999 ministr
životního prostøedí. V roce 2002 se zatím poslední, 7.semináø na nejvyšší úrov-
ni konal v Praze a zúèastnilo se jej pøes 350 delegátù. z celého svìta. Hlavním
tématem semináøe bylo propojení výroby s udržitelnou spotøebou.

Pro plnìní Národního programu èistší produkce byl v Èeské republice již
vytvoøen prostor pøijetím usnesení vlády z 9. 2. 2000 è. 165, k Národnímu pro-
gramu èistší produkce (NPCP), jehož znìní je zároveò obsaženo v èásti 3
a 4 uvedeného usnesení. Podle zmínìného vládního usnesení musí ministr
životního prostøedí prùbìžnì sledovat a každoroènì k 31. bøeznu od roku 2001
pøedkládat vládì vyhodnocení pøínosù Národního programu èistší produkce.

Pøíloha è. 1

Rámcové schéma postupu pøi projektu 
posouzení možností èistší produkce:
1. Pøíprava projektu

Pøíprava projektu, kterou provádí pøípravná skupina, je prvním krokem pøi posuzování
možností èistší produkce. Hlavními úkoly tohoto kroku jsou:
• získání souhlasu a podpory vedení k realizaci projektu, 
• stanovení a zveøejnìní tzv. environmentální politiky podniku.

Získání podpory vedení podniku
Není tøeba zvláš• zdùrazòovat, že pro každou akci provádìnou na závodì je nutné získat

souhlas vedení. V pøípadì èistší produkce, kdy se jedná o nový pøístup k øešení problémù
a kdy je zapotøebí spolupráce zamìstnancù z rùzných oddìlení je nutné, aby kromì souhlasu
vedení byl vzbuzen i jeho zájem a pøislíbena spolupráce a podpora po celou dobu realizace
projektu. Kdyby vedení nebylo dostateènì pøesvìdèeno o užiteènosti projektu, pak by projekt
døíve nebo pozdìji uváznul na mrtvém bodì a pravdìpodobnì by tím byla velmi ztížena jaká-
koliv další aplikace èistší produkce.

Pøi získání podpory vedení se velmi osvìdèuje externí konzultant, který mùže uvést pøí-
klady úspìšných realizací èistší produkce v domácích i zahranièních podnicích. Kromì toho
zná z praxe pøibližné hodnoty potenciálù èistší produkce a je schopen odhadnout v jaké oblas-
ti podniku by zavádìní èistší produkce mohlo být z ekonomického hlediska nejzajímavìjší.
Jedná-li se o úspìšného konzultanta, popøípadì èlena úspìšné a známé konzultaèní organiza-
ce, je i jeho jméno urèitou zárukou budoucího úspìchu.
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Environmentální politika podniku
Environmentální politika podniku pøedstavuje písemný závazek vedení podniku podpo-

rovat pøipravovaný projekt èistší produkce. V podstatì jde o písemné prohlášení podniku,
podepsané øeditelem podniku, v nìmž je uvedeno hlavní zamìøení podniku v oblasti ochrany
životního prostøedí. Mùže jít napøíklad o postupné snižování produkce nebezpeèných odpa-
dù, o postupné snižování urèitých emisí do ovzduší nebo o snižování spotøeby energie apod.).
Environmentální politika je velmi obecné prohlášení, které pouze poskytuje rámec pro
pozdìjší stanovení konkrétních cílù a cílových hodnot.

Z hlediska provádìného projektu je zapotøebí, aby se s environmentální politikou podni-
ku seznámili jak všichni zamìstnanci podniku, tak i zainteresované strany. U zamìstnancù je
tøeba, aby vìdìli o podpoøe, jíž se projektu dostává od vedení podniku a mohli se pak dle
svých možností zapojit do konkrétního øešení urèitého problému. Zveøejnìní environmentál-
ní politiky je na jedné stranì dobrou reklamou podniku, nebo• vypovídá o jeho ochotì chrá-
nit životní prostøedí, na druhé stranì je tím ještì více zdùraznìn závazek podniku podporovat
projekt zavádìní èistší produkce.

Interní prezentaci environmentální politiky lze provést rùznými zpùsoby:
• osobním dopisem øeditele všem zamìstnancùm,
• publikováním politiky v závodním èasopise
• vyvìšením na nástìnkách
• zaøazením do pracovních porad
• zaøazením do školení nových zamìstnancù.

Volba zpùsobu závisí na velikosti a charakteru podniku. U velkých podnikù se èasto
uplatòují všechny uvedené zpùsoby.

Pro zveøejnìní environmentální politiky mimo podnik existuje již ménì zpùsobù. Nej-
èastìji se uveøejòuje ve výroèních zprávách podniku anebo v místních novinách. Je také
možné rozesílat ji ve formì veøejného prohlášení zainteresovaným stranám.

2. Pøedbìžné hodnocení
Po vyhlášení environmentální politiky podniku je možné pøistoupit k tzv. pøedbìžnému

hodnocení. Úkolem pøedbìžného hodnocení je:
• identifikovat oblasti podniku, kde dochází k znaènému vzniku odpadù
• stanovit priority øešení
• vymezit rozsah provádìného projektu.

Pøedbìžné hodnocení, zvláštì u velkých podnikù, provádí vìtšinou ještì pøípravná skupina,
nicménì na základì udìlené podpory vedení, mùže vyžadovat od pøíslušných zamìstnancù potøeb-
né údaje. V každém pøípadì se opìt osvìdèuje zapojení nezávislého odborného konzultanta.

Identifikace oblastí se znaèným vznikem odpadù
Pøi identifikaci oblastí se znaèným vznikem odpadù se vychází z analýzy hlavních látko-

vých vstupù a výstupù z hlediska celého podniku. Vypracuje se jejich jmenovitý pøehled
s udáním ceny a efektivnosti jejich využití v technologii. V praxi se osvìdèilo uspoøádat jak
vstupy, tak i odpady (výstupy) do tabulek nazývaných Top-twenty. V tìchto tabulkách je vždy
uvedeno 20 nejvýznamnìjších surovin a pomocných látek, popø. 20 toxikologicky nejzávaž-
nìjších surovin a pomocných látek a 20 nejvýznamnìjších odpadù a emisí.
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Pøedbìžné hodnocení bývá èasto velmi pracné a obtížné, nebo• podniky nesledují všech-
ny látkové toky a neznají pøíèiny svých ztrát. V nìkterých pøípadech je lepší postupovat od
menších systémù k vìtším (výrobní linka, dílna, úsek, divize atd.).

Stanovení priorit øešení
Vzhledem k tomu, že nelze najednou øešit všechny problémy, jež existují, je zapotøebí

urèit kritéria, podle nichž pak budou stanoveny priority øešení. V pøípadì, že podnik sám
nemá stanovena svá specifická kritéria (napø. vyhovìt legislativním požadavkùm, pøednost-
nì eliminovat olovo v odpadní vodì a pod.), lze použít následující tøi obecná kritéria:
1)snadnost a rychlost nápravy
2)množství a nebezpeènost vzniklého odpadu a látek unikajících do životního prostøedí

(poslouží tabulka top twenty),
3)velikost finanèních ztrát, k nimž dochází v dùsledku produkce odpadù a úniku látek do

životního prostøedí.
V pøípadì finanèních ztrát je tøeba porovnat celkové náklady spojené s produkcí jednot-

livých odpadù uvedených v tabulce top twenty. Do celkových nákladù se zapoèítává: cena
ztracených surovin (vèetnì nákladù na energii a mzdy) a celkové náklady na nakládání
s odpady, tzn. náklady na jeho sbìr, tøídìní, manipulaci, skladování, pøepravu a závìreèné
zneškodnìní.

Stanovení rozsahu projektu
Pøi stanovení rozsahu projektu je nutno vyvarovat se extrémùm, tj. jak pøíliš velkému, tak

pøíliš malému rozsahu projektu. Pøíliš velký rozsah projektu mùže svými nároky pøesáhnout
pracovní kapacitu, která je na øešení projektu uvolnìna. Pøetížení pracovníkù vede k nervo-
zitì, k nepøesné práci a vyvolává nespokojenost. Na druhé stranì pøíliš malý rozsah projektu
mùže zpùsobit, že se ztratí souvislosti s celkem, které jsou pro hledání pøíèin problémù velmi
dùležité. Z toho dùvodu není vhodné mít menší rozsah než je výrobní linka. Zvolení jejího
fragmentu (napø. jeden stroj) znemožòuje najít skuteèné pøíèiny vzniku odpadu a zneèištìní.

3. Organizace projektu
Pod pojmem organizace projektu se rozumí:

• výbìr pracovníkù, kteøí budou za realizaci projektu zodpovídat
• sestavení konkrétního plánu projektu.

Pracovníky je tøeba vybrat do dvou skupin, do skupiny øídící a do skupiny pracovní. Slo-
žení skupin závisí na charakteru øešeného problému. Je tøeba dbát na to, aby ve skupinách
byli ti, jejichž pracovní náplnì se daný problém týká.

Øídící skupina
V øídící skupinì by mìl vždy být zástupce vedení (nejlépe øeditel podniku) a manažer

odpovìdný za danou výrobu, který mùže být zároveò i vedoucím pracovní skupiny. V pøípa-
dì, že není vedoucím pracovní skupiny, musí v øídící skupinì být ještì vedoucí pracovní sku-
piny, aby bylo mezi obìma skupinami zajištìno bezprostøední spojení. Toto spojení umožòu-
je rychlý pøenos informací k vrcholovému managementu a usnadòuje tak rychlé vyøešení
záležitostí, jejichž vyøizování není v kompetenci vedoucího pracovní skupiny.

15

ČISTŠÍ PRODUKCE



Mezi hlavní úkoly øídící skupiny patøí:
• stanovit cíl projektu a strategii jeho dosažení,
• posoudit plán projektu
• stanovit odpovìdnosti jednotlivých pracovníkù za jednotlivé etapy projektu
• posoudit správnost stanovení priorit
• koordinovat projekt èistší produkce s dalšími programy uskuteèòujícími se v podniku

(napø. øízení jakosti)
• zabezpeèit financování projektu, opatøit finanèní zdroje
• sledovat realizaci opatøení
• zajistit zveøejnìní výsledkù
• ve všech fázích projektu kontrolovat jeho plnìní.

Pracovní skupina
Hlavním úkolem pracovní skupiny je vypracování plánu projektu a zajištìní jeho reali-

zace. Vedoucím pracovní skupiny by nemìl být nikdo z podøízených pracovníkù pracovištì,
jež je oblastí projektu. Pøednostnì se do èela pracovní skupiny staví výrobní øeditel. Pracov-
ní skupina by mìla mít 5-8 èlenù, v závislosti na problému a konkrétních podmínek v orga-
nizaci. Kromì zamìstnancù mohou být v pracovní skupinì i pøizvaní experti (konzultanti).
Pøi zvláš• nároèných problémech mùže být pro zodpovìzení nìkterých dílèích otázek vytvo-
øena tzv. „ad hoc“ expertní skupina. Na rozdíl od pracovní skupiny se tyto ad hoc skupiny po
vyøešení dílèího problému opìt rozpustí

Plán projektu
Plán projektu musí obsahovat cíl, kterého má být dosaženo a èasový harmonogram postu-

pu jeho dosažení. Z praxe vyplývá, že pro dobré plánování projektu je vhodné urèit pøedem
pøekážky, jež by se v prùbìhu realizace projektu mohly vyskytovat. Doba trvání projektu by
mìla být nìkolik mìsícù, maximálnì 1 rok. U každého kroku (úkolu), který je v plánu by mìl
být uveden i zodpovìdný pracovník nebo pracovníci a termín ukonèení.

Cíl projektu
Cíl projektu urèuje øídící skupina. Je dùležité, aby byl stanoven pøimìøenì okolnostem,

tzn. ne pøíliš vysoký anebo naopak pøíliš nízký. Dobøe zvolený cíl projektu musí být dosaži-
telný a mìøitelný. Na rozdíl od environmentální politiky, která je formulována zcela obecnì,
je tøeba, aby formulace cíle byla pøesná, jednoznaènì vyjádøená a obsahovala tzv. cílovou
hodnotu, tj. èíselný údaj, kterého se má dosáhnout.

Pøíklady nìkterých cílù:
• snížit celkovou spotøebu vody o 10%,
• snížit hodnoty zneèištìní odpadních vod na hodnoty stanovené kanalizaèním øádem – sní-

žit spotøebu chemikálií o 5%.

Identifikace pøekážek
Z praxe vyplývá, že mezi bìžnì se vyskytující pøekážky pøi posuzování možností èistší

produkce patøí:
• nedostateèná ochota vynaložit na projekt finanèní prostøedky 
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osvìdèuje se uvést úspory a také výhody, které dosáhly jiné závody, jež podobné problémy
již pomocí èistší produkce vyøešily. Mezi výhody patøí také výhodnìjší pojištìní

• nedostateèná motivace vedení i zamìstnancù podniku
je tøeba pøipravit školení zamìstnancù zamìøené na problémy, které zpùsobují odpady
jejich závodu v životním prostøedí. Je také tøeba mít pøipravený systém odmìòování za
aktivní plnìní úkolù a podávání zlepšovacích návrhù v rámci projektu

• nedostatek potøebných informací o látkových, energetických i finanèních tocích,
je tøeba poèítat s tím, že nìkteré informace bude nutné zmìøit pøímo v místì, a nìkteré
zkontrolovat pomocí látkových a energetických bilancí.

4. Analýza látkových a energetických tokù
Úkolem této analytické fáze je peèlivé provìøení daného výrobního procesu z hlediska

jeho vlivu na životní prostøedí, tzn.:
• zkontrolovat množství a charakter udávaných odpadù, – zjistit pøíèiny jejich vzniku
• provìøit, zda z procesu nekontrolovanì neunikají do životního prostøedí ještì jiné, nesle-

dované látky. V kladném pøípadì je tøeba stanovit jejich složení a množství.
V podstatì se jedná o provìøení rovnováhy (bilance), která by mezi vstupy a výstupy

výrobního procesu mìla existovat, .

Vymezení bilanèního prostoru a bilanèního období
Prvním krokem fáze analýzy je vymezení bilanèního prostoru, tj. hranic systému, pro

který se bude sestavovat pøehledné schéma všech látkových tokù. Velikost systému by mìla
odpovídat již urèenému rozsahu projektu. V nìkterých složitìjších pøípadech je možné roz-
dìlit daný systém na subsystémy a øešit je postupnì. Pro vymezení bilanèního prostoru je
vhodné využít pøirozených hranic ve výrobním systému. Mùže jít o výrobu urèité látky
v dílnì, tovární hale anebo o relativnì samostatnou èást výrobní linky, popø. o celou výrobní
linku.

Za bilanèní období se nejèastìji volí doba jednoho roku, nebo• je z úèetního hlediska nej-
vhodnìjší. Nicménì mùže být bilancována i jedna várka, šarže nebo smìna a výsledky pak
pøevedeny na jeden rok.

Soupis všech vstupù a výstupù bilanèního prostoru v prùbìhu bilanèního období
Pro vybraný systém se provede soupis všech látkových a energetických vstupù a výstu-

pù, tj. látek, jež pøekraèují zvolenou hranici systému. Pro lepší pøehled a také kontrolu lze
vstupy i výstupy roztøídit podle urèité logiky do nìkolika menších skupin. U vstupù je vhod-
ným tøídícím parametrem charakter použití látky ve výrobním procesu, nebo• z nìj vyplývá
možnost vylouèení látky èi její náhrada látkou jinou. Výstupy (odpady) je vhodné rozdìlovat
podle pøíèiny jejich vzniku, nebo• na jejím podkladì lze hledat zpùsob, jak vzniku pøísluš-
ného odpadu zabránit.

Pøíklady rozdìlení vstupních látek:
• hlavní, tj. látky, které se stávají souèástí koneèného výrobku a jejichž náhrada by zname-

nala znaèný zásah do výrobního procesu, napø. voda, chmel a slad pøi výrobì piva,
• vedlejší, tj. látky, které se také stávají souèástí hotového výrobku, ale jejich náhrada nezna-

mená velký zásah do výrobního procesu, napø. obaly výrobkù,

17

ČISTŠÍ PRODUKCE



• pomocné, tj. látky, bez kterých by výroba nemohla probíhat, ale které se nestávají èástí
hotového výrobku, napø. voda na mytí forem, øezná emulze na soustružnì a pod.,

• energetické, tj. látky, jejichž úkolem je pøenos energie, napø. pára, horká voda, vzduch.
Pøíklady rozdìlení výstupù. Vedle žádoucího hlavního produktu nebo produktù, mùžeme

rozeznávat napøíklad tyto skupiny:
• obaly z nakupovaných surovin a materiálù (papíry, pytle, plechovky, sudy atd.)
• nespotøebované suroviny (odstøižky plechù, zbytky lakù a pod.)
• nespotøebované vedlejší a pomocné látky z výrobních procesù (zbytky olejù, øedidel a pod.)
• odpady z údržby (použité látkové filtry, èistící bavlna, použité pøevodové oleje a pod.)
• odpady z dalších pomocných procesù (vzorky z laboratoøí)
• odpady vzniklé v úpravárenských procesech (napø. z úpravy surovin, z úpravy povrchové

vody a pod.)
• odpady vzniklé v èistících procesech (napø. popílek z èištìní spalných plynù, kal z èištìní

odpadních vod atd.)
• látky, které vznikají pøi nábìhu a ukonèení výroby, vadné šarže, zmetky (napø. jen èásteè-

nì naplnìné nádoby)
• rùzné nežádoucí úniky látek (ztráty vzniklé odpaøováním, netìsností, úkapy a pod.)
• odpady z poruchových stavù a havárií.

Sestavení blokového schématu látkových a energetických tokù
Ve vybraném systému se pomocí blokového schématu znázorní všechny operace a jed-

notkové procesy, jež zde probíhají. Pro zlepšení pøehledu se doporuèuje odlišit (napø. tvarem
obrazce), znázornìní zaøízení, v nìmž probíhá operace (pouze mechanické procesy) od zná-
zornìní zaøízení, v nìmž probíhá jednotkový proces (látková pøemìna). Lze také použít zna-
èek uvádìných v normách èi používaných v daném závodì.

Znázornìná zaøízení pro jednotlivé operace a jednotkové procesy se spojí èárami znázor-
òujícími jednotlivé látkové a energetické toky, jež mezi nimi probíhají. U každého toku se
uvede pøíslušné množství látky, jež jim prochází. Vychází se pøitom z urèených vstupù a mìlo
by vzniknout oèekávané množství výstupù. Správnost blokového schématu, popøípadì zjiš-
tìní chybìjících tokù se zkontroluje provedením látkových a energetických bilancí. 

Pøi získávání dat pro látkové a energetické toky lze vycházet napø. z:
• úèetních dokladù o nákupu surovin a prodeji výrobkù
• výdejek na dílnu a vnitropodnikového úètování
• výkazù o spotøebì surovin
• norem pro výrobu a spotøebu materiálù
• údajù mìøicích pøístrojù (napø. vodomìrù)
• výkazù ztrát
• evidence vzniklých odpadù
• dokladù o pøepravì odpadù a vážních lístkù ze skládky nebo spalovny
• chemických analýz
• technologických reglementù atp.

Provádìní látkových a energetických bilancí
Ze získaných kvantitativních údajù o množství látkových anebo energetických tokù se

sestavují bilanèní rovnice. Bilanèní rovnice odrážejí v podstatì zákon o zachování hmoty
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a energie. V nejjednodušším pøípadì látkové bilance (energetické se tvoøí analogicky) musí
pro každé zaøízení platit:

celková hmotnost vstupù = celková hmotnost výstupù
V pøípadì, že v zaøízení dochází k zádrži urèitého množství látky, mìní se bilanèní rov-

nice na tvar:
L1 = L2 + La

L1 je látka do systému vstupující
L2 je látka ze systému vystupující
La je látka v systému zùstávající èili naakumulovaná.
V pøípadì, že v zaøízení urèité množství látky Lv ještì vzniká, zmìní se bilanèní rovnice

do tvaru:
L1 + Lv = L2 + La.

V praxi mohou být bilanèní rovnice mnohem složitìjší a øešení látkových bilancí pro
komplexní systémy s recyklaèními toky je natolik pracné, že jej obvykle provádìjí chemiètí
inženýøi za pomoci poèítaèových simulátorù procesù.

Pøi pøípravì látkových bilancí je tøeba mít na pamìti nìkteré triviální chyby, jež se èasto
vyskytují. Jednou z nich je napø. pøesnost analytických údajù ve srovnání s mìøením tokù.
U procesù s velice rozsáhlými vstupními a výstupními toky mùže být absolutní chyba pøi
mìøení tìchto velièin øádovì vìtší než tok odpadù jako takový. V tomto pøípadì není možné
získat spolehlivý odhad velikosti toku odpadù tím, že se odeète množství toxické látky ve
výrobku od množství, které bylo ve vstupních materiálech.

Jiným pøíkladem triviální chyby je otázka èasu. Pøi vytváøení látkové bilance je dùležitá
doba jejího trvání. Látkové bilance vytváøené pro kratší období vyžadují pøesnìjší a èastìjší
monitorování tokù. Celkem nejpøesnìjší jsou látkové bilance provádìné po dobu trvání celé-
ho výrobního postupu. Je nutné mít na pamìti, že doba trvání ovlivòuje i evidenci nákupù
surovin a místního inventáøe. Množství materiálu nakoupené v urèitém èasovém období se
nemusí rovnat množství použitému za stejné obdobé ve výrobì, nebo• nakoupený materiál
mùže být shromažïován ve skladištích, atp.

Velký význam látkových a energetických bilancí tkví v tom, že s jejich pomocí lze zjis-
tit skuteèné látkové a energetické toky a odkrýt pøíslušné úniky látek i energií.

Ukazatelé splnìní cíle
K objektivnímu posouzení splnìní vytèeného cíle je zapotøebí stanovit ještì ve fázi ana-

lýzy tzv. ukazatele splnìní cíle a urèit jejich èíselné hodnoty pro výchozí stav, tj. pøed reali-
zací projektu èistší produkce.

Volba ukazatele vychází ze stanoveného cíle projektu. Jestliže je cílem snížit spotøebu
vody pøi zpracování masa, bude vhodným ukazatelem spotøeba vody v m3 vztažená na 1 kilo-
gram zpracovaného masa, v pøípadì, že by cílem bylo snížení BSK5 v odpadních vodách,
bude ukazatelem hodnota BSK5 vztažená na hmotnostní jednotku zpracovaného masa.

Obecnì lze øíci, že pøi stanovení ukazatelù se zamìøujeme na ty látky (suroviny, materi-
ály, odpady), jejichž množství chceme v dùsledku realizace projektu zmìnit, tj. na látky, které
souvisí s cíli projektu. Ukazatel je vždy pomìr, kde v èitateli je daná látka ve vhodných jed-
notkách a ve jmenovateli vìtšinou jednotka výrobku. Porovnáním hodnoty týchž ukazatelù
pøed a po realizaci projektu èistší produkce lze zjistit úèinnost provedených opatøení.

19

ČISTŠÍ PRODUKCE



Kontrola správného provedení fáze analýzy
Jestliže byla fáze analýzy správnì provedena, musí být známy všechny odpady a ztráty,

jež v daném procesu vznikají, jejich množství, místo a okolnosti jejich vzniku. Nemìlo by
potom být problémem zodpovìdìt následující otázky:
• je pøíèinou vzniku odpadu charakter výrobku ?
• je pøíèinou vzniku odpadu volba suroviny ?
• je pøíèinou vzniku odpadu výrobní technologie ?
• je pøíèinou vzniku odpadu výrobní zaøízení ?
• je pøíèinou vzniku odpadu výrobní postup nebo zpùsob provádìní operací ?

Odpovìdi na uvedené otázky urèí pøíèinu vzniku odpadu. V pøípadì, že se jedná o pøíèi-
nu zcela zøejmou, jejíž odstranìní nebude mít žádný postranní vliv, napø. výmìna netìsnících
ventilù, lze žádaný úkon provést okamžitì bez dlouhého pøemýšlení. V pøípadì, že odstranì-
ní pøíèiny není jednoduchou záležitostí, je nutné najít a promyslet rùzné varianty øešení.

5. Navrhování variant øešení
Úkolem této fáze je najít vhodné zpùsoby jak odstranit zjištìnou pøíèinu vzniku nežá-

doucího odpadu. V literatuøe je popsáno nìkolik metod, jež se používají k tvorbì (generová-
ní) nápadù. Vzhledem k tomu, že byly pøejímány z angliètiny, jsou známy jen pod anglickým
názvem. Mezi nejužívanìjší patøí brainstorming a brainwriting pool.

Brainstorming
Brainstorming, což lze pøeložit jako „mozkové bouøení,“je metoda používaná ke genero-

vání nápadù. Metoda je založena na zkušenosti, že oddìlení fáze návrhové od fáze kritizují-
cí (hodnotící), zvyšuje množství nápadù , nebo• zde neexistují žádná omezení potlaèující tvo-
øivost a fantasii úèastníkù. Nápad, který by jeho autor nepublikoval, nebo• jej sám osobnì
zhodnotil a zcenzuroval pro pøílišnou fantastiènost a nereálnost, so po dotvoøení a domyšle-
ní ostatními úèastníky, mùže stát základem nového neotøelého øešení.

Brainstorming vznikl jako pokus zdokonalit tradièní formu panelové diskuse odborníkù.
Jeho základy byly zformulovány v roce 1938. Základním principem metody je oddìlení fáze
kritického a fáze tvùrèího myšlení, tzv. princip odloženého úsudku. Pro tvùrèí myšlení je
typická pøevaha vznikání nových, neobvyklých nápadù, kdežto kritické myšlení se vyznaèuje
pøevahou porovnávání a hodnocení nápadù z rùzných hledisek, za rùzných podmínek, za
pøedpokladu pøekážek atd. Pøi bìžném postupu se používá obou fází témìø souèasnì nebo jen
s malým èasovým zpoždìním. Tím se mùže stát, že hned v první fázi jsou zamítnuty myšlenky,
které pøi podrobnìjším rozpracování by vedly k velmi dobrému øešení. Uplatnìní principu
odloženého úsudku zabraòuje pøílišné kritiènosti, opatrnosti a pesimismu, pøièemž námìty od
jiných odborníkù inspirují k dalším novým øešením.

Brainstorming se provádí v menší skupinì nejlépe kolem 8–10 lidí, maximálnì 15. Ve sku-
pinì je vybrán vedoucí, který dohlíží na dodržování pravidel a zapisovatel, který každý vyøèe-
ný nápad zapisuje na tabuli. Na tabuli je zároveò uveden problém, který se má vyøešit. Pro
úspìšný prùbìh i výsledek brainstormingu je nutné vytvoøit pøátelskou atmosféru a pøesvìdèit
každého úèastníka, že úspìch spoèívá v co nejvìtším poètu nápadù, které nahlásí a ne v jejich
kvalitì, èi proveditelnosti. Podle pravidel brainstormingu musí nahlásit každou variantu øešení,
která jej napadne, by• by byla sebenesmyslnìjší. Nesmí ji cenzurovat. Úspìch brainstormingu
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je totiž založen právì na té skuteènosti, že vyøèení sebenesmyslnìjších variant øešení mùže být
invencí k variantì praktické, neotøelé a užiteèné. Z toho dùvodu je v prùbìhu brainstormingu
zakázáno jakkoliv hodnotit (i kladnì) vyøèené nápady. Zapisování variant na tabuli stimuluje
jejich kombinování a vylepšování smìrem k pøijatelnému øešení. Brainstorming se doporuèuje
provádìt po dobu 30 min. Z praxe však vyplývá, že u nìkterých skupin lze tuto dobu považo-
vat za minimum a jestliže jsou ve skupinì hlášeny nápady i po 30 minutách, lze brainstorming
prodloužit. Po skonèení návrhové fáze se zapsané varianty vyhodnocují.

Brainwriting pool
Brainwriting pool je varianta brainstormingu. Jde opìt o generování nápadù, ale nápady

se nevykøikují, nýbrž se zapisují na papír.
Skupina, ve které se brainwriting provádí nemá mít víc jak 8 lidí. Každý z úèastníkù

dostane list papíru, na který napíše ètyøi varianty øešení a papír dá doprostøed stolu. Jakmile
jsou všechny papíry uprostøed stolu, vezme si opìt každý z úèastníkù jeden papír (jiný než
který tam pùvodnì dal) a inspirován nápady na papíru pøipíše nové varianty a papír vrátí do
banku na stole. Je zapotøebí, aby každý úèastník pøišel do styku se všemi papíry alespoò dva-
krát. Doba trvání se opìt doporuèuje kolem 30 minut. Pak se papíry vyberou pro vyhodno-
cení. Princip brainwritingu je stejný jako u brainstormingu. Brainwriting mùže být výhod-
nìjší pro nesmìlé úèastníky anebo pro skupiny, jejichž úèastníci vùèi sobì cítí urèitý respekt,
mají napø. rùzný stupeò vzdìlání a nechtìjí si navzájem zadat.

Hlavní pøekážky tvoøivosti
V obou popsaných metodách je nutné pøedem seznámit úèastníky s hlavními pøekážkami

tvoøivosti, tj. s myšlenkami, které si nesmí pøi tvorbì variant pøipustit. Jde o zábrany násle-
dujícího typu:
1. Když na to nepøišli jiní, tak na to nemohu pøijít ani já
2. Budu vypadat jako blázen
3. Budou mì za to kritizovat
4. Nebude to k nièemu
5. Porušil bych pravidla
6. Nejsem dostateènì velký odborník
7. Budou se mi smát
8. Nemám to dostateènì promyšlené

K dobré tvorbì nápadù pøispívá i správné uvedení problému. Problém nesmí být pøíliš
podrobnì uveden, nebo• se tím potlaèuje množství a kvalita nápadù. Na druhé stranì nesmí
být pøíliš hrubì nastínìn, aby se nápady nevzdalovaly od hlavního problému.

Dùležité je samozøejmì i složení tvùrèích skupin. Praxe ukazuje, že nejlepší výsledky se zís-
kávají, když jde o velmi smíšený kolektiv, v nìmž vedle specialistù na daný problém jsou i laici.
Naopak je-li tvùrèí skupina složena ze specialistù úzkého okruhu, bývá ménì produktivní.

Závìrem je nutno poznamenat, že není dobré spokojit se s variantami øešení, jež byly navr-
ženy v prùbìhu analýzy. Kromì zcela jednoznaèných pøípadù (viz døíve uvedený pøíklad výmì-
ny ventilù), je užiteèné provést nìkterou z popsaných metod tvorby nápadù. Èasto se objeví øeše-
ní ještì lepší, než byla øešení pùvodnì navržená. Opomenutí nebo nedbalé provedení této fáze je
pomìrnì èastou chybou, která znehodnotí úsilí, jež bylo vìnované sbìru údajù ve fázi analýzy.

21

ČISTŠÍ PRODUKCE



Roztøídìní navržených variant
Posledním krokem fáze navrhování variant je jejich roztøídìní. Všechny navržené vari-

anty lze roztøídit zhruba do ètyø skupin oznaèených A až D.
Do skupiny A se øadí ty varianty, které jsou z hlediska životního prostøedí jednoznaènì

výhodné, po technické stránce jsou jednoduché a lze je okamžitì zavést, nebo• nevyžadují
žádná investièní opatøení.

Do skupiny B se øadí varianty, u nichž se také pøedpokládá rychlá ekonomická návrat-
nost, nicménì urèité finanèní prostøedky budou vyžadovat. 

Do skupiny C se øadí varianty, které pravdìpodobnì budou investiènì nároèné a které
bude nutné ještì provìøit jak z hlediska vlivu na životní prostøedí, tak i z hlediska technické
proveditelnosti. 

Do poslední skupiny D se øadí varianty, jež jsou na první pohled nerealizovatelné, nic-
ménì jejich soupis je vhodné uchovat pro další program èistší produkce, kdy by mohly být
nápomocny v øešení.

6. Posuzování variant
Navržené varianty, pøedevším ze skupiny B a C, je tøeba posoudit z hlediska jejich cel-

kového vlivu na životní prostøedí, z hlediska jejich technické proveditelnosti a z hlediska
ekonomického. Kromì toho je nìkdy zapotøebí porovnat navržené varianty i mezi sebou
a vybrat tu, jež optimálnì splòuje zadaný úkol.

Vyhodnocení z hlediska vlivu na životní prostøedí
Vyhodnocení z hlediska vlivu na životní prostøedí se provádí pøedevším tehdy, když nové

øešení sice zamezuje vzniku pùvodních odpadù, ale zpùsobuje vznik odpadù nových. V tom
pøípadì je nutné zjistit velikost snížení pùvodního negativního dopadu na životní prostøedí
a porovnat s velikostí nových negativních dopadù na životní prostøedí. Je také nutné provìøit
k jakým zmìnám došlo z hlediska pracovního prostøedí a z hlediska bezpeènosti práce. Zvá-
žena by mìla být i spotøeba energie, vody a jiných surovin, hlavnì deficitních.

Vliv na životní prostøedí je zapotøebí stanovovat hlavnì u tìch variant, které navrhují
zmìnu výrobku. Zde je zapotøebí provìøit, zda nový výrobek, který z hlediska výroby má
menší negativní dopad na životní prostøedí, má snížený negativní dopad v celém svém život-
ním cyklu, tj. z hlediska získávání surovin, z hlediska spotøeby, dopravy i likvidace. (Hod-
nocení životního cyklu viz kap.6.1).

Vyhodnocení z hlediska technické proveditelnosti
Z technického hlediska je nutné provìøit:

• nároky na prostor, na nová zaøízení a pøístroje – kompatibilitu nových zaøízení s dosavad-
ním zaøízením,

• zajištìní dodávky energie
• zajištìní dodávky látek (velikost a vybavení skladù)
• nutnost a dobu zastavení provozu pøi instalaci nových zaøízení
• zajištìní pøijatelného servisu u nových zaøízení
• zajištìní obsluhy, nutnost nových zamìstnancù, potøeba vyškolení zamìstnancù
• možnost zmìny kvality výrobku.
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Vyhodnocení z hlediska vlivu na ekonomiku podniku
Problémy ekonomického hodnocení investic na ochranu životního prostøedí

Praxe ukazuje, že bìžná ekonomická hodnocení investic klasickými zpùsoby nejsou
vhodná pro hodnocení projektù na ochranu životního prostøedí. Mezi hlavní pøíèiny patøí
pøedevším ta skuteènost, že standardní úèetní systémy nesledují pøesnì a úplnì náklady
spojené s ochranou životního prostøedí, nebo• projekty na ochranu životního prostøedí
ovlivòují mnoho oblastí a vykazují užitek s urèitou pravdìpodobností. Další pøíèinou je ta
skuteènost, že pøi hodnocení investic není brán v úvahu dostateènì dlouhý èasový hori-
zont.

Pøi bìžné investièní analýze se náklady a užitky urèují klasickým zpùsobem, to zname-
ná podle vynaložených penìžních prostøedkù. Nákladem se stává vše, za co podnik penìž-
ní prostøedky vydal a užitkem je dosažený zisk. Efekty, jež nejsou finanènì ohodnoceny, buï
proto, že nebyly identifikovány (špatné hospodaøení se surovinami) anebo proto, že je
v penìžních jednotkách nelze vyjádøit (zlepšení pracovního prostøedí, zvýšení bezpeènosti),
nejsou v klasické, konvenèní, analýze posuzovány. Opatøení na ochranu životního prostøe-
dí, jež pøinášejí hodnì užitku, který však podnik neumí nebo nemùže ohodnotit, jsou pak
vždy podhodnocena.

K chybnému posouzení projektu mùže však dojít i tehdy, jestliže jsou náklady na vzniklý
odpad (napø. náklady na jeho skládkování) do úèetnictví zahrnuty, ale nesprávným zpùso-
bem. Napø. místo do nákladù pøímých, pohyblivých, kam by správnì patøily, jsou vedeny
v nákladech nepøímých (režijních), fixních.

Analýza úhrnných nákladù
Nedostatky konvenèní ekonomické analýzy pøi posuzování projektù na ochranu životní-

ho prostøedí se snaží odstranit nová metoda na vypracovaná pro U.S. EPA americkým insti-
tutem Tellus. Tato metoda (Total Cost Assessment, zkrácenì TCA, v èeštinì se užívá název
analýza úhrnných, popø. totálních nákladù) se snaží o urèení všech nákladù, s nimiž je reali-
zace daného projektu spojena. Metoda TCA pøi zvažování nákladù vynaložených na ochranu
životního prostøedí analyzuje nejen náklady pøímé, ale i náklady nepøímé, náklady z odpo-
vìdnosti a snaží se ocenit i tzv. ménì konkrétní pøínosy.

Do pøímých nákladù patøí kapitálové výdaje (budovy, strojní zaøízení instalace, energe-
tické a jiné rozvody, projekty), výdaje na provoz a údržbu (suroviny, pracovní síly, ukládání
odpadù, spotøeba vody a energie), ale také hodnota tìch materiálù a surovin, jež se v dùsled-
ku zavedených opatøení èistší produkce získají zpìt z odpadù.

Náklady nepøímé bývají velmi èasto zaøazovány do nákladù režijních, takže je-li jejich
pùvodce odstranìn, nebývají zvažovány. Mezi nepøímé náklady patøí napø. provozní náklady
na kontrolu zneèištìní, (odbìry vzorkù, práce v laboratoøi, náklady na pøíslušné monitorova-
cí zaøízení atd.), které nebude zapotøebí, když bude zdroj zneèištìní odstranìn. Podobnì sem
patøí i náklady na administrativu, jež s daným zdrojem zneèištìní souvisela, náklady na pøe-
vozy odpadù v závodì, které opìt ve formì mezd a spotøeby pohonných hmot bývají skryty
v nákladech režijních. Patøí sem i pøíplatky na práci s jedy, které nebude tøeba vyplácet, když
budou jedy odstranìny. V nìkterých pøípadech mùže dojít i k výraznému snížení platby za
pojištìní, když zmizí zdroj nebezpeèí, atd. Pro náklady nepøímé je tøeba peèlivì zvážit všech-
ny dopady, jež daný zdroj zneèištìní na ekonomiku podniku vykazoval.
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Podobnì je nutno poèítat i s náklady z odpovìdnosti. Patøí sem poplatky a pokuty za zne-
èiš•ování, náklady za vyèištìní následkù zpùsobených únikem škodlivin, rùzné budoucí
penále a pokuty, které by mohly vzniknout v dùsledku pøipravovaných zákonù, náklady na
úhradu škod vzniklých pøi pøepravì nebezpeèných odpadù a pod. I když vìtšina nákladù
z odpovìdnosti je smìrována do budoucnosti, je nutné s nimi poèítat.

Mezi ménì konkrétní pøínosy, které lze tìžko finanènì ocenit, ale na které se nesmí zapo-
menout, patøí napøíklad pøínosy získané v dùsledku zlepšení povìsti podniku. Velmi èasto
dojde v dùsledku zlepšení povìsti i k zvýšení odbytu. Nìkteré firmy provádìjí odhady poten-
ciálního nárùstu prodeje, který v tomto pøípadì mùže být pøidán do analýzy. Opatøením na
ochranu životního prostøedí mùže být i zvýšena kvalita výrobku, ovlivnìno pozitivnì zdraví
zamìstnancù, zvýšena bezpeènost práce, sníženo riziko havárií a pod. Všechny tyto faktory
mohou významnou mìrou pøispìt k zvýšení konkurence schopnosti podniku a mìly by být
pøi analýze navržených variant vždy zvažovány.

Finanèní ukazatelé s dlouhodobým èasovým horizontem
Pokud jde o zpùsob výpoètu návratnosti investièních nákladù, pak za nejvhodnìjší jsou

poèítány ukazatelé s dlouhodobým èasovým horizontem, pøedevším èistá souèasná hodnota
investice, vnitøní úroková míra a ukazatel rentability. 

Èasto používaný ukazatel, tzv. návratnost je vhodný jen v tìch pøípadech, kdy se oèeká-
vá návrat investic zhruba do 2 let. Návratnost je definována jako poèet let, jichž je zapotøebí
na pokrytí dané investice. Je dána pomìrem nákladù na investici k roèním výnosùm z inves-
tice. Návratnost se používá jen pro hrubé odhady.
1. Èistá souèasná hodnota (Net Present Value) se vypoète dle vzorce:

ÈSH = suma{[Pi- Vi]. [1 + p]-i}
kde Pi jsou pøíjmy v roce i
Vi jsou výdaje v roce i (vèetnì investièních)
p je minimální požadovaná míra zhodnocení kapitálu

Kladná ÈSH signalizuje vhodnost projektu, záporná ÈSH jeho nevýhodnost. Obecnì
platí, že pøi stejných ostatních ukazatelích, je lepší ten projekt, jehož ÈSH je nejvìtší.
2. Vnitøní úroková míra (Internal Rate of Return) se poèítá dle stejného vzorce jako ÈSH,

jestliže na místo ÈSH dáme nulu. Vnitøní úroková míra je pak dána hodnotou vypoètené-
ho p. Významy V a P zùstávají tytéž. Projekt je považován za pozitivní, jestliže vnitøní úro-
ková míra je vìtší než kapitálové náklady na financování projektu.

3. Rentabilita (Profitability Index) je dána pomìrem zisk/náklady. Je-li rentabilita vìtší než 1,
je projekt považován za reálný. Atraktivnost projektu se zvyšuje s rùstem hodnoty rentabi-
lity.

Vzájemné porovnávání variant
V praxi se èasto stane, že ani z posouzení proveditelnosti variant nevyplyne, která z nich

je nejlepší, nebo• každá má své klady a zápory. Pak je tøeba posoudit varianty ze všech hle-
disek a kritérií, jež mají splòovat a zjistit, která z nich je splòuje optimálnì. Pro posouzení se
v tomto pøípadì používá rùzných expertních metod vícekriteriálního rozhodování. Nejzná-
mìjší a nejjednodušší metodou je expertní výbìr variant, metoda párového porovnání a meto-
da vážených souètù.
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Expertní výbìr variant
Expertní výbìr variant je založen na subjektivním hodnocením navržených variant øadou

vybraných odborníkù, popø. pracovním kolektivem, kteøí podle svého názoru vybírají 3 nej-
lepší varianty, popø. stanovují poøadí všech variant.

Udìlená poøadí se u každé varianty seètou a varianta s nejnižším èíslem by mìla být vari-
antou optimální.

Metoda párového porovnávání
Protože porovnávání více variant najednou je obtížnìjší než hodnotit vždy jen dvì vari-

anty, zavedla se metoda párového porovnání. U této metody se stanoví parametry (kritéria)
na jejichž splnìní podniku nejvíce záleží. Dvì hodnocené varianty se podle tìchto kritérií
vzájemnì srovnávají a ta, jež dané kritérium splòuje lépe dostává bod. Varianta s vìtším
poètem bodù je vhodnìjší pro realizaci. Pro docílení správného výsledku je nutné, aby krité-
ria byla dobøe vybrána a aby pokrývala všechny podstatné okolnosti. Jestliže je nìkteré z kri-
térií považováno za významnìjší, lze mu dát tzv. vìtší váhu, což znamená, že jeho splnìní
bude hodnoceno více než jedním bodem. Váha vybraných kritérií se opìt mùže stanovit
pomocí expertního výbìru.

Metoda vážených souètù
U metody vážených souètù se podobnì jako u párového porovnání stanoví kritéria, která

mají posuzované varianty splòovat a kritériím se pøiøadí urèitá váha. Míra, v jaké daná vari-
anta splòuje uvedené kritérium se vyjádøí èíslem od 1 do 10, pøièemž 10 znamená stopro-
centní splnìní kritéria. U každé varianty se pak tato míra vynásobí vahou daného kritéria
a získané souèiny pro všechna kritéria se u každé varianty seètou. Varianta s nejvìtším
poètem bodù je optimální variantou.

7. Realizace variant

Zdokumentování projektu
Jak již bylo na zaèátku uvedeno výsledky projektu mají sloužit k pøípravì realizaèního

programu èistší produkce. Je proto tøeba zdokumentovat vše, co bylo udìláno a navrhnout
postup realizace vybraných opatøení vèetnì mìøení dosažených úèinkù. Závìreènou zprávu
o prùbìhu a výsledcích projektu vypracovává pracovní skupina a pøedkládá ji øídící skupinì.
Závìreèná zpráva musí obsahovat:
• informaci o organizaèním zabezpeèení projektu
• zdùvodnìní výbìru zamìøení projektu
• veškeré údaje podstatné pro analýzu látkových a energetických tokù, napø. bilanèní sché-

mata a pod.
• seznam navržených variant
• vyhodnocení variant realizovaných již bìhem projektu
• varianty navržené k realizaci a plán realizace (viz dále)
• cíle stanovené na zaèátku projektu a pøedpoklady jejich dosažení
• zkušenosti získané bìhem práce na projektu a pøípadnì i návrh programu èistší produkce.

Je velmi dùležité, aby zpráva byla zpracována pøehlednou formou, aby se v ní každý
mohl rychle a dobøe orientovat. V mnoha pøípadech lze využít grafických znázornìní. Jestli-
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že bylo získáno mnoho podkladových dokumentù, záznamù mìøení, kopií dùležitých dokla-
dù atp. je výhodné umístit tyto materiály do pøílohy.

Úkolem závìreèné zprávy je:
• podat pøehled o vykonané práci pracovní skupiny a sloužit tak jako zdroj informací pro

další pracovníky, kteøí se budou podílet na programu èistší produkce;
• sloužit jako podklad pro øídící skupinu, která na jejím základì rozhodne o zavedení pøí-

slušných opatøení, tzn. schválí plán realizace, a o dalším pokraèování programu èistší pro-
dukce v podniku;

• sloužit jako podklad pro pracovníky podniku, kteøí budou odpovìdni za dodržení plánu
realizace.

Na základì závìreèné zprávy mùže být pøipraven i podklad pro vnìjší prezentaci progra-
mu èistší produkce.

Plán realizace
Plán realizace navržených variant musí obsahovat:

• popis a zdùvodnìní navržené varianty vèetnì oèekávaných úèinkù
• popis èinností, které jsou nezbytné pro její zavedení
• jména osob zodpovìdných za realizaci jednotlivých èinností vèetnì zpùsobu jejich vzá-

jemné koordinace
• harmonogram dosažení jednotlivých cílù a koneèný termín realizace
• návrh na mìøení výsledkù zavedené varianty vèetnì návrhu délky zkušebního období

a zpùsobu vyhodnocování získaných údajù
• návrh na udržování instalovaných opatøení.
• návrh na zajištìní financování.

8. Vyhodnocení výsledkù projektu
Výsledky zavedených zmìn by mìly být mìøeny, vyhodnocovány a zamìstnanci podni-

ku by o nich mìly být informováni. K mìøení ukazatelù látkových a energetických tokù je
vhodné pokud možno používat stejných metod, kterými byly tyto ukazatelé mìøeny pøed
zavedením zmìny. Tím se eliminují rozdíly mezi rùznými metodami a mìøení je pøesnìjší.

O výsledcích vyhodnocování, pøedevším o hodnotách snížení negativního dopadu na
životní prostøedí a o dosažených úsporách, by mìly být informováni jak zamìstnanci podni-
ku, tak i zainteresované strany. Zamìstnanci jsou tím motivováni k vìtšímu zájmu o progra-
my èistší produkce a ke stanovování nových cílù. U zainteresovaných stran se pak zvýšení
zájmu o programy èistší produkce mùže projevit i vìtší ochotou k poskytnutí potøebných
finanèních prostøedkù, úvìrù, pùjèek. Kromì toho jde i o zvyšování dobré povìsti podniku.

Pozitivní vliv èistší produkce na ekonomickou situaci podniku je jednoznaènì vysoký,
nicménì se pøedpokládá, že vzhledem k dosavadním úèetním systémùm nebyl dosud stopro-
centnì vyhodnocen. Po zavedení environmentálního úèetnictví, které se intenzivnì rozvíjí
a které bude schopné ocenit skuteènì všechny položky, do nichž se zavedení èistší produkce
pozitivnì promítlo, lze oèekávat ještì další zjištìní pozitivních dopadù.
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