
  

Univerzita Pardubice 
Fakulta ekonomicko-správní 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efektivnost investic do životního prostředí 
 

Bc. Monika Roudenská 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diplomová práce 
2010 

 
 



   



  

 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlašuji:  

Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v 

práci využila, jsou uvedeny v seznamu použité literatury.  

 

Byla jsem seznámena s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze 

zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skutečností, že Univerzita Pardubice má 

právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 

autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou nebo bude poskytnuta 

licence o užití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávněna ode mne požadovat 

přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložila, a to podle 

okolností až do jejich skutečné výše.  

 

Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v Univerzitní knihovně.  

 

 

 

 

 

 

V Pardubicích dne 15.6.2010  

 

             Bc. Monika Roudenská 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Ráda bych poděkovala vedoucí této diplomové práce doc. Ing. Iloně Obršálové, CSc. za 

poskytnuté rady a připomínky a za čas, který mi v průběhu psaní mé diplomové práce 

věnovala. Dále připojuji poděkování Ing. Janu Kašparovi, pracovníku firmy Vodní zdroje 

Ekomonitor spol. s r.o., za poskytnutou konzultaci k tématu práce a za velmi cenné informace. 

Velký dík patří za podporu, trpělivost a pochopení také mé rodině. 

 

 

 

 

 



  

ANOTACE 

Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení investic do životního prostředí. 

Obsahem teoretické části je přehled metod hodnocení efektivnosti, praktická část se zaměřuje 

na investice do oblasti vodního hospodářství a na konkrétním příkladě demonstruje použití 

vybrané metody pro volbu mezi několika variantami na základě předem stanovených kritérií. 
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TITLE 

The Efficiency of Environmental Investments 
 

ANNOTATION 

The diploma thesis deals with the problem of evaluating environmental investments. The 

theoretical part gives an overview of methods for evaluating the effectiveness. The practical 

part focuses on the investments into area of water management and on a particular example 

demonstrates the usage of the selected method which is used for choosing among several 

alternatives based on predetermined criteria.     
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1. Úvod 
 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení efektivnosti investic do 

životního prostředí. Pro investory je v současné době velice důležité vědět, jak přistupovat 

k hodnocení různých variant konkrétní environmentální investice, a podle kterých kritérií se 

v konečné fázi rozhodnout pro tu nejvhodnější z nich. Metod hodnocení investic existuje 

v současné době velká řada, některé z nich jsou založeny na jednoduchém porovnání nákladů 

na investici a budoucích příjmů, plynoucích z investice, další již berou v úvahu faktor času, 

ale pořád jde o ryze ekonomické metody. Ve skutečnosti se ale projevují i další efekty, které 

provázejí investici po celou dobu její životnosti. Tyto efekty mají často nepeněžní povahu a je 

obtížné je na peněžní bázi převést. Tento problém řeší metody multikriteriální, které se 

zabývají konflikty mezi několika mnohdy proti sobě jdoucími kritérii. Zvláště pro 

environmentální investice jsou velice důležité např. měkké metody, výpočet syntetického 

ukazatele nebo metoda zadané úrovně kritérií.  

 

Cílem předkládané práce je analýza možností, jak vyhodnocovat efektivnost 

environmentálních investic. Jako příklad byla zvolena kořenová čistírna odpadních vod. 
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2. Efektivnost investic a opatření na ochranu 
životního prostředí 

 

2.1. Výdaje do životního prostředí a investice 

 

Rozvoj firmy se v jednotlivých etapách svého vývoje neobejde bez investic. Totéž 

platí i o hospodaření územně správních celků a nepochybně to lze tvrdit i o hospodaření 

domácností.  Ve firmách je rozhodnutí o investicích jedním z nejdůležitějších strategických 

rozhodnutí. Slouží několik let, a proto mohou být pro firmu zdrojem výnosů, ale i zatěžujícím 

břemenem firemní ekonomiky (především fixními náklady). Podnik se tak může snadno 

dostat do finančních potíží, které mohou vést v konečném důsledku až k bankrotu. 

 

Důvody investování do životního prostředí1: 

• právní normy České republiky (strategické dokumenty), 

• právní normy Evropské unie (strategické dokumenty), 

• konkurenční výhody (ecolabelling – EMS, ecodesign), 

• ochrana proti ekologickému dumpingu, 

• úspora materiálových a energetických vstupů. 

 

Zdroje financování investic: 

• vlastní zdroje – nejvýznamnější zdroj financování investic (úspory); podpora 

využívání těchto zdrojů místními iniciativami, 

• státní rozpočet, 

• mimorozpočtové fondy (SFŽP, Fond národního majetku), 

• místní rozpočty, 

• zahraniční zdroje (strukturální fondy, Fond soudržnosti). 

 

 

 

 

                                                 
1 SLAVÍK, J. Výdaje do životního prostředí a investice [online]. 2007 [cit. 2010-06-09]. Katedra ekologie a 
životního prostředí PřF UP v Olomouci. Dostupné z WWW: http://ekologie.upol.cz/ku/ezpo/vzp.ppt  
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2.1.1. Investice a investování 

Podnikové investice můžeme charakterizovat jako jednorázově (v krátké době) 

vynaložené zdroje, které budou přinášet peněžní příjmy během delšího budoucího období (v 

praxi obvykle po dobu jednoho roku). 

 

Investice mohou být 2: 

• kapitálové (hmotné, fyzické), což jsou výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku (stálých aktiv), jako např. nákup strojů, pozemků, budov, apod., jejich vstupní 

cena je v současné době 40 000,-Kč a doba používání je delší než 1 rok, 

• nemateriální (nehmotné), které představují výdaje na pořízení dlouhodobého 

nehmotného majetku, jako např. nákup patentů, projektů, licencí, know-how, software, 

apod., jejich vstupní cena je v současné době vyšší než 60 000,-Kč a použitelnost delší 

než 1 rok, 

• finanční, což jsou peněžní výdaje na nákup dlouhodobých cenných papírů (akcií, 

obligací, uložení peněz na termínovaný vklad, dlouhodobé půjčky, apod.) za účelem 

získání úroků, popř. dividend nebo zisku. 

 

Proces investování je úzce svázán s inovačními procesy v podniku. V současné praxi 

jsou velmi často inovační procesy spojeny s ekologizací výroby. Dříve byla ekologizace 

výrobních činností podniku spojena s opatřeními, která zmírňovala ekonomické dopady na 

životní prostředí, byly odstraňovány již vzniklé škody (environmentální koncová zařízení – 

např. čistírny odpadních vod, odsiřovací zařízení pro čištění vzduchu nebo skládka 

komunálního odpadu). Lepší variantou je zcela jistě integrovaná investice v podobě 

preventivních přístupů3. Tato opatření zabraňují vzniku škod nebo je alespoň eliminují. Jde o 

mnohem výhodnější řešení, které obvykle vyžaduje nižší finanční prostředky a zároveň brání 

vzniku ekologických škod, čímž odpadají problémy s jejich následným odstraňováním.  

 

 

 

                                                 
2 KOŽENÁ, M. Efektivnost environmentálních investic. Scientific Papers of the University of Pardubice : Series 
D [online]. 2007, 11 (2007), [cit. 2010-06-09]. Dostupný z WWW: http://www.upce.cz/fes/veda-
vyzkum/scipap/e-verze-sborniku/2007/scipap-c-11.pdf . ISSN 1211-555X. 
 
3 OBRŠÁLOVÁ, I. Environmental Investment Appraisal – Some Problems of Efficiency Calculation. E+M 
Economics and Management, Special Issue. 2002, s. 23-28 
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2.2.  Posuzování efektivnosti environmentální investice 

 

Jak již bylo nastíněno, efektivnost investice se dá zjednodušeně vyjádřit jako poměr 

výnosy (lépe řečeno environmentální efekty) k environmentálním nákladům, přičemž je třeba 

upozornit na obtížnost stanovení environmentálních výnosů. Pojem efektivnost 

environmentálních investic je nutné rozšířit především u podnikového pohledu o hledisko 

LCA (hodnocení celého životního cyklu), dále rozšíření ekologické dimenze o kritérium 

kumulace škod v jednotlivých etapách zpracování a chápání efektivnosti jako 

multidimenzionálního pojmu. 

Neefektivně vynaložené prostředky společnosti jsou ztrátou, ať se jedná o investice 

výrobní nebo nevýrobní. U investic, které se řadí do druhé kategorie je nutné počítat s tím, že 

jejich hodnocení je daleko problematičtější a náročnější a co do výsledku i rizikovější. 

Kritériem pro hodnocení absolutní nebo pro výběr z určitého počtu variant je minimum 

nákladů, maximum efektů nebo kombinace obojího. Metod pro posuzování efektivnosti 

investic je v současné době velmi mnoho. Každá z nich je určitým vodítkem pro další analýzu 

a rozhodování, žádná z doporučených metod nemůže sloužit jako univerzálně platná. 

Pro čistě environmentální investici platí, že u environmentálních efektů je často 

problematické shrnutí do jednoho ekonomického kritéria, jakým je např. u výrobních investic 

celkový čistý výnos. Důvodem je nemožnost srovnatelného ocenění jednotlivých druhů 

důsledků. V literatuře je často vzpomínána metoda TUKP nebo využití substituční metody, 

kdy efekty environmentální jsou nahrazeny pro případ ocenění efekty technickými.4 

 

Typy podnikatelských rozhodnutí o investicích: 

• relativní srovnávání a hodnocení variant – výběr preferované varianty ze dvou nebo 

více zaměnitelných variant, 

• absolutní hodnocení – rozhodnutí o přijetí nebo zamítnutí individuálního investičního 

záměru, 

• simultánní modely – rozhodování o celém investičním programu podniku a jeho 

důsledcích na finanční situaci podniku. 

 

 

 
                                                 
4 OBRŠÁLOVÁ, I. Environmental Investment Appraisal – Some Problems of Efficiency Calculation. E+M 
Economics and Management, Special Issue. 2002, s. 23-28 
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2.2.1. Postup hodnocení investice 5 

Kritéria rozhodování o investici: 

• výnosnost – vztah mezi výnosy, které investice za dobu své existence přinese a 

náklady, které její pořízení a provoz stojí, 

• rizikovost – stupeň nebezpečí, že nebude dosaženo požadovaných výnosů, 

• doba splácení investice – rychlost přeměny zpět do peněžní formy. 

 

Podstatou hodnocení investic je porovnávání vloženého kapitálu (nákladů na investici) 

a výnosů, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových nákladů a ročních výnosů 

za dobu životnosti investice. Výnosem je pak přírůstek čistého zisku a odpisů (cash flow), 

které se vracejí do firmy v ceně prodaných výrobků nebo služeb. 

 

Postup hodnocení investic zahrnuje: 

a) Odhad jednorázových nákladů na investici. 

Odhad zahrnuje u strojních investic pořizovací cenu majetku, která se obvykle sestává 

z nákupní ceny a nákladů na dopravu, montážních a instalačních nákladů, cla, apod. U 

ostatních nákladů není odhad již tak přesný, zejména u stavebních nákladů, výzkumných a 

vývojových nákladů, ekologických nákladů, apod. 

 

b) Odhad budoucích výnosů a rizika. 

Zisk a odpisy jsou hlavními položkami výnosů. Výpočet vychází z odhadu budoucích 

tržeb a nákladů, a to jak fixních, tak variabilních. Investice obvykle vyvolá přírůstek 

zásob, růst tržeb zvyšuje pohledávky. Růst obou položek vyvolává potřebu dodatečných 

zdrojů, rozdíl mezi přírůstkem oběžných aktiv a krátkodobých pasiv označujeme pak jako 

změnu čistého pracovního kapitálu. 

 

c) Výpočet nákladů na kapitál vlastní firmy. 

Při hodnocení investice se musí počítat s náklady, které stojí kapitál. Financuje-li firma 

celou investici vlastním kapitálem, nákladem je požadovaný výnos z kapitálu vyjádřený 

ve výši dividend z akcií. Je-li investice plně financována úvěrem, tedy cizími zdroji, pak 

je nákladem úrok z úvěru. Pokud firma nedosáhne v tomto případě zhodnocení investice 

                                                 
5 SOVOVÁ, J. Analýza efektivnosti investic [online]. 2006 [cit. 2010-06-09]. Vlastní cesta.  
Dostupné z WWW: http://www.vlastnicesta.cz/akademie/finance/analyza-efektivnosti-investic/ . 
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alespoň v této výši, znamená to, že pracuje se ztrátou. Většinou se použijí průměrné 

kapitálové náklady, kombinace obou zdrojů, které se vypočtou jako aritmetický průměr: 

  

( ) ( )[ ] ( ) vks NuwDuuwi ⋅⋅+−⋅⋅⋅= 1  

kde 

i … průměrná míra kapitálových nákladů (podniková diskontní míra) 

sD … sazba daně z příjmu (v %) 

w… váhy jednotlivých kapitálových složek (dané % z celkových nákladů) 

u… % úroků z úvěru  

vkN … % nákladů vlastního kapitálu 

 

d) Výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů. 

Mezi jednorázově vynaloženými náklady na investici a očekávanými výnosy, které plynou 

řadu let, existuje značný časový posun. Faktor času obecně způsobuje,  že dnešní hodnota 

peněz je cennější než jejich hodnota v budoucnu. Výnosy tedy musíme přepočítat na 

stejnou časovou základnu, kterou bývá obvykle rok pořízení investice. Totéž platí i o 

nákladech, pokud jsou vynakládány déle než rok. Budoucí hodnotu tedy přepočítáme na 

současnou hodnotu. Jde o peněžní sumu, která musí být investována, pokud má být ve 

stanovené době získána zpět, větší o očekávané výnosy. 

 

( ) ni

BH
SH

⋅+
=

1
 

kde 

SH … současná hodnota budoucích příjmů 

BH  … budoucí hodnota (tj. očekávaná hodnota cash flow v daném období) 

i … úroková míra 

n… doba použitelnosti investice 

 

 

Bohužel hodnocení investice podle uvedeného postupu je v mnoha případech nedostačující a 

je vhodné zabývat se pojmem efektivnost investice. 
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2.2.2. Vnější faktory ovlivňující hodnocení efektivnosti investice 

Návratnost investice ovlivňuje celá řada faktorů, které se do standardních výpočtů 

návratnosti a efektivnosti často nezahrnují. Dochází tak k výraznému posunu cash flow a 

ovlivnění výsledku. Provedením citlivostní analýzy bychom zjistili např. obrovský dopad 

nárůstu cen energie na diskontovanou dobu návratnosti. Proto je důležité některé významné 

faktory uvést. Většina faktorů uvedených v následující tabulce je závislá nebo souvisí 

s inflací, pro zjišťování hodnoty peněz v čase je tedy inflace velmi důležitou veličinou. 

 

Tabulka 1: Vnější faktory ovlivňující hodnocení efektivnosti investic 

Faktor Způsob vlivu na investice Ovlivnění 
výsledku Kalkulování  

Nárůst cen 
energií 

Jeden z nejvýznamnějších faktorů ovlivňující 
návratnost investice rozhoduje o tom, kdy a zda 
vůbec se naše investice navrátí. Je velice 
náročné jej odhadnout. 

velmi vysoké složité 

Nárůst cen 
provedených 

opatření 

Následkem je navýšení pořizovací ceny 
investice, nebo její části v čase. Projevuje se 
zejména v cyklech obnovy provedených 
opatření, kdy některá u komponent nedosahuje 
životnosti celku. 

střední možné 

Zlepšení 
technických 
vlastností 
výrobku 

Vlivem výzkumu a zdokonalených technologií 
výrobců se zlepšují technické vlastnosti výrobků 
v čase. 

v krátkodobém 
horizontu nízké 

velmi složité 

Úrokové míry 
úvěrů 

Významná veličina charakterizující dostupnost 
peněz na trhu, je velmi důležitá z hlediska 
anuitních metod. 

významné možné 

Diskontní sazba 

Srovnávací číslo udávané v procentech, užívané 
v metodě NPV – čisté současné hodnoty, 
k hodnocení efektivity investic. Určit by ji měl 
investor sám podle své schopnosti zhodnocovat 
prostředky při obdovné míře rizika. Rozdílná je 
u soukromé osoby, občana a jeho rodinného 
domku, u státní instituce, a rozdílná je u 
obchodní nebo výrobní firmy, kde se dá 
předpokládat, že bude výrazně vyšší. 

zásadní nutné 

Státní podpora 
investice 

Za státem daných podmínek lze žádat o státní 
podporu. Státní podpora vychází ze strategie a 
obnovené strategie udržitelného rozvoje České 
republiky. Má vliv na výrazné snížení doby 
návratnosti investice. 

významné možné 

Chování 
uživatele 

Uživatel významným způsobem ovlivňuje 
realizaci a provozní investice, ovlivňuje 
skutečně dosažené cash flow a vytváří rozdíly 
mezi plánem a skutečností. 

velmi důležité nemožné 

 
Zdroj: KARÁSEK, J. Metody vyhodnocení efektivnosti investic - nástroj racionálního rozhodování [online]. 
2009 [cit. 2010-06-09]. Šetrné budovy. Dostupné z WWW: 
http://www.setrnebudovy.cz/component/content/article/35  
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2.2.3. Přehled metod hodnocení efektivnosti investic 

Na tomto místě bych ráda uvedla stručný výčet základních metod hodnocení 

efektivnosti investic. Některé metody budou dále rozpracovány v dalších subkapitolách této 

práce. 

 

1) Srovnávací propočty nákladů, výnosů a zisku 

a) Nákladové metody 

i) Metoda využití ročních nákladů 

ii)  Metoda diskontovaných nákladů 

iii)  Metoda kapitalizovaných nákladů 

b) Srovnání na základě zisku a rentability 

i) Return On Investment (ROI) – výnosnost investice 

2) Statické metody 

a) Payback Period (PP) – návratnost investic 

b) Metoda výnosnosti investice 

3) Dynamické metody 

a) Discounted Payback Period (DPP) – diskontovaná doba návratnosti 

b) Net Present Value (NPV) – čistá současná hodnota 

c) Internal Rate Of Return (IRR) – vnitřní výnosové procento 

d) Profitability Index (IR) – index ziskovosti 

4) Simultánní metody investičních programů (rozpočtů) 

5) Metody na základě teorie portfolia a teorie her 

6) Multikriteriální metody 

a) Metoda funkce užitku 

b) Výpočet syntetického ukazatele 

c) Výpočet syntetického ukazatele TUKP 

d) Měkké multikriteriální metody 

i) Fuzzy Set and Verbal Verdict Metod (metoda mlhavé logiky a verbálních výroků) 

e) Frekvenční analýza 

f) Shluková analýza 

g) Metoda zadané úrovně kritérií 

7) Substituční metoda ocenění efektu 
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2.2.4. Srovnávací propočty nákladů, výnosů a zisku 

Existuje několik typů srovnávacích propočtů nákladů, výnosů a zisku pro výběr 

zaměnitelných variant: 

 

� Nákladové metody6 – rozhodování probíhá pouze na základě nákladů, 

porovnáváme investice, které mají stejný nebo podobný efekt 

 

Nákladové kritérium může být využito na základě ročních nákladů, diskontovaných nákladů 

nebo kapitalizovaných nákladů. Za efektivnější je považována ta varianta, která vykazuje 

nejnižší náklady. 

 

� Metoda využití ročních nákladů 

Jádrem metody je přepočet všech nákladů na časový horizont jednoho roku. Pokud 

pořizujeme investici s využitím úvěru, používáme k výpočtu přiměřené úrokové zatížení a 

odpis metodou složeného úročení, rozložení roční hodnoty investice, zahrnující tzv. recovery 

capital index. 
 

( ) ( )[ ]
( ) 11

1
−+

−⋅⋅−=
i

jiLF
M

n

 

kde 

M … hodnota ročních nákladů 

F  … pořizovací cena varianty 

L … likvidační cena 

j … životnost varianty 

i … úroková míra 

 

Při výpočtu je třeba věnovat pozornost velikosti zvolené úrokové míry. Vysoká úroková míra 

dále zvyšuje požadavek na efektivnost velkých investic s dlouhou dobou životnosti. Spodní 

hranicí úroku by měla být rentabilita v daném podniku nebo oboru. Její využití zajistí, že 

každou další investicí se zachová průměrná rentabilita nebo se bude dále zvyšovat. Výši 

                                                 
6 KOŽENÁ, M. Efektivnost environmentálních investic. Scientific Papers of the University of Pardubice : Series 
D [online]. 2007, 11 (2007), [cit. 2010-06-09]. Dostupný z WWW: http://www.upce.cz/fes/veda-
vyzkum/scipap/e-verze-sborniku/2007/scipap-c-11.pdf . ISSN 1211-555X. 
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nákladů bude také ovlivňovat způsob odepisování (lineární nebo degresivní), životnost a 

využívání výrobní kapacity. 

 

� Metoda diskontovaných nákladů 

Metoda diskontovaných nákladů porovnává sumu všech nákladů spojených s realizací 

jednostlivých variant za celou dobu životnosti investice. Náklady jednotlivých roků se 

rozpočítávají na společnou základnu diskontováním (např. za rok zahájení provozu investice). 

Výhodnější je varianta s nižší současnou hodnotou. Provozní náklady se vypočítávají pomocí 

zásobitele. 

 

 

kde 

S… hodnota diskontovaných nákladů 

V … provozní náklady 

L … likvidační cena 

o  … odúročitel, stanoví se diskontováním L  

i  … úroková míra 

 

Metody založené na bázi nákladů se využívají při výběru a posuzování variant 

s dlouhodobými účinky na životní prostředí, v zahraničí se přistupuje k volbě diskontní sazby, 

v našich podmínkách se preferují metody založené na zisku. 

 

� Metoda kapitalizovaných nákladů 

U této metody jsou také kritériem posuzování náklady, u každé varianty se sčítají 

veškeré náklady na investici. Všechny varianty se kapitalizují a tím přepočítávají na 

srovnatelnou základnu. Kapitalizované náklady lze vypočítat takto: 

 

NSCK ++=  

kde 

K  … kapitalizované náklady 

C … pořizovací cena 

S… kapitalizované náklady obnovy hmotných prostředků 

N  … kapitalizované provozní náklady 

( )
( ) oL

ii
iVFS

n

n ⋅+
+⋅

−+⋅+=
1

1
1
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U kapitalizovaných nákladů není třeba zohledňovat dobu životnosti investice, protože 

přepočet na nekonečnou životnost je převádí na společnou časovou základnu. Kapitalizované 

náklady nekonečného počtu obnov hmotných prostředků lze vypočítat z následujícího vztahu: 

 

( ) i
x

i
S

n

1

1

1 ⋅−
+

=  

kde 

S … kapitalizované náklady obnovy hmotných prostředků 

i  … úroková míra 

n… životnost varianty 

 

V tomto vztahu se bere v úvahu také skutečnost, že v průběhu životnosti investice dochází 

k uvolňování prostředků, které má potom podnik k dispozici. Kapitalizovaná výše 

nepřetržitých nákladů se určuje jednoduchou kapitalizací. 

 

� Srovnání na základě zisku a rentability (případy rozdílných kapacit výroby, 

bereme v úvahu průměrné náklady na měrnou jednotku kapacity) 

 

� ROI (Return On Investment) – výnosnost investice7 

Ukazatel ROI porovnává čistý účetní zisk vůči velikosti investice, respektive objemu 

celkových aktiv nebo pasiv (bilanční suma). V českém názvosloví se setkáme častěji 

s názvem výnosnost aktiv, kdežto v prostředí ovlivněném účetními zásadami GAAP 

převažuje pojem výnosnost investice. ROI patří do skupiny poměrových ukazatelů 

zabývajících se výnosností. Ve stejné skupině je i Return On Equity (ROE) a Return On 

Assets (ROA, výnosnost aktiv, od ROI se liší pouze jmenovatelem zlomku, ROA počítá s užší 

kategorií, kterou je suma aktiv snížená o některé položky). 

 

Přestože je tento ukazatel hodnocen jako značně nespolehlivý, objevuje se snad 

v každém ohodnocujícím projektu. Metodu ROI je vhodné brát jen jako orientační. Výnosnost 

investice (aktiv) se často počítá dvěma odlišnými, ale podobnými způsoby. Zatímco první 

metoda bere v úvahu pouze účetní zisk, druhý přístup se snaží přiblížit výpočet reálným 

peněžním tokům (Free Cash Flow): 

                                                 
7 Středoevropské centrum pro finance a management [online]. 2005 [cit. 2010-06-09]. Dostupné z WWW: 
http://www.finance-management.cz/index.php  
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1. metoda: ROI = čistý zisk / aktiva nebo pasiva (bilanční suma) 

2. metoda: ROI = čistý zisk + úroky po zdanění / aktiva nebo pasiva (bilanční suma)   

 

Hlavním důvodem pro nespolehlivost ROI je čitatel zlomku, ve kterém se nachází čistý účetní 

zisk. Účetní zisk se velmi často liší od ekonomického zisku a je ovlivněn mnoha faktory.  

 

Následující tabulka zachycuje základní faktory, které vedou k odchýlení 

ekonomického výsledku hospodaření podniku nebo projektu od účetně vykazované hodnoty: 

 

Tabulka 2: Faktory způsobující odchýlení ekonomického výsledku od účetně 
vykazované hodnoty. 
 
Faktor Popis 

Odpisové metody 

Rychlost a přesnost, s jakou jsou dlouhodobé náklady promítány do 
hospodaření běžného období podstatně ovlivňuje výši zisku v běžném 
období. K odepisování lze zvolit lineární nebo zrychlenou metodu, 
různé přístupy jsou povoleny v různých národních účetních 
systémech. 

Vypovídací 
schopnost účetnictví 

Ne všechny položky jsou transparentně zachyceny, vedeny a 
vykazovány v účetnictví, respektive ve finančních výkazech. 
Příkladem mohou být práva plynoucí z opcí, tajných dohod, ale také 
dary, využití duševního vlastnictví nebo tržní výhody. Uvedené 
faktory ovlivňují zisk podniku, ale nemusí se promítat přímo do 
účetních hodnot podniku a naopak. 

Nákladové metody 

K promítání pořízených surovin a dalších vstupů do běžného 
hospodaření lze použít různé oceňovací metody, mezi nimi průměrné 
ceny, FIFO (First In First Out), LIFO (Last In First Out). Zvolením 
oceňovací metody je možné zásadně ovlivnit výši vykazovaného 
účetního zisku. 

Délka životnosti 
projektu nebo 
investice 

Čím je délka životnosti pozorovaného projektu nebo investice delší, 
tím je pravděpodobnější odchýlení ekonomického zisku od účetního. 

Nesoulad mezi 
financováním 
investic a příjmy 
z nich 

Tvorba rezerv na investice se sice může účetně promítnout do 
hospodaření běžného roku, ale ekonomický zisk bude realizován až 
v budoucnosti. 

Míra p řírůstku 
kapitálu 

Podniky v růstové fázi disponují obvykle vyššími přírůstky majetku 
než dospělé firmy, a tak je nutno očekávat jiné hodnoty ROI. 

 
Zdroj: Středoevropské centrum pro finance a management [online]. 2005 [cit. 2010-06-09]. Dostupné z WWW: 
http://www.finance-management.cz/index.php  
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2.2.5. Statické metody 

Statické metody na základě odhadu peněžního toku výnosů a nákladů (cash flow) za 

dobu životnosti investice nepracují s faktorem času, předpokládají konstantní průběh cash 

flow.  

 

� Payback Period (PP) – doba návratnosti 

Payback Period neboli doba návratnosti nebo také prostá doba návratnosti slouží 

k vytvoření základního porovnání, nechceme-li se zabývat otázkou složitého diskontování 

nebo vytváření komplikovaného cash flow. Investiční výdaje projektu musíme být ale schopni 

s určitou přesností odpovídající fázi projektu zjistit. 

 

CF

IN
T =  

kde 

IN … investiční výdaje projektu 

CF … cash flow (peněžní tok) 

 

Výhody metody: rychlost, jednoduchost, možnost vytvoření i při nedostatku relevantních 

údajů. 

Nevýhody metody: nepracuje s časovým faktorem, nezahrnuje vnější faktory, nerespektuje 

dynamiku a vývoj cash flow. 

 

 

� Metoda výnosnosti investice 

Rentabilita (výnosnost) investice je dána jako podíl průměrného ročního čistého zisku 

k investičním (kapitálovým) výdajům. Rentabilitu investice porovnáváme buď s požadovanou 

výnosností investice, nebo s výnosností jiných investic. Investici přijímáme, pokud je její 

rentabilita rovna nebo vyšší než požadovaná. 
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2.2.6. Dynamické metody 

Dynamické metody (finančně-matematické) na bázi cash flow pracují s faktorem času. 

Umožňují lépe postihnout vnější vlivy a lépe vidět do jeho průběhu v čase. Během procesu 

investování je nutné si uvědomit cenu vlastního kapitálu a naši schopnost jej zhodnocovat. 

Následně získáme podklad v podobě diskontní sazby.  

 

Finančně-matematické metody jsou kritizovány především z těchto důvodů: 

- předpokládá se dokonalé předložení informace (ve skutečnosti se jedná o hrubé 

odhady) 

- kalkulační úroková míra 

o nelze zjistit náklady vlastního kapitálu 

o nelze přiřadit cizí kapitál k určitému investičnímu majetku 

o kalkulační úroková míra musí být odhadnuta 

- finanční náklady mohou vést k rozdílným výsledkům 

 

Základní typy dynamických metod: 

 

� Discounted Payback Period (DPP) – diskontovaná doba návratnosti 

Oproti metodě prosté doby návratnosti (PP) pracuje metoda diskontované doby 

návratnosti s diskontním faktorem. Vypočítáváme průběžně cash flow během životnosti 

projektu, které diskontujeme. 

 

( ) 01
1

=−+⋅ −

=
∑ INrCF t
r

t
t

i

 

kde 

tCF … cash flow (peněžní tok) v období t 

r … diskontní sazba 

t … počet období 

IN … investiční výdaje projektu 

 

Výhody metody: respektování vývoje a dynamiky cash flow, názornost v podobě výsledku 

v letech, porovnatelnost s ostatními variantami. 

Nevýhody metody: složitost výpočtu cash flow během doby životnosti projektu, určení 

diskontní sazby, nezachycuje některé vnější faktory. 
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� Net Present Value (NPV) – čistá současná hodnota 

Metoda čisté současné hodnoty je jednou z nejvíce užívaných metod hodnocení 

investic. Vychází z výše uvedené diskontované doby návratnosti. Na rozdíl od ní se ale 

zůstatek nerovná nule. Vypočítává rozdíl mezi diskontovanými příjmy a kapitálovými výdaji. 

 

( ) INrCFNPV t
T

t
t

i

−+⋅= −

=
∑ 1

1
 

kde 

NPV … Net Present Value 

tCF … cash flow (peněžní tok) v období t 

r … diskontní sazba 

t … počet období 

IN … investiční výdaje projektu 

 

Výhody metody: respektování vývoje a dynamiky cash flow, výsledek zobrazený v korunách, 

porovnatelnost s ostatními variantami za předpokladu obdobné délky životnosti. 

Nevýhody metody: složitost výpočtu cash flow během doby životnosti projektu, určení 

diskontní sazby, nezachycuje některé vnější faktory. 

 

� Internal Rate Of Return (IRR) – vnit řní výnosové procento8 

Ve srovnání s čistou současnou hodnotou (NPV) dosahuje tato metoda obdobných 

výsledků. Principielně vypočítává diskontní sazbu, při které je NPV rovno nule. Jinými slovy 

hledáme takovou hodnotu diskontní míry, při které se současné očekávané výnosy z investice 

rovnají současné hodnotě výdajů na investici: 

SHFC = SHIN 
 

SHCF = IN = ∑
= +

n

t
t

t

k

CF

1 )1(
  což lze psát i takto:     

SHFC – SHIN = 0 
 

kde 

SHCF… současné očekávané výnosy z investice 

SHIN … současná hodnota výdajů na investici 
                                                 
8 SYNEK, M., EISLER, J. Podniková ekonomika, 2006, C.H.Beck, ISBN 80-7179-892-4 
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k … diskontní míra 

t … počet období 

tCF … cash flow (peněžní tok) v období t 

IN … investiční výdaje projektu 

 

 Protože diskontní míra k je číslo, které hledáme, musíme postupovat iterativně a rozdíl 

levé a pravé strany rovnice změnou diskontní míry postupně snižovat tak dlouho, až se rovnají 

(jejich rozdíl je nulový). Metoda je v praxi velmi oblíbená, protože udává předpokládanou 

výnosnost investice, kterou můžeme porovnávat s požadovanou výnosností. Rozdíl je mírou 

jistoty a rizika: je-li příliš velký, je jistota malá a riziko velké. Výpočet vnitřního výnosového 

procenta použijeme v případě, budeme-li chtít zjistit nutnou výnosnost investice k pokrytí 

investičních nákladů, a dále k porovnání s diskontní mírou zahrnující riziko WACC. Pokud je 

IRR > WACC, pak je projekt přijatelný. 

 

Výhody metody: respektování vývoje a dynamiky cash flow, není nutné určovat diskontní 

sazbu, porovnatelnost s ostatními variantami. 

Nevýhody metody: složitost výpočtu cash flow během doby životnosti projektu, složitý 

výpočet, nezachycuje některé vnější faktory. 

 

� Profitability Index (IR) – index ziskovosti 

Pro porovnávání různých investic lze využít index současné hodnoty (index 

rentability, profitability index), který vypočteme jako podíl současné hodnoty cash flow a 

nákladů na investici. 

 

IN

PVCF
IR =  

kde 

PVCF… současná hodnota cash flow, vypočítá se: 

 ( ) t
T

t
t rCF

i −

=
+⋅∑ 1

1
 

IN … náklady na investici 

Je-li IR > 1, je investice přijatelná. Čím je hodnota IR vyšší, tím je investice výhodnější. 
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2.2.7. Simultánní metody investičních programů (rozpočtů) 

Simultánní plánování celkového investičního programu, zohledňující vzájemné vazby 

mezi více nebo mezi všemi oblastmi podniku, se snaží překonat výše zmíněné slabiny 

finančně-matematických metod investičních propočtů. Možnost dosáhnout objektivního 

rozpočtu investic spočívá v tom, že vycházíme z optimálního plánu výroby. 

 

2.2.8. Multikriteriální metody 

Vícekriteriální rozhodování vzniká všude tam, kde rozhodovatel hodnotí důsledky své 

volby dle několika kritérií, a to kritérií kvantitativních, která se vyjadřují zpravidla 

v přirozených stupnicích (hovoříme také o číselných kritériích) nebo kritérií kvalitativních, 

kdy zavádíme vhodnou stupnici, např. stupnice klasifikační nebo stupnice velmi vysoký-

vysoký-průměrný-nízký-velmi nízký a současně definujeme směr lepšího hodnocení, tj. zda 

lepší je maximální nebo minimální hodnota (klesající nebo stoupající hodnoty).9 

Metody vícekriteriálního rozhodování poté řeší konflikty mezi vzájemně 

protikladnými kritérii. Tyto metody mají za cíl shrnout a utřídit informace o variantních 

projektech. 

 

Typy kritérií podle povahy kritéria: 

• kritéria maximalizační: při rozhodování vycházíme z toho, že žádoucí je vyšší hodnota 

kritéria, 

• kritéria minimalizační: žádoucí je nižší hodnota kritéria. 

 

Modely vícekriteriálního rozhodování zobrazují rozhodovací problémy, v nichž se 

důsledky rozhodnutí posuzují podle více kritérií. Zohlednění více kritérií při hodnocení vnáší 

do řešení problémů obtíže, které vyplývají z obecné protichůdnosti kritérií. Kdyby totiž 

všechna kritéria ukazovala na stejné řešení, stačilo by pro volbu nejvhodnějšího rozhodnutí 

jediné z nich. Účelem modelů v těchto situacích je buď nalezení „nejlepší“ varianty podle 

všech uvažovaných hledisek, vyloučení neefektivních variant nebo uspořádání množiny 

variant. 

                                                 
9 SKULINOVÁ, D. Vícekriteriální rozhodování při stanovení využitelnosti budov na územích se zvýšenou 
průmyslovou činností, online [cit. 2009-10-20]. Dostupné z: 
http://www.cideas.cz/free/okno/technicke_listy/1uvt/1232.pdf  
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Přístupy k vícekriteriálnímu rozhodování se liší podle charakteru množiny variant či 

přípustných řešení. Podle způsobu jejího zadání lze rozlišit dvě skupiny těchto modelů: 

• modely vícekriteriálního hodnocení variant jsou zadány pomocí konečného seznamu 

variant a jejich ohodnocení podle jednotlivých kritérií, 

• modely vícekriteriálního programování mají množinu variant s nekonečně mnoha 

prvky vyjádřenu pomocí omezujících podmínek a ohodnocení jednotlivých variant je 

dáno jednotlivými kriteriálními funkcemi. 

 

Rozhodnutím v teorii vícekriteriální analýzy variant rozumíme vybrat jednu nebo více 

variant z množiny přípustných variant a doporučit je k realizaci. Rozhodovatel by měl při 

výběru variant postupovat objektivně, k čemuž mu slouží aparát různých postupů a metod 

analýzy variant. Někdy je možno oddělit osobu zadavatele úlohy od osoby jejího řešitele 

(analytika). Tento postup má svoje výhody i nevýhody. Výhodou bývá skutečnost, že analytik 

málokdy bývá zainteresován na výsledku rozhodnutí, a proto postupuje maximálně 

objektivně. Nevýhodou může být fakt, že analytik nebývá obeznámen se všemi detaily úlohy, 

které se při zadávání nedaly modelově zachytit. Výsledkem proto může být doporučení sice 

objektivně „nejlepší“, ale prakticky by byla lepší varianta, která se například umístila na 

druhém místě, zvláště při malých rozdílech hodnot agregovaného rozhodovacího kritéria.10 

V praxi je možné se nezřídka setkat s případy, kdy je vzájemné srovnání variant 

provedeno vysloveně špatně a popírá pravidla logického myšlení. Zde si často říkáme proč? 

Příkladem může být volba dovozu namísto místní výroby, varianta odloženého řešení, nulová 

varianta nebo záměna surovin. Má tedy variantní přístup smysl? Odpověď je, že má, jsou-li 

varianty objektivně zhodnoceny, především co se týče efektivnosti, načasování, nižších 

negativních vlivů a prospěchu pro veřejnost. Náklady a průtahy spojené s variantním řešením 

nesmí převážit! 

Obecně je otázka hodnocení předmětem teorie rozhodování, jež se v praxi snaží 

vyrovnat se dvěma zásadními problémy: 

• problém existence více kritérií: touto problematikou se zabývá teorie vícekriteriální 

(multikriteriální) optimalizace, 

• problém nevyjasněné budoucnosti: subjekt rozhodování rozhoduje v daném aktuálním 

okamžiku – v situaci, kdy mu zpravidla není známo, které z možných okolností 

v budoucnu ve skutečnosti nastanou a ovlivní tím efektivnost zvoleného rozhodnutí. 

                                                 
10 HOUŠKA, M. ZIP - Vícekriteriální rozhodování [online]. ČZU Praha : SMEP, 2004 [cit. 2010-06-09]. 
Dostupné z WWW: http://etext.czu.cz/sekce.php?id=publikace  
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 Tento problém se dále formálně člení do dvou stupňů: 

o nejistota, kterou lze charakterizovat pravděpodobnostně – hovoříme o 

rozhodování za nejistoty / za rizika (tušíme, co se stane, neznáme 

pravděpodobnost), 

o neurčitost, v jejímž případě se má za to, že nejsou k dispozici ani 

pravděpodobnostní charakteristiky budoucnosti – rozhodování za neurčitosti 

(nemáme představu, co může nastat).11 

 

Jak bylo zmíněno výše, existuje mnoho metod a postupů analýzy variant. Některé 

z nich jsou pro hodnocení efektivnosti environmentálních investic velice důležité, protože pro 

čistě environmentální investice platí více než kde jinde, že u environmentálních efektů je 

často problematické shrnutí do jednoho ekonomického kritéria. Proto bych se jim na tomto 

místě ráda více věnovala. Jedná se především o tyto metody: 

 

� Metoda funkce užitku12 

Hlavním principem této metody je řešení multikriteriální optimalizace převedením na 

monokriteriální, kdy maximalizujeme funkci užitku:  ( )xU
Sx∈

max  

Metoda funkce užitku vychází z předpokladu, že subjekt rozhodování dokáže přiřadit každé p-

tici čísel ( ) ( ) ( )( )xfxfxff p,...,, 21= , kde x je libovolný prvek množiny přípustných řešení, reálné 

číslo – užitečnost přípustného řešení (varianty)x , tj. číslo ( ) ( ) ( )( )xfxfxfU p,...,, 21′ . Funkce 

U mívá v aplikacích často tvar váhové funkce: 

 

( ) ( ) ( ) ( )xfwxfwxfwxU pp ⋅++⋅+⋅= ...2211   

kde 

iw … nezáporné váhy kriteriálních funkcí if , pro něž platí 1...21 =+++ pwww . 

 

O kriteriálních funkcích if  přitom předpokládáme, že vznikly níže popsaným způsobem 

normování z původních (nenormovaných) kriteriálních funkcí iF :  

                                                 
11DOČKAL, M. Rozhodovací procesy v ŽP – Multikriteriální hodnocení, online [cit. 2009-10-20]. Dostupné z: 
http://geohydraulika.fsv.cvut.cz/on_line/rpz/05-Multikriterialni_analyza.pdf  
 
12 DOČKAL, M. Rozhodovací procesy v ŽP – Multikriteriální hodnocení, online [cit. 2009-10-20]. Dostupné z: 
http://geohydraulika.fsv.cvut.cz/on_line/rpz/05-Multikriterialni_analyza.pdf 
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( ) ( )( )
( )minmax

min

ii

ii
i FF

FxF
xf

−
−

=  

kde 

miniF resp. maxiF … minimální resp. maximální hodnota i-té kriteriální funkce na množině 

přípustných řešení S. 

 

Vlastnosti vzniklých funkcí: 

• jsou bezrozměrné (proto je lze sčítat), 

• nabývají hodnoty z intervalu <0,1>. 

Tento způsob normování je zvlášť vhodný pro lineární původní funkce iF . 

 

� Výpočet syntetického ukazatele 

Jde v podstatě o jiné podání předchozí metody funkce užitku, přičemž kriteriální 

funkce if  je nahrazena bodovým ohodnocenímib . Průběh výpočtu syntetického ukazatele 

zobrazuje následující obrázek. 

 

Obrázek 1: Výpočet syntetického ukazatele 

Výběr variant

Výběr kritérií

Stanovení váhy
kritéria wi

Test shody názorů

Bodové hodnocení bi

U = ∑ bi * wi

Rozhodnutí o výběru varianty

výpočet syntetického 
ukazatele

Výběr variant

Výběr kritérií

Stanovení váhy
kritéria wi

Test shody názorů

Bodové hodnocení bi

U = ∑ bi * wi

Rozhodnutí o výběru varianty

výpočet syntetického 
ukazatele

 

 

Zdroj: OBRŠÁLOVÁ, I. Efektivnost investic a opatření na ochranu životního prostředí, nepublikované výukové 
materiály, Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní. 2010. 
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V souboru vybraných kritérií nemají všechna kritéria stejný relativní význam ve vztahu ke 

konkrétnímu posuzovanému záměru. Tento relativní, vzájemně poměrný význam (důležitost) 

se zjednodušeně označuje jako váha kritéria iw . V určitých specifických případech může být 

použito stejné váhy pro všechna kritéria, většinou je však třeba na základě reálných variant a 

popisu ukazatelů kritérií jednotlivé váhy stanovit.  

 

Pro určení vah kritérií existuje řada metod, které lze rozdělit: 

• metody pro nezávislé stanovení vah (hodnocení provádí jedinec nebo členové týmu 

nezávisle na sobě), 

• metody pro závislé stanovení vah (členové týmu jsou v kontaktu mezi sebou – 

brainstorming, týmová dohoda nebo Delfská metoda), 

• metody jednotlivce, 

• skupinové určení vah.13 

 

V podstatě máme tři přístupy modelování preferencí mezi kritérii a to pomocí: 

• aspirační úrovně: uživatel zadá hodnoty, kterých by aspoň měla dosáhnout varianta 

hodnocená podle jednotlivých kritérií. Akceptovatelná varianta je varianta, která 

dosáhne požadované aspirační úrovně (např. metoda zadané úrovně kritérií), 

• ordinální informace o kritériích: předpokládají seřazení kritérií podle stupně 

důležitosti (např. Fullerův trojúhelník, metoda pořadí), 

• kardinální informace o kritériích: přepokládají konstrukci vah, které přiřazujeme 

každému kritériu (např. Saatyho matice, Metfesselova bodovací metoda). 

 

Stanovení vah lze provést pomocí nejrůznějších metod: 

• Metoda pořadí – spočívá v prostém seřazení parametrů (hierarchizace). 

Nejdůležitějšímu ukazateli (z n-tého počtu všech hodnocených) je přiřazeno 1.místo 

v pořadí, nejméně důležitému kritériu N-té pořadí, přičemž nN = . Váha kritéria wj je 

odvozena z výsledného pořadí, kde 1.místu odpovídá nw j = , poslednímu kritériu 

v pořadí je přiřazeno číslo 1. Pro další výpočty je třeba váhy znormovat podle vztahů: 

 

                                                 
13 DOČKAL, M. Rozhodovací procesy v ŽP – Multikriteriální hodnocení, online [cit. 2009-10-20]. Dostupné z: 
http://geohydraulika.fsv.cvut.cz/on_line/rpz/05-Multikriterialni_analyza.pdf 
 



 - 30 - 
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∑
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jN
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1

     kdy     ( ) 1
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=∑
=

n

j

N
jw  

 

• Metoda známkování – principem je zvolení bodovací (známkovací) stupnice, např. 0 

až 1, 0 až 10, 0 až 100 bodů. Známky jsou pak přidělovány podle důležitosti 

jednotlivých kritérií (ukazatelů). Nejvyšší hodnoty dosahují nejvýznamnější kritéria, je 

možné přisoudit stejnou známku více ukazatelům. Váhy je třeba opět normovat podle 

následujícího vztahu: 

( )
∑

=
j

j

jN
j z

z
w  

kde  

jz … známka (počet bodů) přiznaná j-tému parametru. 

 

• Alokační metoda – základem je postupné rozdělení předem stanoveného celkového 

úhrnu bodů (např. 100=∑ jw  je Metfesselova bodovací metoda) na hlavní kategorie, 

skupiny, až po jednotlivá kritéria. 

 

Příklad: Kritéria technická a provozní  … 20 b. 

  Kritéria ekonomická*   … 20 b. 

  Kritéria ekologická   … 35 b. 

  Kritéria sociální   … 25 b.  

       ∑ = 100 b. 

* Kritéria ekonomická 

  Celkové náklady   … 12 b. 

  Provozní náklady   …   5 b. 

  Vyvolané náklady   …   3 b. 

       ∑ = 20 b. 

 

• Fullerův trojúhelník – kvalitativní párové porovnávání. Princip metody spočívá ve 

vzájemném porovnávání všech kritérií, tedy ve vytvoření dvojic, jejichž počet 
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je ( )1
2

−⋅







n

n
. Hodnotitel stanoví v rámci každé dvojice preferované kritérium, je 

možné uvažovat i shodnou důležitost obou kritérií. 

 

Příklad pro čtyři kritéria, přičemž zvýraznění ukazatel je označen jako preferenční: 

   1 1 1 

1  chuť piva  2 3 4 

2  cena    2 2 

3  obsluha   3 4 

4  zahrádka    3  

     4 

 

Zjistí se celkový počet „předností“ pro každé kritérium a předpokládá se udělení 

jednoho bodu za každou preferenci a půl bodu v případech dvojic bez označení 

preference – výsledkem je pak váha kritéria wj. V případě, že u některého kritéria 

vychází wj = 0, je třeba tomuto kritériu přiřadit hodnotu wj = 1, a obdobně zvýšit wj i u 

všech ostatních kritérií. Nevýhodou bývá subjektivní přístup hodnotitele, proto se 

doporučuje stanovit výslednou váhu ukazatelů kritérií z postoje většího počtu 

respondentů (např. anketou), tzn. použít expertní způsob stanovení jednotlivých vah.14 

 

• Saatyho matice – kvantitativní párové porovnávání. Jedná se o komplexní postup 

odhadu vah kritérií. Investor porovnává, obdobně jako u Fullerova trojúhelníku, 

všechny možné dvojice kritérií. Stupeň důležitosti jednoho kritéria před druhým je 

však vyjádřen pomocí stupnice 1 až 9, přičemž: 

� 1 … obě kritéria jsou stejně důležitá, 

� 3 … kritérium i je mírně důležitější než kritérium j, 

� 5 … kritérium i je značně důležitější než kritérium j, 

� 7 … kritérium i je velmi silně důležitější než kritérium j, 

� 9 … kritérium i je absolutně důležitější než kritérium j.15 

 

                                                 
14 DOČKAL, M. Rozhodovací procesy v ŽP – Multikriteriální hodnocení, online [cit. 2009-10-20]. Dostupné z: 
http://geohydraulika.fsv.cvut.cz/on_line/rpz/05-Multikriterialni_analyza.pdf 
 
15 ŽIŽKA, M. Vícekriteriální rozhodování [online]. 2006 [cit. 2009-10-20]. Portál Quercus. Dostupné z WWW: 
http://quercus.kin.tul.cz/~miroslav.zizka/multiedu/Vicekriterialni_rozhodovani.pdf  
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Pro bodové ohodnocení kritéria se používají nejrůznější stupnice (nominální, kardinální, 

ordinální, intervalová, kardinální poměrová, verbálně numerická) nebo přímo zvolené bodové 

škály. 

 

� Výpočet syntetického ukazatele TUKP 

Metoda Totálního ukazatele kvality prostředí (TUKP) představuje formalizovaný 

pracovní postup pro kvantitativní posuzování rozvojového záměru nebo projektu „tvrdého“, 

určitého typu. Umožňuje vyjádřit číselné skóre a hierarchizaci posuzovaného vějíře scénářů 

(variant). Jde o pomocný nástroj různých podpůrných systémů rozhodování DSS (Decision 

Support System) na současné úrovni poznání pro standardní úkol multikriteriální analýzy 

s cílem určit nejvýhodnější variantu pro zadaný soubor kritérií.16 

Jinými slovy můžeme vyjádřit filozofii metody TUKP a to tak, že jednotlivé vlivy 

záměru, reprezentované příslušnými ukazateli, lze z hlediska kvality a kvantity posoudit a 

transformovat na dílčí funkce užitku, které jsou již srovnatelné. Výsledkem je stanovení 

celkové funkce užitku U pro každou z variant řešení V i (vícerozměrný vektor), preferována je 

pak varianta s nejvyšší předpokládanou hodnotou celkové funkce užitku: ( )iU
Si∈

max  

Jde tedy o modifikaci funkce užitku, kterou provedl profesor Říha a uvádí ji ve své práci 

z roku 198117. Každému užitku ( )iVVVU ,...,, 21  je přiřazeno reálné číslo podle obecného 

vztahu:  

 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]iniii VUVUVUVU ,...,, 21=  

kde 

( )ij VU … dílčí funkce užitku j  vyjadřující stupeň plnění dílčího kritéria jP  pro variantu iV . 

 

Celková funkce užitku:  

( ) ∑
=

=
n

j
ji UVU

1

 

kde 

i … varianta 

j … kritérium. 

                                                 
16 PROCHÁZKOVÁ, D. Závěrečná zpráva–Systém pro podporu rozhodování ve prospěch krajiny a lidských 
sídel, online [cit. 2009-10-20]. Dostupné z: http://www.mze-vyzkum-infobanka.cz/DownloadFile/2414.aspx  
 
17 Průmyslový vzor PV z č. 11694-81 (je zde podrobně popsán algoritmus metody TUKP). 
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Pro každou jednorozměrnou funkci užitku jU neboli ( )ij VU  platí vztah ( )jjj PfU = . Hodnota 

jU   je z intervalu 1,0 . 

 Skupinu i variant budeme hodnotit podle j  na sobě nezávislých kritérií. Velmi 

důležité je na počátku určit všechna podstatná kritéria (na žádné podstatné nezapomenout). 

Zcela zásadní důležitost pro hodnocení má určení významnosti jednotlivých kritérií. Pokud 

bude toto provedeno laicky či úmyslně zkresleně, výsledky posouzení jsou zcela 

znehodnoceny. Při zavedení vah kritérií (obecně 1≠jw ) platí pro výpočet celkové funkce 

vztah:  ( ) ( )N
j

n

j
ji wUVU ⋅=∑

=1

 

 Dále je zřejmé, že jedním ze stěžejních kroků v celé multikriteriální analýze při 

aplikaci funkce užitku je stanovení transformačních funkcí užitku ( )jjj PfU = . Při 

sestavování transformačních funkcí jsou podstatné následující kroky: 

• určit, v jakých jednotkách bude ukazatel kritéria vyjádřen, 

• určit, zda jde o transformaci přímou (s rostoucím parametrem roste i užitek – kritéria 

popisují pozitivní efekty a výnosy), nebo zda se jedná o transformaci nepřímou (s 

rostoucím parametrem klesá užitek – kritéria popisují nepříznicé efekty a náklady), 

• stanovit, v jakém intervalu maxmin ,PP  se transformace uskuteční, 

• definovat, jaký tvar bude mít transformační funkce. 

 

Profesor Říha (2001) uvádí tři odlišné postupy pro určení vyhodnocovacích 

(transformačních) funkcí: 

1. odvození reálných transformačních funkcí, které vychází z uplatnění skutečné 

transformační funkce v souladu s předpokládanou užitečností (absolutně chápanými 

vlastnostmi) posuzovaného parametru, 

2. odvození standardních transformačních funkcí, které spočívá v aplikaci monotónní 

transformační funkce podle zavedené klasifikace a opírá se o poznatky z oblasti rozhodování 

a teorie her, 

3. odvození komparativní transformační funkce, která se opírá výhradně o zadané vstupní 

údaje pro celý posuzovaný soubor variant.18 

 

                                                 
18 DOČKAL, M. Rozhodovací procesy v ŽP – Multikriteriální hodnocení, online [cit. 2009-10-20]. Dostupné z: 
http://geohydraulika.fsv.cvut.cz/on_line/rpz/05-Multikriterialni_analyza.pdf 
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� Měkké multikriteriální metody 19 

Jedná se především o metody založené na jazykové proměnné. Za připomenutí stojí 

metoda mlhavé logiky a verbálních výroků (Fuzzy Set and Verbal Verdict Metod). Tato 

metoda patří do kategorie měkkého, mlhavého typu, a opírá se o teorii mlhavých množin. 

Může být aplikována v různých obměnách, jednak samostaně s přímým vstupem priorit, 

anebo jako stupnice v pomocných bodech, namísto standardní verbálně-numerické stupnice 

v relativních jednotkách, tj. ve spojení s metodou TUKP (možnost uplatnění axiomatické 

teorie kardinálního užitku). Umožňuje aplikaci jednotlivci i kolektivu. 

 

� Metoda zadané úrovně kritérií 20 

Tato metoda patří do skupiny metod s přístupem modelování preferencí mezi kritérii 

pomocí aspirační úrovně, tzn. určí se výchozí úroveň jednotlivých kritérií, která je pro 

investora přijatelná. Na základě aspirační úrovně se vytvoří dvě podmnožiny (varianty 

přijatelné a nepřijatelné). V dalších krocích se zadané úrovně kritérií zpřísňují nebo změkčují 

až do okamžiku výběru jedné preferované varianty.  

Výhody této metody tkví v tom, že jednotlivá kritéria není nutné převádět na 

společnou bázi, není nutné zdůvodňovat typ agregační funkce ani váhu kritérií, není třeba 

stanovovat bazální variantu, metoda se dá aplikovat jako dialogová, a neméně významné jsou 

také její vlastnosti jako jednoduchost a průhlednost. 

 

Příklad: Pro zabezpečení potřeby výchozího polotovaru pro výrobu agrochemikálií 

v chemickém podniku byly zjištěny 3 možnosti technologie výroby. Pro rozhodování o 

výběru preferované technologie byla vybrána tato minimalizační kritéria. 

 

K1 … další náklady na vývoj a ověření technologie v mil. Kč 

K2 … investiční náklady na pořízení technologického zařízení v mil. Kč 

K3  … dosažitelná kvalita polotovarů v % nečistot 

K4 … obsah škodlivin v odpadních vodách 

 

 

                                                 
19 PROCHÁZKOVÁ, D. Metodiky hodnocení rizik, článek, online [cit. 2009-10-20]. Dostupné z: 
http://www.bozpinfo.cz/citarna/clanky/rizeni_bozp/hodnoceni_rizik040331.html  
 
20 OBRŠÁLOVÁ, I. Efektivnost investic a opatření na ochranu životního prostředí, nepublikované výukové 
materiály, Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní. 2010. 
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Potřebné údaje jsou uspořádány do přehledné tabulky: 

Varianty Kritéria 

X i K1 K2 K3 K4 

X1 0,8 5,0 0,2 60 

X2 1,0 8,0 0,5 90 

X3 0,5 6,0 0,3 40 

 

V prvním kroku stanoveny jsou stanoveny tyto zadané úrovně kritérií: 

1.krok: y(1)1 = 0,8; y(1)2 = 8,0; y(1)3 = 0,5; y(1)4 = 80 

Varianta X1 a X3 ještě nevyhovují. Kritéria se zpřísní. 

2.krok: y(2)1 = 0,6; y(2)2 = 6,0; y(2)3 = 0,3; y(2)4 = 50 

Preferujeme variantu X3. 

 

2.3.  Eko-efektivnost 

 

Pojem eko-efektivnost je diskutován od počátku devadesátých let a metodické 

rozpracování pro účely měření je uváděno po konferenci Rio 1992 zejména v doporučeních 

OECD, WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) a dalších 

materiálech. V pojetí OECD vyjadřuje eko-efektivnost takovou efektivnost, při které jsou 

využívány environmentální zdroje k uspokojení lidských potřeb. Může být vyjadřována jako 

poměr výstupů ke vstupům, kde výstupem je hodnota produktů nebo služeb produkovaných 

firmou, sektorem nebo ekonomikou jako celkem a vstupem je celkový úhrn 

environmentálních tlaků generovaných firmou, sektorem, ekonomikou. 

 

Efektivnost je tedy multidimenzionální koncepce, má různé interpretace, podíl výstupů 

a vstupů lze podle účelu vyjadřovat nejrůznějším způsobem. Lze ji vyjadřovat finančními 

termíny, finanční efektivnost sleduje, zda a jak dlouho aktivity mohou být udržitelné 

v ekonomickém smyslu. Pro potřeby vyjádření eko-efektivnosti je třeba pojetí rozšířit.21 

 

 

 

                                                 
21 OBRŠÁLOVÁ, I., BAŤA, R., DRDLA, T. Contribution to Eco-efficiency Evaluation. The System of 
Accounting and Reporting for Sustainable Development at Micronomic and Macronomic Levels, Brno, s. 152-
159, (2006), (Sborník) 80-7194-867-5. 
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2.3.1. Definice eko-efektivnosti 

WBCSD definuje tento pojem takto: eko-efektivnost je dosahována dodávkou zboží a 

služeb oceněných v konkurenci a uspokojujících lidské potřeby a přinášejících kvalitu života 

a zároveň progresivně redukuje ekologické vlivy a intenzitu využití zdrojů po dobu životního 

cyklu v úrovni, která je dána únosnou kapacitou Země. 

Je vhodné připomenout i další definice eko-efektivnosti, o kterých mluví zahraniční 

literatura: 

• Podniková efektivnost – zde se jedná o nákladově nejvýhodnější stanovení určité 

výkonnosti. Podniková efektivnost je předpokladem pro alokační efektivnost a 

postrádá poměr obratu k nákladům na výrobní faktory (mzdy, náklady na nakoupený 

materiál apod.). 

• Alokační efektivnost – popisuje nejlepší možné nasazení výrobních faktorů (z hlediska 

alokace). Toto vede k tomu, že konzumenti jsou zásobováni požadovanými statky a to 

za nejvýhodnější ceny. 

• Ekologická efektivnost – je relace mezi tvorbou škodlivin a nějakou definovanou 

jednotkou, buďto ve smyslu 

o ekologické produktové efektivnosti jako poměru jednotky produkce k přitom 

vytvořeným škodlivinám nebo 

o ekologické funkční efektivnosti jako poměru funkčního plnění (např. ovládnutí 

kilometru transportních cest ve městě) k přitom vytvořeným škodlivinám. 

• Ekologická efektivnost opatření na ochranu životního prostředí – postrádá poměr 

redukovaného vlivu na životní prostředí (během celkové doby životnosti investice do 

životního prostředí) a proto vznikajícího vlivu na životní prostředí (výroba, provoz a 

zpracování odpadu investice do životního prostředí). 

• Ekonomicko-ekologická efektivnost – popisuje relaci „tvorba hodnoty v produkci – 

tvorba škodlivin“, popřípadě poměr nějaké ekonomické veličiny k veličině ekologické. 

Ukazatel „tvorba hodnoty v produkci na tvorbu škodlivin“ může být základem 

k posuzování rozvoje regionu. 

 

Obecně se pod pojmem eko-efektivnost rozumí ekonomicko-ekologická efektivnost.22 

 

                                                 
22 SCHALTEGGER, St., KUBAT, R., HILBER, C., VATERLAUS, S. Innovatives Management staatlicher 
Umweltpolitik: Das Konzept des New Public Environmental Management, 1996, Birkhäuser, ISBN 3-7643-
5342-2 
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Eko-efektivnost můžeme chápat i jako indikátor, jako poměr mezi environmentální a 

finanční proměnnou. Cílem podniku by mělo tedy být zvýšení eko-efektivnosti snížením 

přidaného environmentálního vlivu při zvýšení přidané hodnoty v podniku. 

 

2.3.2. Hodnocení eko-efektivnosti 23 

Pro hodnocení eko-efektivnosti je nutné vedle nákladů na ochranu životního prostředí 

vyjadřovat i výnosy, v tomto případě environmentální užitky. Tato část značně 

problematickou součástí výpočtu a to z toho důvodu, že v řadě případů nelze na současné 

úrovni poznání přikročit k monetárnímu ohodnocení přínosu. Jednou z cest je vyčíslení 

odvrácení škod jako environmentálního efektu. V současné době existuje mnoho přístupů 

vyčíslování škod na životním prostředí, výsledky se však velmi liší. 

Ekonomické aspekty životního prostředí se týkají nejen hodnocení škod, ale v širším 

kontextu souvisejí i s oceňováním přírodních zdrojů a výší hrubého regionálního produktu, ze 

kterých lze odvodit rozdíl mezi důsledky poškozeného a nepoškozeného životního prostředí.  

Oceňování přírodních zdrojů vychází v současné době z koncepcí chápat hodnotu 

přírodního ložiska jako souhrn hodnoty užitné, existenční a opční. Při hodnocení škod na 

životním prostředí nelze posuzovat jen ekonomickou stránku projevu, ale je nutné vycházet 

z mnohostrannosti projevu škod a odhadovat i mimoekonomické škody. 

 

Škody na životním prostředí lze kategorizovat takto: 

• škody na jednotlivých výrobních a nevýrobních odvětvích (ztráty na produkci, ztráty 

z koroze materiálů, ztráty v důsledku emisí cenných látek do prostředí, ztráty 

v důsledku znečištění nebo devastace vstupů), 

• škody na složkách životního prostředí (ztráty z poškozování a ohrožování ochranných, 

klimatických, protierozních funkcí lesa, ztráty z poškození flóry a fauny, ztráty 

rekreační způsobilosti území, ztráty z narušení eko-stability), 

• škody na majetku (ztráty z poškozování staveb a zařízení vlivem koroze a jiné 

destrukce materiálu, snížení hodnoty nemovitostí, škody na historických památkách), 

• škody způsobené obyvatelstvu (ztráty ze zhoršování zdravotního stavu obyvatel, 

zvýšené výdaje na služby, ztráty volného času obyvatel, ztráty na majetku, estetické 

škody, zhoršování podmínek k rekreaci). 

                                                 
23 OBRŠÁLOVÁ, I. Vyčíslování škod na životním prostředí, nepublikovaný výukový materiál, Univerzita 
Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní. 2010. 
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2.3.3. Cíle ochrany životního prostředí 

Při rozhodování v oblasti životního prostředí a při posuzování eko-efektivnosti je 

nutné brát v úvahu rozdílné cíle a úrovně cílů životního prostředí.  

Posuzování situace životního prostředí a zjišťování, zda bylo daných cílů dosaženo, se 

provádí na základě požadované hodnoty. Jako požadovaná hodnota nadřazeného cíle 

životního prostředí může být definován stav udržitelné společnosti. Přitom k dosažení 

udržitelné společnosti slouží redukce vlivů udržitelného rozvoje na životní prostředí. 

S ohledem na to mohou být definovány následující pojmy: 

 

• Udržitelnost: pojem pochází z oblasti lesního hospodářství a s ohledem na životní 

prostředí je interpretován ve smyslu, že nesmí být překročena míra regenerace 

obnovitelných zdrojů a životní prostředí nesmí být zatěžováno přirozenou schopností 

absorpce. Dnešní generace nemá žít na účet generací budoucích. 

 

• Kvalitní růst: je každý příbytek kvality celospolečenského života (přepočteno na 1 

obyvatele), které je dosaženo se snižujícím se nebo alespoň nerostoucím nasazením 

neobnovitelných zdrojů a s ubývajícím nebo alespoň nepřibývajícím zatížením 

životního prostředí. 

 

• Udržitelný rozvoj: umožňuje uspokojení potřeb dnešní generace bez toho, aby byly 

omezeny potřeby budoucí generace. Udržitelný rozvoj obsahuje dva základní 

koncepty:  

1) Koncept potřeb. Nejvyšší prioritu mají potřeby nejchudších obyvatel světa.  

2) Výtka, že omezení potřeb budoucí generace vychází z technologie a sociálních 

organizací. 

 

• Udržitelná společnost: je taková společnost, která je strukturována tak, že je a bude 

schopná existence přes všechny generace.  
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Tabulka 3: Cíle ochrany životního prostředí24 
 
Úroveň 

cílů 
Cíle 

nadřazený 

cíl 
redukce potenciálních škod na živé přírodě a jejím okolí 

všeobecný 

cíl 

redukce zdravotních rizik 

u člověka 

zajištění atmosferické 

rovnováhy 

zachování 

biodiverzity 

cíl 

orientovaný 

na problém 

otravy infekce rakovina 

ničení 

ozonové 

vrstvy 

kyselé 

deště 

skleníkový 

efekt 

úplné 

vyhubení 

ničení 

životního 

prostředí 

specifický 

cíl 
Hg 

bakterie 

X 

karcinogenní 

látky Y 
freony SO2 CO2 lov 

kácení 

pralesů 

 

Zdroj: SCHALTEGGER, St., KUBAT, R., HILBER, C., VATERLAUS, S. Innovatives Management staatlicher 
Umweltpolitik: Das Konzept des New Public Environmental Management, 1996, Birkhäuser, ISBN 3-7643-
5342-2 
 

Následující graf demonstruje závislost mezi eko-efektivností a udržitelnou společností, 

popřípadě udržitelným vývojem. Osy značí tři dimenze udržitelného rozvoje – ekonomický 

vývoj, ekologický vývoj a sociální vývoj. My se ale budeme zabývat pouze ekonomickou 

dimenzí (ta je měřitelná pomocí tvorby přidané hodnoty) a ekologickou dimenzí (měřitelnost 

za pomoci tvorby škodlivin). 

Pokud se budeme pohybovat pořád napravo od diagonály, která zobrazuje mez eko-

efektivnosti, docílíme v oblastech A, B i C zlepšení. Pouze v oblasti A povede vývoj 

k udržitelné společnosti. To je situace, kdy se zlepšuje ekonomický i ekologický vývoj ve 

společnosti. V oblasti B je ekologický pokles kompenzován ekonomickým pokrokem. 

V oblasti C je tomu naopak, tedy ekonomický vývoj je v útlumu, ale je kompenzován 

ekologickým pokrokem. 

 

 

 

 

 

                                                 
24 SCHALTEGGER, St., KUBAT, R., HILBER, C., VATERLAUS, S. Innovatives Management staatlicher 
Umweltpolitik: Das Konzept des New Public Environmental Management, 1996, Birkhäuser, ISBN 3-7643-
5342-2 
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Obrázek 2: Udržitelný rozvoj a eko-efektivnost 
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Zdroj: SCHALTEGGER, St., KUBAT, R., HILBER, C., VATERLAUS, S. Innovatives Management staatlicher 
Umweltpolitik: Das Konzept des New Public Environmental Management, 1996, Birkhäuser, ISBN 3-7643-
5342-2 

 

2.3.4. Metody hodnocení škod na životním prostředí 25 

Pro stanovení škod na životním prostředí je nutné se zabývat nejen kategoriemi 

náklady, škody, ale i kategorií výnosy, užitky pro stav životního prostředí, protože posouzení 

rozdílu mezi změněnými užitky může být jednou z cest oceňování. Je třeba rozlišit pojmy 

náklad (vztah prostředku a cíle) od škody (vztah příčina - následek). Kategorie újma se 

používá k označení hypotetického rozdílu mezi možným a dosaženým výsledkem, jako např. 

výnos zemědělských plodin, který mohl být dosažen, ale vlivem znečištění se očekávaných 

hodnot nedosáhlo. Zcela obecně se dají efekty označit jako měřítko uspokojování potřeb, 

vyplývající ze spotřeby statků. V tomto pojetí musí být splněny dvě podmínky: užitečnost 

zboží ve smyslu uspokojování lidských potřeb a vztah k vzácnosti statku. První podmínka 

není ve vztahu ke kvalitě životního prostředí zcela relevantní, škody nejsou jen z pohledu ryze 

antropocentrického, jak stále tvrdí řada ekonomů. Užitky orientované na životní prostředí 

mají za cíl zachování kvality životního prostředí , zachování biodiverzity, ochranu vzácných 

zdrojů apod.. Pro daný problém je žádoucí sledovat nejen absolutní změny 

v environmentálních užitcích, ale pro sledování sekvence příčina – následek by bylo 

                                                 
25 OBRŠÁLOVÁ, I., BAŤA, R., DRDLA, T. Contribution to Eco-efficiency Evaluation. The System of 
Accounting and Reporting for Sustainable Development at Micronomic and Macronomic Levels, Brno, s. 152-
159, (2006), (Sborník) 80-7194-867-5. 
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výhodnější vyjadřovat změny jako přírůstkové výnosy, užitky, sledované po dobu diskrétní 

časové periody. 

 

Pojem environmentální efekt může být jak kladný, tak záporný. Pro hodnocení škod 

má význam obojí pojetí. Kladným efektem (užitkem) jsou pak odvrácené škody na životním 

prostředí. Při analýzách lze rozlišit užitky: 

• primární, vyjádřené jako redukce škod na životním prostředí zásahem environmentální 

politiky (administrativním zásahem, tržně orientovanými přístupy, dohodami apod.), 

• sekundární, nepřímé, vyjádřené jako důsledek efektu primárního (zvýšení produktivity 

práce v důsledku zlepšení zdraví pracovníků apod.). 

 

Je zřejmé, že pro zjišťování environmentálních efektů není možné využít vždy 

exaktních přístupů, téměř vždy se jedná o konsensus expertů a tyto odhady se zpracovávají za 

značné míry neurčitosti. Možností, jak odhadovat efekty na životním prostředí je v současné 

době řada. Existují různé koncepce, vycházející z hodnocení kvality životního prostředí jako 

souhrnu hodnoty užitné, existenční a opční. Každá z těchto hodnot může být za současného 

stavu poznání odhadnuta různými metodami. V zásadě se techniky užívané pro hodnocení 

v ekonomických termínech dají rozlišit na dvě kategorie: na ty, u kterých lze nalézt křivku 

škod nebo posuzovat přes různé kategorie nákladů a ty, u kterých je nutné hledat náhradní 

řešení. Důležitá je snaha o vyjádření nejen užitné hodnoty statku, ale i neužitné. 

 

Na tomto místě bych připomněla základní užívané metody: 

• přístup fyzikální vazby: 

o funkce škod - znamená vyjádření funkčního vztahu mezi dávkou škodliviny a 

odpovědí na straně určité složky životního prostředí (např. vztah mezi imisí 

SO2 a zemědělskou produkcí nebo zdravím obyvatelstva), 

o nákladová pojetí – používá se, nelze-li zjistit skutečné škody (náklady na 

odstranění, náklady na odvrácení škod, cílově určené prohibitivní náklady a 

náklady vyhnutí se), 

o analýza mzdových rizik; 
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• přístup vazby na chování obyvatel: 

o přímé metody: 

� politické referendum – méně užívaná metoda a zpravidla se od ní žádá 

potvrzení nebo otestování určitého rozhodnutí, které má dopad na 

životní prostředí, 

� contingent valuation method – CPV – kontingentní hodnotící metoda je 

ve výzkumu oblíbená, technika je vyjádřením ochoty platit (WTP – 

willingness to pay) za zlepšení určitého veřejného statku nebo naopak 

ochoty přijímat kompenzace za např. setrvání ve znečištěném životním 

prostředí (WTA – willingness to accept); 

o nepřímé metody: 

� metoda zamezení výdajům – neboli substituce nákladů, např. vzniknou-

li zdravotní problémy je zástupným řešením vynaložit náklady na 

čističku vzduchu nebo se přestěhovat, 

� travel costs method – TCM – metoda cestovních nákladů, která vychází 

z vyčíslení nákladů, které lidé vynaloží k dosažení určité lokality (častá 

aplikace pro hodnocení kvality rekreačního prostředí), 

� hedonic price method – HPM – metoda hedonické ceny, je známá 

z případů oceňování nemovitostí, cena se chápe jako funkce mnoha 

proměnných, z nichž jednou je kvalita určité složky životního prostředí. 

 

Pro kvalitní odhady škod je prvořadým předpokladem dostupnost informací. Pokud se 

vychází z nepřímého stanovení škod, je nutné znát nejrůznější druhy nákladů, podle zvolené 

metodiky. S tím souvisí nutnost rozšiřování stávajícího informačního systému o 

environmentální hledisko, tak aby informace spolehlivěji odrážely potřeby pro řízení. 

Významným nástrojem pro řešení problémů životního prostředí začíná být 

environmentální účetnictví. Cílem systému je vytipování míst a činností, které zatěžují životní 

prostředí a způsobují ekonomické ztráty podniku. Environmentální informační systém by měl 

být zaměřen především na náklady spojené s ochranou životního prostředí a na způsob, jak 

jsou tyto náklady alokovány ve struktuře podniku. Environmentální účetnictví lze definovat 

jako podsystém účetnictví, zabývající se aktivitami, metodami a systémy, zaznamenáváním, 

analýzami a zpravodajstvím finančních účinků a ekologických účinků definovaného 

ekonomického systému na životní prostředí. 
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2.3.5. Pojem eko-efektivnost na celostátní úrovni 26 

Na efektivnost investic do životního prostředí lze pohlížet z různých pohledů. Tato 

subkapitola diplomové práce se věnuje problematice environmentálním investicím a jejich 

eko-efektivnosti na nejvyšší politické úrovni, kde jsou pojmy jako eko-efektivnost (eco-

efficiency) a trvalý rozvoj (sustainable development) také neustále diskutovány.  

Jakákoliv státní politika životního prostředí je eko-efektivní, pokud jsou volena taková 

opatření, která odbourávají určitý problém co nejvýhodněji z hlediska nákladů. Abychom 

mohli hodnotit nejefektivnější opatření daného problému (např. letní smog), musíme k němu 

přiřadit emise takovým způsobem, abychom zohlednili jejich podíl na tomto problému. Toto 

lze provádět výpočtem tvorby škodlivin, který obsahuje souhrn vlivů na životní prostředí, 

které jsou posuzovány na základě jejich škodlivosti.  

 

Koncept tvorby škodlivin se vyznačuje těmito postupnými kroky:  

• stanovení cílů, 

• inventarizace, 

• posouzení problému a zlepšení. 

 

Po jasném stanovení priorit daného problému životního prostředí jsou inventarizovány 

a zvažovány odpovídající emise. Posuzovací metody k výpočtu tvorby škodlivin se dělí do tří 

kategorií: přírodovědně orientované, sociopoliticky orientované a socioekonomicky 

orientované. Koncept má samozřejmě i svoje meze, z nichž k nejdůležitějším patří 

nevyhnutelné nepřesné hodnocení při kroku inventarizace a posouzení, a také nedostatečné 

zohlednění ekologických prvků (fauna, flóra). Efektivní a inovativní management státní 

politiky životního prostředí požadují jasné stanovení cílů a měřítka efektivnosti.  

Účel výpočtu tvorby škodlivin lze v prvé řadě spatřovat ve zlehčení vydávání 

rozhodnutí, která jsou v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí, a ve zlepšení eko-

efektivnosti. 

 

 

 

                                                 
26 SCHALTEGGER, St., KUBAT, R., HILBER, C., VATERLAUS, S. Innovatives Management staatlicher 
Umweltpolitik: Das Konzept des New Public Environmental Management, 1996, Birkhäuser, ISBN 3-7643-
5342-2 
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3. Čistírny odpadních vod 
 

Pro účely této práce je nutné blíže se seznámit s různými typy čistíren odpadních vod, 

které můžeme obecně začlenit do kategorie tzv. malých čistíren (do 5 000 EO). Zvláštní 

pozornost je pak věnována kořenové čistírně odpadních vod (dále jen KČOV), jejíž 

efektivností se zabývá následující kapitola. Jednotlivé subkapitoly pojednávají o vlastnostech 

a funkci různých způsobů čištění odpadních vod, o výhodách a nevýhodách KČOV a o jejím 

možném využití menšími ekonomickými objekty (rodinný dům, rekreační středisko, podnik, 

malá obec). Vyústěním této kapitoly bude srovnání obou typů čistíren pro daný počet EO, a to 

především z hlediska jejich technických a ekonomických parametrů, účinnosti a využitelnosti. 

 

3.1. Typy čištění odpadních vod 

 

V současné době je problematika čištění odpadních vod velice aktuální. Ve společnosti 

existují snahy o to, aby bylo do životního prostředí vypouštěno co nejméně škodlivin, což 

vyvolává potřebu používání moderních čistírenských procesů. S tím úzce souvisí i stále 

přísnější požadavky na kvalitu vyčištěné vody u nás i v zahraničí. 

Podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách jsou odpadní vody „vody použité v obytných, 

průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních 

prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z 

nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní 

vody jsou i průsakové vody z odkališť, s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány pro vlastní 

potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod důlních, a dále jsou odpadními vodami 

průsakové vody ze skládek odpadu.“ 27 

Jak již bylo nastíněno, u malých čistíren odpadních vod jsou rozhodujícími producenty 

zejména obytné domy a obecní vybavenost, dále rekreační objekty a samoty, u nichž je 

problém napojit se na existující kanalizační síť. V  praxi jsou rozlišovány dva základní typy 

čištění odpadních vod. Jde o čištění tradiční (konvenční) a čištění alternativní. Použitý 

systém by měl maximálně vyhovovat individuálním podmínkám dané lokality a měl by 

vystihovat i výhledový charakter zdrojů odpadních vod a požadavky životního prostředí. 

 

 

                                                 
27 TUREČEK, K., et al. Zákon o vodách č. 254/2001 Sb., s komentářem. Praha : SONDY, s.r.o., 2002. ISBN 80-
902766-8-7. s. 67. Dostupný z WWW: www.mrsbrno.cz/download/254-01-komentar.pdf     
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3.1.1. Tradi ční čistírny odpadních vod 

Tradiční čistírny odpadních vod nazýváme též mechanické nebo mechanicko-

biologické. Principem čištění odpadních vod na těchto čistírnách je využití odpadní vody jako 

substrátu pro růst biomasy o vysoké koncentraci a nízké růstové rychlosti. Snažíme se o 

napodobení, usměrnění a zintenzivnění procesů a pochodů samočištění, které se jinak 

vyskytují v přirozeném vodním prostředí. Tento proces vychází z principu oxidačně-

redukčních reakcí. Tyto reakce se dříve dělily podle oxidačně-redukčního potenciálu na oblast 

aerobní a anaerobní. Čistící metody se však neustále vyvíjejí, a proto existuje novější dělení 

na tři fáze: oxická, anoxická a anaerobní. Při oxické fázi je přítomen kyslík, který je 

konečným akceptorem elektronů. V této fázi probíhá hlavně oxidace organických látek, ale 

také současně nitrifikace. V anoxické fázi není přítomen volně rozpuštěný kyslík, ale místo 

něj jsou přítomny dusitany a dusičnany. Konečným akceptorem elektronů je dusík. Proto při 

oxidaci organických látek dochází k denitrifikaci. Při anaerobní fázi není přítomen ani kyslík, 

ani oxické sloučeniny dusíku. Konečným akceptorem elektronů se stává vlastní organická 

látka, která je z části oxidována a z části redukována. Tyto pochody jsou tedy pouze 

soustředěny do menších prostor a podmínky jejich průběhu jsou uměle podporovány. Čistírna 

musí být uzpůsobena druhu a vlastnostem odpadní vody, tj. hlavnímu typu znečištění.  

Proces čištění na čistírně je zpravidla několikastupňový. Technologická linka čistírny 

odpadních vod se skládá z těchto částí: 

� ochranná část čistírny 

- mechanické předčištění slouží k odstranění takových látek, které by mohly 

svým množstvím nebo velikostí narušit proces mechanického nebo 

biologického čištění odpadních vod (nejhrubší nečistoty, snadno sedimentující 

anorganické látky – písek) 

� mechanický stupeň čištění 

- další sedimentace látek  

- primární stupeň na čistírnách odpadních vod 

� biologický stupeň čištění 

- odstranění znečišťujících látek, které nejsou schopny sedimentace  

- mohou být buď v rozpuštěné formě nebo rozptýleny 

- sekundární stupeň na čistírnách odpadních vod 

� kalové hospodářství  

� případný dočišťovací stupeň 
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Po vyčištění odpadních vod je třeba se dále zabývat zneškodněním kalů, vznikajícím 

při čištění a dalších koncentrací látek vznikajících při předčištění (shrabky, písek, štěrk,…). 

Řešení a popis těchto postupů ale není předmětem této práce. 

Čistírny můžeme dělit dle velikosti na malé, střední a velké (dle počtu obyvatel – malé 

do 5 000 EO, střední nad 5 000 EO a velké nad 20 000 EO). Podle velikosti čistírny se také 

volí uspořádání technologie pro jednotlivé kroky čistícího procesu.28 

 

Obrázek 3: Technologické schéma čistírny odpadních vod pro 5 000 EO 

 
Zdroj: RŮŽIČKOVÁ, E. Porovnání účinnosti čištění tradičních a alternativních ČOV. Brno, 2006. 48 s. 
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Bakalářská práce. Dostupný z WWW: www.af.mendelu.cz  
 

 

3.1.2. Alternativní čistírny odpadních vod, KČOV 

Alternativou k tradičnímu způsobu čištění odpadních vod jsou přírodní způsoby čištění 

vod. Tvoří první nebo druhý biologický stupeň čištění odpadních vod. Patří k nim zejména 

půdní filtry, kořenové čistírny, stabilizační nádrže, zejména skupina biologických nádrží, 

akvakultury, bio-eliminátory, závlaha odpadními vodami a tekutými stabilizovanými odpady. 

Tyto způsoby čištění využívají samočisticí procesy, které probíhají v půdním, vodním a 

mokřadním prostředí. Vegetace se na čisticím procesu účastní tvorbou příznivých podmínek 

pro rozvoj mikroorganismů podílejících se na čisticím procesu, využíváním a vazbou 

uvolněných rostlinných živin, především dusíku a fosforu k tvorbě biomasy, přísunem kyslíku 

                                                 
28 RŮŽIČKOVÁ, E. Porovnání účinnosti čištění tradičních a alternativních ČOV. Brno, 2006. 48 s. Mendelova 
zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Bakalářská práce. Dostupný z WWW: www.af.mendelu.cz  
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makrofyty do kořenové zóny, produkcí kyslíku v procesu fotosyntézy v biologických nádržích 

apod..29 

 

Tabulka 4: Přehled přírodních způsobů čištění odpadních vod 
Přírodní způsoby čištění Možnosti využití zařízení 
a) Půdní filtry  
Vertikální filtry bez vegetace Čištění a dočištění srážkových a splaškových vod 
Vertikální filtry s vegetací Čištění a dočištění srážkových a splaškových vod 
b) Kořenové čistírny 
(půdní filtry s mok řadní vegetací) 

 

Horizontální povrchové proudění Čištění odpadních vod (dále jen OV) a 
znečištěných povrchových vod 

Horizontální podpovrchové proudění Čištění srážkových, splaškových OV a dočištění 
Vertikální s prouděním směrem dolů Čištění a dočištění splaškových OV - celoročně 
Vertikální s prouděním vzhůru Čištění OV, převážně v letním období 
c) Biologické nádrže 
(součást stabilizačních nádrží) 

 

Aerobní nízko a vysoko zatěžované Čištění povrchových a komunálních OV 
Aerobní průběžně provzdušňované Intenzivní čištění OV při celoročním 

provzdušňování 
Dočišťovací nádrže a rybníčky Dočištění OV, třetí stupeň čištění OV 
d) Akvakultury a bio-eliminátory  
Nádržní akvakultury Čištění a dočištění OV okřehky, řasami a jinými 

rostlinami 
Bio-eliminátory Čištění OV ve žlabech s přepážkami z nárostů 
e) Závlaha čištěnými odpadními 
vodami 
(druhý stupeň biologického čištění) 

 

Závlaha splaškovými vodami Vegetační závlahy, výjimečně celoroční provoz 
 

Zdroj: ŠÁLEK, J., et al. Přírodní čištění a využívání vody v rodinných domech a rekreačních objektech. Brno : 
ERA, 2008. 115 s. ISBN 978-80-7366-125-0. 
 

Pro účely této diplomové práce nás z vyjmenovaných přírodních způsobů čištění 

odpadních vod zajímají především vegetační kořenové čistírny (umělé mokřady). Právě jim je 

věnován následující text. 

 

3.1.2.1. Biologické rybníky a umělé mokřady 

Všechny druhy biologických rybníků je třeba pro čištění odpadních vod ve 

venkovských oblastech hodnotit z důvodu jejich velkého rezervního výkonu příznivěji než 

maloobjemové konvenční čistírny odpadních vod. Mohou tlumit průnik látkových znečištění 

                                                 
29 ŠÁLEK, J., et al. Přírodní čištění a využívání vody v rodinných domech a rekreačních objektech. Brno : ERA, 
2008. 115 s. ISBN 978-80-7366-125-0. 



 - 48 - 

na vody a nabízí u malých obcí s jednotnou kanalizační soustavou prostřednictvím hromadění 

tu nejjednodušší možnost ke společnému čištění dešťové vody. Biologické rybníky se hojně 

využívají v Německu, zejména ve venkovských oblastech Bavorska, a můžeme je dělit na 

velkoprostorové biologické rybníky bez provzdušňování, které vykazují největší vyrovnávací 

možnost proti nárazům látkových znečištění (napojení méně než 500 EO), biologické rybníky 

s provzdušňováním, které jsou vhodné zejména pro sezónní provoz a pro napojení 1 000 – 

5 000 EO, a posledním typem je kombinace rybníků se zařízeními se zkrápěnými a 

ponořenými biologickými kolonami, jež se jeví jako vhodné řešení při plánované etapové 

výstavbě a připojení maximálně 3 000 EO.30 V České republice se s biologickými rybníky 

setkáme například v Jihočeském kraji, kde tento systém využívá 13 obcí. Jde o sestavu: lapák 

písku, štěrbinová nádrž nebo septik a pak biologický rybník. 

Následující obrázky představují oba typy biologických rybníků. Vlevo je rybník bez 

provzdušňování a vpravo rybník s provzdušňováním. 

 

Obrázek 4: Biologické rybníky bez provzdušňování a s provzdušňováním 

 
Zdroj: BARJENBRUCH, M. FG Siedlungswasserwirtschaft [online]. Technische Universität Berlin : 2009-05-
03 [cit. 2010-03-17]. Abwasserbehandlung im ländlichen Raum. Dostupné z WWW: http://www.siwawi.tu-
berlin.de/uploads/media/Abwasserbehandlung_im_l_ndlichen_Raum.pdf  

 

 

Princip čištění odpadních vod na kořenové čistírně (neboli umělém mokřadu) patří 

k osvědčeným metodám čištění vod. V podstatě se jedná o kopírování samovolného čistícího 

procesu, kdy při gravitačním průtoku vhodně konfigurovaným terénem, který disponuje 

značným, atmosféricky provzdušněným objemem (štěrkové sutě, silniční příkopy, lesní terén, 

                                                 
30 BUCKSTEEG, Klaus. Priority aplikace a provnání výkonů technického a přirozeného čištění odpadních vod. 
Bayer. Landesamt für Wasserwirtschaft, München 
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apod.) a vhodnou vegetací, dochází k samovolnému nárůstu kultury samočisticích aerobních 

mikroorganismů. Při optimální rovnováze množství přitékajících odpadních vod, živin v nich 

obsažených, patřičném provzdušnění a potřebném časovém zdržení v uvedeném systému, 

dochází k výraznému čisticímu, resp. v přírodních podmínkách samočisticímu efektu. Tento 

princip čištění byl využit k návrhu technologie a k projekci daleko účinnějších aerobních 

intenzivních čisticích procesů, které jsou v podstatě již od šedesátých let minulého století na 

trhu a ve své dokonalejší podobě splňují současné náročné podmínky legislativy.31 Mokřady 

mají vlastnosti přechodného ekosystému (biologické, chemické, fyzikální), ale mají navíc své 

vlastní unikátní vlastnosti, které nejsou známy z přilehlého vodního nebo suchozemského 

prostředí. Umělé mokřady lze dělit na: 

 

� Umělé mokřady s vynořenými (emerzními) rostlinami 

Systémy využívající vynořené rostliny lze rozdělit do tří hlavních skupin: 

s povrchovým tokem, s podpovrchovým horizontálním tokem a s podpovrchovým vertikálním 

tokem. 

 

Obrázek 5: Umělé mokřady s podpovrchovým horizontálním tokem 

 

 
Zdroj: Akvopedia [online]. 2009-03-12 [cit. 2010-03-17]. Horizontal Subsurface Flow Constructed Wetland. 
Dostupné z WWW: 
http://www.akvo.org/wiki/index.php?title=Horizontal_Subsurface_Flow_Constructed_Wetland&oldid=2399  
 
 
 
 
                                                 
31 KAŠPAR, Jan.  Nevhodnost kořenových čistíren pro čištění odpadních vod v obcích. [online]. 2009-03-16 [cit. 
2010-02-25]. Dostupné z WWW: http://www.ekomonitor.cz/publikace/clanky/nevhodnost-korenovych-cistiren-
pro-cisteni-odpadnich-vod-v-obcich   
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� Umělé mokřady s ponořenými (submerzními) rostlinami 

Submerzní rostliny mají fotosyntetické orgány zcela ponořené. Mohou růst pouze 

v dobře prokysličených vodách. Z tohoto důvodu není možno využívat tyto systémy pro 

odpadní vody s vysokým obsahem snadno rozložitelných látek a jejich využití se omezuje 

především na dočišťování. 

 

� Umělé mokřady s plovoucími rostlinami 

Využívají především vodní hyacint nebo rostliny z čeledi Lemnaceae (okřehkovité, 

např. Lemna, Spirodela, Wolffia). Lze rozlišit dvě použití systémů využívajících vodní 

hyacint: dočišťovací systémy zaměřené na odstraňování živin, které jsou inkorpovány 

v biomase, a kombinované sekundární a terciární čištění pro odstranění organického a 

minerálního znečištění, přičemž rozklad organického znečištění a mikrobiální transformace 

probíhají současně. Tyto mokřadní systémy snáší velké zatížení. Optimální hloubka vody je 

35 – 70 cm. Velmi dobře pracují v tropickém a subtropickém pásmu (zejména v Americe), při 

teplotách pod 10 °C je výrazně omezen růst hyacintu.32 Experimenty prováděné na jižní 

Moravě a v jižních Čechách ukázaly, že je reálné tyto systémy za určitých podmínek využívat 

i v mírném klimatickém pásmu. 

 

� Umělé plovoucí ostrovy 

Malé vodní nádrže (rybníčky nebo jezírka) s plovoucími ostrůvky s mokřadními 

rostlinami (kosatec žlutý, sítina, kyprej, okrasná forma chrastice rákosovité, orobinec, které se 

kromě zpestření vzhledu významně podílejí na odčerpávání živin a škodlivých látek, výparu 

vody, poskytují podklad pro mikroorganismy odčerpávající znečištění, poskytují útočiště pro 

ryby zvláště v zimních měsících, zlepšují kyslíkovou bilanci – obohacují vodu kyslíkem – a 

v zimě zabraňují souvislému pokryvu ledem. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 BURIAN, V. Čištění odpadních vod v kořenových čistírnách [online]. 2001-2006 [cit. 2010-02-18]. Dostupný 
z WWW: http://cistirna.hyperlink.cz/ 
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Obrázek 6: Schéma kořenové čistírny odpadních vod 

 

 

Zdroj: SVOBODA, J. Kořenová čistírna odpadních vod [online]. 2006 [cit. 2010-02-18]. Dostupný z WWW: 
http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=663    
 
 

3.1.2.2.      Výhody, nevýhody a možnosti využití KČOV 

Hlavní výhody kořenové čistírny odpadních vod: 

� ekologické 

o kořenová čistírna nevyžaduje elektrickou energii 

o vyčištěná voda se vrátí do země v místě, kde byla vyčerpána 

o kořenová čistírna vytvoří nový přírodní biotop na zahradě či v okolí obce  

o není hlučná 

o brání erozi půdy 

� finanční 

o vyšší investiční, ale výrazně nižší provozní náklady oproti tradičním 

čistírnám (minimálně o 2/3) 

o možnost získat dotace formou grantů Evropské unie 

o možnost získání vedlejšího produktu (rákos, teplo) 

� estetické 

o kořenová čistírna nenarušuje krajinu, přirozeně do ní zapadá 

o možnost pěstování bahenních a vlhkomilných rostlin 

� ostatní 

o minimální množství betonových konstrukcí a použitých technologií 

o kořenová čistírna je odolná vůči povodním 

o může pracovat i přerušovaně 
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o dobře se vyrovnává s kolísáním množství a kvality odpadních vod 

o minimální pravidelná údržba 

o menší náchylnost k haváriím systému 

o lze umístit na jinak obtížně využitelné pozemky33 

 

Mezi hlavní nevýhody kořenové čistírny patří: 

o náročnost na plochu (cca 5-10 m2 na 1 připojeného obyvatele) 

o strojní čištění má lepší předpoklady pro řízení čistícího procesu a analýzu 

případných problémů (řídící softwarový systém) a pro aplikaci nápravných 

opatření 

o větší rozsah zemních prací 

o pokles čisticího efektu v mimovegetačním (zimním) období 

o při zanešení filtračního lože může dojít k nedostatku kyslíku v systému, tím 

k rozvoji anaerobních procesů, nárůstu sirných bakterií, což spolu 

s provozováním velkokapacitního septiku může vést k pachovým závadám 

o nepříliš efektivní odstraňování dusíku a celkového fosforu 

 

V souvislosti se jmenovanými výhodami a nevýhodami je nutné upozornit na fakt, že 

v množství dostupných pramenů vytvářených různými, mnohdy rozličně zaujatými autory, 

nepanuje shoda ve všech vyjmenovaných bodech. Například v odstraňování dusíku a fosforu 

jsem při prostudování materiálů narazila na několik protichůdných názorů. V článku pana 

inženýra Kašpara34 se dozvídáme, že „dobře fungující kořenová čistírna umí odstranit 

organické znečištění (CHSK-Cr, BSK5) a nerozpuštěné látky (NL), ale nedokáže odstraňovat 

ani formy dusíku, ani celkový fosfor, což je dnes platný požadavek legislativy“. Tento autor 

považuje použití čistírny odpadních vod pro čistění odpadních vod v obcích za nevhodné. 

Doporučuje použít intenzivních čisticích metod, a sice mechanicko-biologického čištění 

s jemně bublinovou aerací, včetně denitrifikace. Těchto systému je celá řada. Přesto však 

kořenové čistírny zcela nezatracuje, jejich místo vidí v letních rekreačních střediscích, 

sezónních letních táborech, na samotách či u plošně rozsáhlejších rodinných domech. Zde 

může kombinace mokřadu s kameny, dřevěnými architektonickými prvky a s případným 

                                                 
33 CIFERA, K., ŠPERLING, M. Kořenové čistírny odpadních vod [online]. 2008 [cit. 2010-02-25]. Výhody 
kořenových čističek. Dostupné z WWW: http://www.ekoreny.cz/web/info/korenove_cisticky  
 
34 KAŠPAR, J. Nevhodnost kořenových čistíren pro čištění odpadních vod v obcích. [online]. 2009-03-16 [cit. 
2010-02-25]. Dostupné z WWW: http://www.ekomonitor.cz/publikace/clanky/nevhodnost-korenovych-cistiren-
pro-cisteni-odpadnich-vod-v-obcich    
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stylovým oplocením připomínat vzhled japonských zahrad a působit velice pozitivně při 

zachovávání své primární funkce. Dále vidí jejich využití u obcí s neregulérní značně 

netěsnou kanalizací, kde jsou odpadní vody natolik zředěny balastními vodami, že je nelze 

biologicky čistit. Důležité je ale také poznamenat, že pan inženýr Kašpar pracuje ve firmě, 

která vyrábí mj. mechanicko-biologické čistírny odpadních vod a poskytuje další 

vodohospodářské služby v oblasti pitných i odpadních vod. 

Na druhou stranu však existují názory, že kořenovou čistírnu odpadních vod lze 

doporučit jako rovnocennou alternativu klasických čistírenských způsobů, i co se týče 

odstraňování takových prvků jako je dusík a fosfor. V článku pánů Cifery a Šperlinga35 se 

píše: „Ko řenové čističky jsou navrhovány pro odstraňování zejména organických a 

nerozpuštěných látek, mikrobiálního znečištění a těžkých kovů. Dle nařízení vlády 229/2007 

Sb. jsou sledovanými parametry u malých zdrojů znečištění do 500 EO: BSK5, CHSK-Cr, NL, 

v tomto směru jsou plně postačující svojí účinností (dosahovaná průměrná účinnost: 85 %, 75 

%, 85 %). Eliminace dalších, již dle nařízení vlády nesledovaných prvků jsou nižší 

dosahované účinnosti: amoniak (účinnost 40 %), dusík (40 – 50 %) a fosfor (40 %). Míru 

účinnosti lze však zlepšit i u těchto parametrů, jako u každé jiné ČOV, např. zvýšením sorpční 

kapacity filtrů, umělý mokřad s vertikálním průtokem“. Jsou zde ovšem sledovány odlišné 

zájmy než v případě pana inženýra Kašpara. Jde o skupinu nadšenců, projektantů a stavitelů, 

která spolupracuje s předními odborníky z českých vysokých škol a spolupracují na 

výzkumných projektech. Projektují a budují vegetační kořenové čističky a u stávajících 

kořenových čističek pomáhají jednotlivcům i obcím s jejich provozem a revitalizací. 

Kořenové čistírny jsou dle těchto autorů vhodné pro čištění městských a domovních 

splaškových vod, dále k čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění (malé obce, 

penziony či odlehlá obydlí). Dobré uplatnění mají také u zdrojů s nesouvislým provozem 

(sezónní rekreační zařízení, kempy apod.). KČOV je možné použít i pro čištění či dočišťování 

průmyslových a zemědělských odpadních vod (potravinářské provozy, mlékárny, pivovary, 

jatky, výrobny papíru), splachových vod (městské splachy, skleníky, zahradnictví), průsaků ze 

skládek či pro stabilizaci a mineralizaci čistírenských kalů. 

V zahraničních pramenech se můžeme dočíst, že vegetační půdní filtry, neboli 

kořenové čistírny odpadních vod, jsou vhodné především pro malá sídla venkovského typu, 

která by mnohdy plně nevytížila kapacitu velkých čistíren odpadních vod. Mluví se zde o nich 

                                                 
35 CIFERA, K., ŠPERLING, M. Kořenové čistírny odpadních vod [online]. 2008 [cit. 2010-02-25]. Výhody 
kořenových čističek. Dostupné z WWW: http://www.ekoreny.cz/web/info/korenove_cisticky  
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jako o cenově výhodných, spolehlivých a k životnímu prostředí ohleduplných alternativách 

konvenčnímu způsobu čištění odpadních vod. V časovém rozmezí let 1998 – 2002 byla v 

Německu poskytnuta podpora na výstavbu těchto čistíren ve výši 2,8 milionů Eur (přičemž 

celkové náklady na výstavbu se vyšplhaly do výše 5,9 milionů Eur).36 

 

3.2. Srovnání tradiční a kořenové čistírny odpadních vod 

Pro účely srovnání různých typů čistíren budeme uvažovat případ rekreačního objektu, 

který má kapacitu do 50 EO. Investor se může rozhodnout buď pro konvenční typ čistírny (v 

tomto případě půjde o domovní kontejnerovou čistírnu odpadních vod TOPAS 50 pro 50 EO), 

anebo, má-li k dispozici dostatečně velký pozemek, také pro alternativní čistírnu kořenovou. 

Samotné porovnání obou variant bude provedeno ve formě přehledných tabulek. První z nich 

– Investiční a provozní náklady - obsahuje data z několika zdrojů. Internetová prezentace 

Ústavu územního rozvoje,37 fungujícího pod Ministerstvem pro místní rozvoj, uvádí průměrné 

ceny u různých typů tradičních čistíren, dále také přepočet pořizovacích nákladů na 1 EO. Při 

posuzování ročních provozních nákladů u těchto typů čistíren je třeba vycházet ze zkušeností 

vyspělých evropských států, kdy se postupně, se zvyšující se cenou lidské práce, budou 

relativně zvyšovat náklady na obsluhu ve srovnání s náklady na energii. V tabulce je uveden 

přehled provozních nákladů ze sousedního Rakouska, což je náš přímý soused, a je proto 

předpoklad, že ekonomické podmínky České republiky se budou stále více blížit podmínkám 

v Rakousku38. Údaje vypovídající o kořenové čistírně jsou převzaty z webových stránek pánů 

Cifery a Šperlinga39. 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Deutsche Bundesstiftung Umwelt : Wir fördern Innovationen! [online]. 2009 [cit. 2010-03-16]. Bewachsene 
Bodenfilter zur Abwasserbehandlung im ländlichen Raum. Dostupné z WWW: http://www.dbu.de/668.html 
 
37 POLEŠÁKOVÁ, M., et al. Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury: Edice Venkov [online]. Brno: 
Ústav územního rozvoje, 2009 [cit. 2010-03-02]. Dostupné z WWW: 
http://www.uur.cz/images/publikace/internetoveprezentace/cenyTI2009/3-kanalizace-20090724.pdf 

 
38 TOPOL, J. Porovnání centralizovaného a decentralizovaného systému čištění odpadních vod. TZB-info 
[online]. 2005-06-02, [cit. 2010-03-02]. Dostupný z WWW: http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=2543  
 
39 CIFERA, K., ŠPERLING, M. Kořenové čistírny odpadních vod [online]. 2008 [cit. 2010-02-25]. Výhody 
kořenových čističek. Dostupné z WWW: http://www.ekoreny.cz/web/info/korenove_cisticky 
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Tabulka 5: Investiční a provozní náklady 
Orientační cena v Kč 

Typ ČOV 
Počet 

ekvivalentních 
obyvatel (EO) 

Pořizovací 
cena ČOV 

Náklady 
na  

1 EO 

Roční 
provozní 
náklady 

Domovní kontejnerová 
ČOV – typ TOPAS 50 

50 265 000 5 300 1 200 Kč / EO 

KČOV 50 700 000 14 000 6 Kč / m2  
 
Zdroj:  [35,36,37] 
 

Počítáme-li při pořízení kořenové čistírny odpadních vod se záborem půdy 10 m2 na 

každého připojeného obyvatele, což je maximum uváděné v dostupných pramenech, lehce 

spočítáme, že celkové roční provozní náklady budou činit 6 x 50 x 10 = 3 000 Kč. V případě 

tradiční čistírny tato částka činí 50 x 1 200 = 60 000 Kč. Hlavní výhodou kořenové čistírny je, 

že nepotřebuje ke svému provozu elektrickou energii. Pořizovací cena kořenové čistírny je ale 

zhruba 1,5 krát vyšší než pořizovací cena domovní čistírny. Je jasné, že pro rozhodnutí, který 

typ čistírny investor zvolí, nestačí pouze údaje o nákladech, ale musíme se zaměřit i na další 

požadované vlastnosti srovnávaných typů čistíren, například na účinnost čistícího procesu. 

 
Tabulka 6: Účinnost čištění odpadních vod  

Sledované parametry u malých zdrojů do 500 EO (účinnost 
čištění v %) Typ ČOV 

BSK5 CHSKCr NL N-NH4 P-celkový 
Mechanicko-biologická 
ČOV  

96 90 95 90 70 

Septik (kapacita do 50 EO) 15-30 0-20 50-60 0 0 
KČOV (účinnost dle  
ČSN 75 6402) 

65-95 70-90 85-95 10-15 5-25 

KČOV (účinnost dle 
skutečných měření v ČR) 

86 76 85 34 40 

 
Zdroj:  [38,39] 
 

Tabulka – Účinnost čištění odpadních vod – vychází z dat uvedených na stránkách 

sdružení fyzických osob JAMI projekt, jehož zakladatelé jsou samostatní projektanti ing. 

Michal Douša, ing. Jaroslav Kršňák a ing. Jan Jekl.40 Jejich specializací jsou kořenové čistírny 

odpadních vod a další přírodní způsoby čištění odpadních vod, rybníky a studny, zahradní a 

koupací jezírka. Údaje o účinnosti čištění u mechanicko-biologické čistírny jsou převzaty ze 

                                                 
40 DOUŠA, M., KRŠŇÁK, J., JEKL, J. JAMI projekt [online]. 2008 [cit. 2010-03-04]. Návrhy projektů KČOV. 
Dostupné z WWW: http://www.jamiprojekt.cz/kcov_navrhy.php  
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stránek firmy Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o..41 Z dostupných dat můžeme dospět k závěru, že 

účinnost čištění u obou typů čistíren je celoročně dostačující. Přesto nevýhodou kořenové 

čistírny zůstává snížená účinnost čištění v zimních měsících, proto se všeobecně doporučuje 

budovat kořenové čistírny spíše u rekreačních objektů a chatových oblastí, které jsou osídleny 

především v létě, a kde pro relativně malý počet obyvatel nedochází k tak velkému 

znečišťování vod. Větší aglomerace se potýkají s obtížemi najít dostatečně velkou plochu pro 

kořenovou čistírnu, aby byla zajištěna požadovaná účinnost čištění. Tradiční čistírny mají 

mnohem menší nároky na volnou plochu. Kořenové čistírny se nedoporučují pro čištění silně 

znečištěných průmyslových vod, pokud nebyly před přítokem na čistírnu náležitě předčištěny. 

Dále se nedoporučují pro čistírny silně zatížené jednodruhovým odpadem. U kořenových 

čistíren je také mnohem větší riziko průsaku odpadních vod do vod podzemních, pokud 

nebylo provedeno důkladné odizolování dna kořenového pole. 

Zajímavá studie byla provedena v Německu, konkrétně v Bavorsku, kde stav čistíren 

odpadních vod činí 3 095 veřejných zařízení s celkovou hodnotou připojení okolo 28 milionů 

obyvatel. Z tohoto počtu je 1180 čistíren určených pro sídla s méně než 500 EO, 447 je pro 

sídla s 500 – 1 000 EO a 841 jich je určeno pro sídla s 1 000 – 5 000 EO. S téměř 3 100 

čistírnami odpadních vod pokrývá Bavorsko okolo 30 % spolkového stavu (okolo 10 500 

zařízení), ovšem při pouze 15 % podílu obyvatelstva. Toto je odůvodněno velkým počtem 

malých čistíren odpadních vod. Bylo vybráno 1 320 čistíren (hodnocena zařízení s rokem 

výroby v rozmezí let 1981 - 1996) a v průběhu tří po sobě jdoucích let byla sbírána data 

(BSK5, celkový dusík a fosfor, amoniakální dusík), což odpovídá v průměru 4,5 šetření na 

jedno zařízení.  

 

Výsledky porovnání výkonů jednotlivých druhů čistíren odpadních vod, prováděné 

v Německu, přinesly následující závěry: 

� Všechny druhy zařízení vykazují, co se týče BSK5, dobrý až velmi dobrý průměrný 

výkonnostní obrázek. Tendenčně platí, že aktivační čistírny vykazují nejlepší výkonnost, 

v oblasti velikostní třídy do 60 EO jsou všechny druhy biologických rybníků 

aktivačních čistíren rovnocenné, vegetační čistírny odpadních vod hodnot zcela 

nedosahují. Při hodnotách celkového dusíku jsou nápadné nízké průměrné hodnoty u 

biologických rybníků bez provzdušňování, stejně jako i u větších z kategorie malých 

aktivačních čistíren a provzdušňovaných biologických rybníků. 

                                                 
41 Ekomonitor [online]. 2009-03-16 [cit. 2010-03-03]. Čistírny odpadních vod. Dostupné z WWW: 
http://www.ekomonitor.cz/vyrobky/cistirny-odpadnich-vod-od-20-do-125-eo  
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� Vegetační čistírny odpadních vod mají celkový dusík výrazně výše než další jmenované 

druhy čistíren, přičemž je celkový dusík určován především NH4-N; hodnota NH4 je 

vykazována jako nejvyšší ze všech druhů čistíren odpadních vod. U rybníků určuje 

obsah NH4-N hodnotu celkového dusíku, zatímco u aktivačních čistíren převládá 

v celkovém dusíku podíl NO3-N. 

� Větší zařízení vykazují tendenčně lepší výkonnostní obrázek než menší zařízení. 

� Aktivační čistírny odpadních vod, zejména ty individuálně plánované, dopadají co do 

výsledků překvapivě dobře; výrazně horší výkonnostní obrázek z dřívějška byl 

překonán. 

� Všechny druhy biologických rybníků, obzvláště velikostní třídy do 60 EO, zvláště 

vynikají dobrými výkonnostními daty. 

� Vegetační čistírny odpadních vod se řadí spíše na stranu horších hodnot. Je možné 

namítat, že stávající zařízení nebyla ještě optimálně dimenzována a stavebně provedena. 

Na druhé straně se musí dnes nechat měřit vysokými přísliby výkonů při převzetí 

zakázky, jež v každém případě ty dosud postavené zdaleka nesplňují. 

� Pokud jsou respektovány silné a slabé stránky aplikace jednotlivých metod a postupů, 

jsou-li správně zajištěny podklady pro dimenzování zařízení a jsou realizovány do dané 

výměry, jsou-li zařízení technicky bezvadně vybudována a především řádně, tzn. 

odborně a angažovaně spravována a provozována, je možno se všemi druhy malých 

čistíren odpadních vod dosáhnout stanovených požadavků. 

� Kvalifikovaná a angažovaná péče o čistírnu mnohem více určuje její výkon než druh 

zařízení. 

� Pro výběr malých čistíren odpadních vod platí: čím menší tím jednodušší, čím 

jednodušší, tím lepší!!! 

� Specifické investiční a provozní náklady malých čistíren odpadních vod stoupají 

s klesající konstrukční velikostí, obzvláště v oblasti domovních čistíren odpadních vod 

až pod 4 EO neobyčejně silně. Při evidenci nákladů blízké realitě spolu s novými 

technikami pokládání potrubí se rýsují posuny v hodnocení nákladů decentrálních a 

napojovacích řešení.42 

  

 
                                                 
42 BUCKSTEEG, K. Priority aplikace a provnání výkonů technického a přirozeného čištění odpadních vod. 
Bayer. Landesamt für Wasserwirtschaft, München 
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4. Aplikace metody zadané úrovně kritérií v praxi 
 

Závěrečná kapitola se zabývá aplikací metod hodnocení efektivnosti 

environmentálních investic v praxi. Jako příklad nám poslouží již výše zmíněné rekreační 

středisko s kapacitou do 50 EO. Investor má v úmyslu pořídit nějaké zařízení na čištění 

odpadních vod, přičemž se může rozhodnout buď pro septik, konvenční typ čistírny, anebo 

má-li k dispozici dostatečně velký pozemek, také pro alternativní čistírnu kořenovou. 

Metodou zadané úrovně kritérií, a tedy postupnou selekcí variant na základě předem 

stanovených indikátorů, se pokusíme zjistit, která z variant je pro investora nejzajímavější. 

Vhodná varianta musí respektovat platné legislativní požadavky.  

 

4.1. Popis posuzovaných variant 

 

V úvahu přicházejí tyto tři základní varianty: 

A. septik  

Septik je podzemní průtočná nádrž s několika přepážkami, která se používá k částečnému 

čištění splaškových odpadních vod s kapacitou do 50 EO. Samostatný septik je vzhledem ke 

svým čistícím účinkům vhodný spíše jako jedna z částí čistícího mechanismu, je vhodné jej 

doplnit o další stupně čištění. Tato sestava je dobré řešení pro stavby, které nejsou trvale 

obydlené, tedy i pro rekreační objekty. 

B. mechanicko-biologická ČOV 

Domovní čistírny odpadních vod (dále jen DČOV) jsou určeny k čištění splaškových 

odpadních vod z malých zdrojů znečištění, které nemají možnost připojení na obecní 

kanalizační síť a jsou nuceny své jímky pravidelně vyvážet. Při využití domovních čistíren 

tato nutnost odpadá. Vyčištěná voda má i své další využití (např. k zavlažování zahrad, 

zahrádek, skleníků apod.).43 

C. kořenová ČOV 

KČOV je alternativou k tradičním způsobům čištění odpadních vod, kde se jedná o 

kopírování samovolného čistícího procesu, kdy při gravitačním průtoku vhodně 

konfigurovaným terénem a vhodnou vegetací, dochází k samovolnému nárůstu kultury 

samočisticích aerobních mikroorganismů. Při optimální rovnováze množství přitékajících 

                                                 
43 Domovní čistírny odpadních vod [online]. 2009 [cit. 2010-06-10]. EkoČOV - čistírny odpadních vod. 
Dostupné z WWW: http://www.ekocov.cz/dom_cistirny.html  
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odpadních vod, živin v nich obsažených, patřičném provzdušnění a potřebném časovém 

zdržení v uvedeném systému, dochází k výraznému čisticímu efektu. 

4.1.1. Legislativní požadavky 

 Dle statistik ČSÚ jsou v České republice vypouštěny odpadní vody z veřejných 

kanalizací nezakončených ČOV od cca 23% obyvatel. Odpadní voda je předčišťována 

v septicích či akumulována ve vyvážených jímkách (žumpách). Septik je podle § 55 zákona č. 

254/2001 Sb., o vodách, vodním dílem. Vodní zákon v § 38 definuje pojem odpadní vody a 

podmínky jejich vypouštění do vod povrchových nebo podpovrchových. V případě obsahu 

žump a septiků se nejedná o odpady ve smyslu zákona 185/2001 Sb.. Je nutno zajistit 

stanovisko příslušného vodoprávního úřadu a hydrogeologa a stanovit rozsah potřebných 

laboratorních analýz. Odpadní vody jsou v drtivé většině vyváženy na zemědělské pozemky. 

Je nutno poznamenat, že prakticky nelze vyvážet uvedené materiály na malé a střední ČOV, 

kde problém zpětného ředění anaerobního kalu a jeho následné zahuštění a likvidace přináší 

značné technologické, provozní a ekonomické potíže. Jedinou možností zůstává odvoz 

materiálů na velké ČOV obsahující jímku primárního kalu, odkud je uvedený kal odváděn do 

vyhnívací nádrže. Jedná se obyčejně o ČOV okresních měst s cenou uložení cca 90 Kč / 1 m3, 

cena za dopravu je navíc, což i tento způsob likvidace v případě větších vzdáleností od ČOV 

vylučuje.44 

 Stavba domácí čistírny odpadních vod je vodním dílem ve smyslu zákona č. 254/2001 

Sb. (vodní zákon). Je proto třeba povolení vodoprávního úřadu k jejímu zřízení, změnám nebo 

zrušení. Vodoprávní úřad v povolení stavby stanoví povinnosti, případně podmínky, za 

kterých je uděluje. 

 U kořenových čistíren dochází v průměru jednou za 6 let k zanešení filtračního lože 

vlivem přitékajících nerozpuštěných látek a vlivem biochemických reakcí. Od srpna roku 

1991, kdy vstoupil v platnost zákon o odpadech, nebyly důsledky tak fatální. Zanešený štěrk 

se vyvezl např. na nezpevněné obecní komunikace a náklady, přestože byly nezanedbatelné, 

se týkaly pouze nakládky, dopravy, nákupu nového kameniva a obnovení veškerých trubních 

rozvodů. Návazně na platnost uvedeného zákona však nelze nerespektovat skutečnost, že 

zanešený štěrk má nebezpečnou vlastnost, a sice infekčnost, a je s ním tedy nutné nakládat 

jako s nebezpečným odpadem. To s sebou nese značné náklady při uložení odpadu na skládku 

nebezpečného odpadu. Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, otázkou zůstává, nakolik je 

                                                 
44 KAŠPAR, J. Problematika likvidace kalů ze žump a septiků.  [online]. 2009-03-16, [cit. 2010-06-10]. 
Dostupný z WWW: http://www.ekomonitor.cz/publikace/clanky/problematika-likvidace-kalu-ze-zump-a-septiku  
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kořenová čistírna schopná denitrifikace. Ta je totiž jedním ze základních požadavků 

vodoprávních úřadů. Novela vodního zákona ukládá v § 38, odst. 3 vodoprávním úřadům 

povinnost při povolování ČOV přihlížet k nejlepším dostupným technologiím v oblasti 

zneškodňování odpadních vod.45 

4.1.2. Parametry jednotlivých variant 

Následující tabulky podávají přehled o základních parametrech sledovaných u všech 

typů čistíren relevantní pro kapacitu do 50 EO: 

 

Tabulka 7: Ekonomické náklady jednotlivých variant 

Typ 
ČOV 

Celkové roční provozní 
náklady 

(tis. CZK / 50 EO) 

Pořizovací 
náklady 

(tis. CZK) 

Náklady na uložení 
kalu 

(CZK / 1 m3) 
A 25  96,8 90 

B 60  265  90 

C 3  700  11 500 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

Tabulka 8: Účinnost čištění odpadních vod (v %) 
Typ ČOV BSK5 CHSK-Cr  NL N-NH4 P-celkový 

A 25 10 55 0 0 

B 96 90 95 90 70 

C 86 76 85 34 40 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

Co se týče účinnosti čištění odpadních vod, je jasné, že samotný septik nebude 

dostačovat. Jak již bylo zmíněno výše, je vhodné k němu dodat i jiné části a tím vytvořit celý 

čistící mechanismus. Je možné jej spojit například s domovní čistírnou odpadních vod. Poté 

by celý komplex přebudovaný například na zahradní jezírko, měl lepší efekt na přírodu a 

životní prostředí. Nejlepší účinnost má domovní čistírna, u kořenové čistírny není názor na 

účinnost zcela zřejmý. Zvláště v zimním období je účinnost KČOV zpochybňována. Výhodou 

kořenové čistírny je fakt, že nejlépe zapadá do přírodního prostředí, umožňuje vytvoření 

                                                 
45 KAŠPAR, J. Nevhodnost kořenových čistíren pro čištění odpadních vod v obcích. [online]. 2009-03-16 [cit. 
2010-02-25]. Dostupné z WWW: http://www.ekomonitor.cz/publikace/clanky/nevhodnost-korenovych-cistiren-
pro-cisteni-odpadnich-vod-v-obcich   
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originálního přírodního biotopu na zahradě nebo v okolí rekreačního objektu, lze zde pěstovat 

různé druhy bahenních rostlin. Nepotřebuje pro svůj provoz elektrickou energii.  

4.1.3. Verbální hodnocení investice z environmentálního hlediska 

Pro úplnost prováděné analýzy je třeba vzít v úvahu i vliv jednotlivých variant na 

přírodu a na životní prostředí, jak již byly výše popsány. Monetární vyjádření je velmi 

omezené, musíme se opřít jen o verbální popis a následné ohodnocení bodovou škálou (1 – 

nejlepší, 2 – dobrý, 3 – neutrální, 4 – špatný, 5 - nejhorší).  

 

Tabulka 9: Bodové hodnocení vlivu jednotlivých variant na životní prostředí 

Typ 
ČOV 

Zátěž 
zápachem 

Využití 
elektrické 

energie  

Čistící efekt 
v zimním 
období 

Pozitivní 
vedlejší 
efekty 

Estetický 
vzhled 

Nároky 
na zábor 

půdy 
A 4 1 2 4 4 2 

B 3 4 1 3 4 2 

C 4 1 4 1 2 5 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
 

4.2. Analýza efektivnosti variant environmentální investice 

 

Pro analýzu efektivnosti variant environmentálních investic je vhodné využít některé 

z multikriteriálních metod hodnocení investice, resp. byla využita metoda zadané úrovně 

kritérií. Bylo definováno celkem 14 kritérií, která byla rozdělena do 3 skupin podle 

následujících hledisek: 

I. hledisko ekonomické 

� celkové roční provozní náklady (tis. CZK) – k1 

� pořizovací náklady (tis. CZK) – k2 

� náklady na uložení kalu (CZK / 1 m3) – k3 

II.  hledisko účinnosti čištění odpadních vod 

� parametr BSK5 (v %) – k4 

� parametr CHSK-Cr (v %) – k5 

� parametr nerozpuštěné látky – NL (v %) – k6 

� parametr amoniakální dusík – N-NH4 (v %) – k7 

� parametr fosfor P – celkový (v %) – k8 
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III.  hledisko environmentální 

� zátěž zápachem (RJ) – k9 

� využití elektrické energie (RJ) – k10 

� čistící efekt v zimním období (RJ) - k11 

� pozitivní vedlejší efekty (RJ) - k12 

� estetický vzhled (RJ) - k13 

� nárok na zábor půdy (RJ) - k14 

kde 

RJ … relativní jednotky pro individuálně verbálně numerickou stupnici příslušného kritéria 

Kritéria k1, k2, k3, k9, k10, k11, k12, k13 a k14 jsou minimalizační. Kritéria týkající se účinnosti – 

k4, k5, k6, k7 a k8 jsou maximalizační. 

 

Tabulka 10: Úvodní rozhodovací matice 
Kritéria 

Typ ČOV 
k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 

A 25 96,8 90 25 10 55 0 0 4 1 2 4 4 2 

B 60 265 90 96 90 95 90 70 3 4 1 3 4 2 

C 3 700 1150 86 76 85 34 40 4 1 4 1 2 5 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

1. krok - je zadána tato úroveň kritérií: 

y(1)1=70, y(1)2=800, y(1)3=1200, y(1)4=20, y(1)5=10, y(1)6=50, y(1)7=30, y(1)8=30, y(1)9=4, 

y(1)10=4, y(1)11=4, y(1)12=4, y(1)13=4, y(1)14=5 

 

Porovnáním jednotlivých variant se zadanou úrovní kritérií za podmínky, že musí vyhovovat 

všechna kritéria, byla vyloučena varianta A. Nulová účinnost čištění v případě septiků 

v parametrech amoniakálního dusíku a celkového fosforu je nepřijatelná.  

 

2.krok – úroveň kritérií je zadána takto: 

y(2)1=55, y(2)2=700, y(2)3=1100, y(2)4=50, y(2)5=60, y(2)6=60, y(2)7=32, y(2)8=40, y(2)9=3, 

y(2)10=3, y(2)11=3, y(2)12=3, y(2)13=3, y(2)14=4 

 

V tomto kroku při porovnání s aspirační úrovní nevyhovuje žádná varianta. Varianta B 

(DČOV) nevyhovuje z hlediska ekonomického v celkových ročních provozních nákladech, 
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které jsou ze všech variant nejvyšší, z hlediska environmentálního nevyhovuje v kritériích 

využití elektrické energie a estetického vzhledu. Varianta C (KČOV) nevyhovuje z hlediska 

ekonomického v nákladech na uložení kalu, kde mnohonásobně překračuje hodnotu 

zbývajících variant, protože materiál, vznikající u tohoto typu ČOV, je hodnocen jako 

nebezpečný, dále nevyhovuje z hlediska environmentálního v kritériích týkajících se zátěže 

zápachem, čistícího efektu v zimním období a velkého záboru půdy.  

Na základě této metody nelze jednoznačně říci, která varianta je nejefektivnější, ale 

podle počtu vyloučených kritérií bychom se zřejmě v případě rekreačního objektu s kapacitou 

do 50 EO rozhodli pro variantu B - domovní čistírnu odpadních vod. V případě rodinného 

domu by byla situace jiná, zde by se pravděpodobně jevila jako vhodnější varianta C – 

kořenová čistírna odpadních vod. 

 

4.3. Zhodnocení 

 

U metody zadané úrovně kritérií nefigurují jen ekonomická hlediska, o kterých lze 

snadno rozhodnout, ale jsou zde zahrnuta další žádoucí hlediska včetně environmentálních. 

Výhodou je, že nemusíme všechna kritéria převádět na společnou bázi, není nutné 

zdůvodňovat váhu kritérií ani stanovovat bazální variantu. Jde o poměrně průhlednou a 

jednoduchou variantu. Do budoucna bude rozvíjení obdobných metod považováno za žádoucí 

zejména směrem k respektování hledisek významnosti kritérií.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 OBRŠÁLOVÁ, I. Environmental Investment Appraisal – Some Problems of Efficiency Calculation. E+M 
Economics and Management, Special Issue. 2002, s. 23-28 



 - 64 - 

5. Závěr 
 

Cílem diplomové práce bylo vytvořit průřez různými metodami, které umožní 

posoudit efektivnost investic do životního prostředí a umožnit investorům zvolit nejvhodnější 

variantu. V současné době existuje mnoho možností, jak hodnotit environmentální investice. 

Za prvé jde o metody čistě ekonomické, kdy bereme v úvahu ukazatele, jako je výnosnost, 

rizikovost a doba splácení investice, a které jsou založeny na prostém porovnávání snadno 

vyčíslitelných veličin (nákladů na investici a výnosů, které investice přinese). Toto porovnání 

je velmi jednoduché a průhledné, ovšem často nebere v úvahu efekty, které bude mít zvolená 

varianta na životní prostředí a na přírodu. Proto existuje druhá skupina metod, které se snaží 

zahrnout i tyto zmíněné efekty, které tak jednoduše vyčíslit nelze a přesto by mohly mít pro 

rozhodování značný vliv. V praxi se často setkáváme s případy, kdy ryze ekonomická kritéria 

nestačí, kdy je pro výběr nejefektivnější varianty nutné doplnit analýzu o další 

mimoekonomická kritéria. Potom se jeví jako vhodné řešení použít některé 

z multikriteriálních metod hodnocení investice. Nevýhodou těchto metod je tendence 

k subjektivnímu pohledu, proto se může stávat, že výsledky hodnocení podle těchto metod a 

podle ryze ekonomických metod vycházejí opačně, je třeba se dívat na multikriteriální metody 

pouze jako na doplňkové.  

 

Domnívám se, že při každé investiční akci musí investor dobře zvážit situaci, za které 

dochází k realizaci projektu. Pokud použiji příklad z předchozí kapitoly, je nutné vzít v úvahu, 

jestli objekt bude využíván celoročně, pro kolik osob by měla čistírna odpadních vod sloužit, 

jestli má k dispozici dostatečně velký pozemek, jestli se v blízkosti objektu nachází 

kanalizační síť a jak vysoké provozní náklady jsou pro provozovatele únosné. Poté využitím 

multikriteriální metody a volbou vhodných ekonomických i mimoekonomických kritérií lze 

dospět k závěru, která z variant je v této konkrétní situaci nejvhodnější.  
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