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Úvod

 Technický  pokrok  a  ekonomické  vztahy  způsobily  v posledních  40  letech  velký  posuv 
v intenzifikaci zemědělství Evropy.Toto je ze značné části  výstupem Společné zemědělské 
politiky EU.  Dotační  politika zde podporovala intenzivní  hospodaření,  využívající  vysoké 
dávky průmyslových  hnojiv  a  chemických  přípravků.  Výsledkem jsou  značné  ekologické 
dopady na životní prostředí, které jsou jednoznačně důsledkem ekonomické stránky Společné 
zemědělské  politiky  Unie.  Dopady  byly  identifikovány,  hledisko  ochrany  přírody  je 
v posledním období posuzováno jako hlavní aspekt Společné zemědělské politiky.V tomto 
období  náš  stát  vstoupil  do  EU,  naši  zemědělci  musí  respektovat  její  legislativu.  Jejich 
ekonomická situace není dobrá, přičemž jsou znevýhodněni v rámci evropské dotační politiky. 
Musí plně respektovat skutečnost, že ekonomický princip, zdůvodňující nezbytnost ochrany 
životního prostředí, je základem harmonizace příslušné legislativy pro fungující vnitřní trh.    
 Vstup České republiky do Evropské unie, do jejích integračních procesů, je nezvratný proces, 
který vyvolává a bude vyvolávat závažné změny. Budou se týkat všech oblastí života české 
společnosti,  související  integrační  procesy  závažnou  mírou  ovlivní  svými  pravidly  a 
ekonomickými výstupy také naše zemědělské podniky. Jejich provoz bude nezanedbatelným 
způsobem ovlivněn  politikou  EU v oblasti  ochrany životního  prostředí  a  výroby.  EU ale 
rozhodně nevznikla na základě aspektů prosazování  trvale udržitelného rozvoje a  ochrany 
životního prostředí. Tyto otázky se staly evropskou prioritou až v posledním období.
  Environmentální  politika  EU  vychází  z principů  obecného  dobra,  etických  zásad  a 
především  ekonomických  aspektů.  Nelze  přehlížet  etické  argumenty,  hlediska  obecného 
dobra,  v rámci  vývoje  vznikajících  podmínek  je  ale  nutno  brát  v úvahu,  že  princip 
ekonomický,  zvláště  pak  v podmínkách  výrobních  zemědělských  podniků,  bude 
převažovat.Lze  konstatovat,  že   je  logickým základem sladění  legislativy členských  států 
EU.Absence  harmonizované  environmentální  strategie  by  znevýhodnila  pozici  podniků 
chovajících se zodpovědně k ochraně životního prostředí. Investice do opatření týkajících se 
ochrany životního prostředí a ekologická modernizace podniků vytváří prostor zaměstnanosti 
a  rozšíření  trhů.  Efektivní  řešení  environmentálních  problémů  snižuje  další  společenské 
náklady – zneškodnění odpadů, zdravotnictví, čerpání neobnovitelných přírodních zdrojů atd. 
Environmentální akční program EU bude v značném rozsahu využívat ekonomické nástroje 
k dosažení svých cílů. Systém využívání ekonomických nástrojů bude stále ve větším rozsahu 
internalizovat  externí  ekonomické  nástroje  v případě  identifikovaných  dopadů  na  životní 
prostředí.
  Naše zemědělské podniky musí pro udržení konkurenceschopnosti legislativní požadavky 
EU dodržovat a navíc využívat je k svému prospěchu, tak aby se existenčně udržely v tlaku 
současných a očekávaných konkurenčních  vlivů, tedy musí respektovat  tyto hlavní principy :

• začlenění environmentálních aspektů do řídících procesů 
• realizovat  trvalý  a  nepřerušovaný  proces  zlepšování  výrobních  procesů  po  stránce 

environmentální i ekonomické efektivity
 V zemědělské výrobě našeho státu proběhly radikální změny. Jejich výstupem by mělo být 
vytvoření funkční struktury v primární i sekundární sféře, tedy vytvoření konkurenceschopné 
zemědělské  prvovýroby i  zpracovatelského průmyslu.  V zemědělské  sféře,  zvláště  pak  na 
úseku rostlinné výroby, je další podmínkou úspěšnosti  zachování všech mimoprodukčních 
funkcí zemědělství.  Musíme tedy provozovat  ekologicky vhodnou zemědělskou výrobu , 
která bude moci úspěšně konkurovat na světových trzích a  obstojí při našem vstupu do ES. 
Základní podmínkou je k přírodě šetrný způsob zemědělského hospodaření , který splňuje 
zákonné požadavky, nepoškozuje krajinu a současně umožňuje její efektivní využívání.
  Základním problémem je zde značná disproporce mezi cenami vstupů do zemědělské výroby 
a  cenami  zemědělských  výrobků.  Důvodně  lze  předpokládat,  že  nepoměr  mezi  tržbami 
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v zemědělské výrobě a cenami vstupů bude narůstat. Pro naše zemědělské podniky pak bude 
stále obtížnější dosahovat konkurenceschopnosti  v ES a plnit legislativní požadavky,  jejichž 
respektování  vyžaduje  další  finanční  náklady.  Pro  docílení  dobré  pozice  zemědělských 
podniků v podmínkách EU tedy musíme hledat nové, výhodné metody a nástroje jejich řízení.
  Dalším problémem je skutečnost, že  se zemědělské podniky pohybují v oblasti, kde se jejich 
podnikatelské  záměry  často  střetávají  se  zájmy  ekologickými.  Většinou  nejde  o  zájem 
všeobecné veřejnosti, ta zaujímá spíše neutrální stanovisko. Jedná se o skupiny, které zastávají 
názor, že výše škod v dané oblasti je přímo úměrná intenzitě zemědělské výroby. Uvedený 
názor  není  vždy  správný.  Intenzivní  zemědělské  hospodaření,  prováděné  racionálním, 
ekonomicky a ekologicky vyváženým způsobem,  považujeme za optimální. Je zároveň pro 
životní  prostředí  a krajinu naopak nesporným přínosem. V některých oblastech začala být 
zemědělská půda z ekonomických důvodů využívána pro jiné účely, což většinou k obnově 
krajiny a biologické různorodosti přispělo negativně.
  Pro  vytvoření  konkurenceschopné  pozice  zemědělských  podniků  je  nutno  začlenit 
environmentální  prvky do  rozhodovacích  procesů.  Jen  tak  bude  naše  zemědělská  výroba 
trvale udržitelná. Jde tedy o aplikaci prvků systému environmentálního managementu ( EMS )
, kde se realizují aktivity preventivní ochrany životního prostředí a čistší produkce do systému 
řízení  a  chodu  podniku.Zavedení   komplexního  systému  EMS včetně  certifikace  je  pro 
většinu zemědělských cenově a časově věcí nedostupnou, podniky to řeší používáním jeho 
prvků v rámci používání čistší produkce jako nástroje řízení. 
  

                                                                             PDc.   Josef Šlesinger
                                                                                  
                                                                                    CPC Brno

Vymezení hlavních pojmů
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Čistší produkce ( Cleaner Production , CP ) je stálá aplikace integrační prevenční strategie 
v ochraně životního prostředí zaměřená na procesy,  výrobky a služby s cílem zvýšit  jejich 
efektivnost  a  omezit  rizika pro člověka i  životní prostředí.  U výrobních procesů zahrnuje 
čistší produkce efektivnější využívání surovin a energií, vyloučení nebo omezení toxických a 
nebezpečných materiálů i prevenci vzniku odpadu a znečistění přímo u zdroje. U produktů 
(  výrobků nebo služeb )  se strategie čistší  produkce zaměřuje  na snížení  vlivů na životní 
prostředí , a to v rámci jejich celého životního cyklu , od vývoje až po jeho využití ( definice 
UNEP – Programu OSN pro životní prostředí).

Čistší produkt  je výrobek nebo služba , která má menší negativní vliv na životní prostředí 
během celého životního cyklu ve rovnání s jinými produkty, sloužícími k stejnému účelu.

Čistší  technologie  (  Cleaner  Technology  )  ,  někdy  také  „  čistá  technologie  “   (  Clean 
Technology ) – jiný výraz pro aplikaci čistší produkce u výrobních procesů. U nás se většinou 
tento  výraz  spojuje  s efektivnějšími  technologickými  zařízeními,  které  produkují  menší 
množství odpadu a znečištění než zařízení srovnatelná.

Dobrovolná  dohoda  je  smlouva  mezi  orgány  státní  správy  a  průmyslovým  sektorem. 
Představuje  závazek  jednoho  nebo  více  hospodářských  sektorů  chovat  se  tak,  aby  byly 
dosaženy environmentální cíle vytčené ve smlouvě.

Dobrovolné  přístupy  jsou  nástrojem  politiky  životního  prostředí  vyžadujícím  od 
podnikatelských subjektů jít ve svém chování nad rámec požadavků stávající environmentální 
legislativy. Mohou být využívány jak v nových oblastech ochrany životního prostředí , tak i 
při řešení tradičních envionmentálních problémů.

Ekoefektivnost  je  pojem  využívaný  pro  současné  dosažení  dvojího  efektu  –  zvýšené 
účinnosti jak po stránce ekonomické, tak i po stránce environmentální.

Ekonomický  princip  environmentální  politiky  EU  vychází  z nezbytnosti  internalizace 
externích nákladů u činností, které mají dopad na životní prostředí.

Environmentální je termín vycházející z anglického slova „ environmental “, používá se ve 
smyslu vztahující se k životnímu prostředí.

Environmentální  aspekt  je  prvek  činnosti  organizace,  jejich  výrobků nebo  služeb,  který 
může ovlivňovat životní prostředí

Environmentální cílová hodnota je detailní požadavek na environmentální profil organizace, 
dle  možnosti  kvantifikovatelný,  platný  pro  organizaci  nebo  její  části,  který  vychází 
z environmentálních cílů.

Environmentální  politika  je  prohlášení  organizace  o  jejích  záměrech,  a  zásadách, 
vztahujících se k jejímu celkovému environmentálnímu profilu,  který poskytuje rámec pro 
činnost organizace a pro stanovení environmentálních cílů a hodnot.

Etický  princip  environmentální  politiky  EU  vychází  z předpokladu,  že  příroda  má  své 
vlastní hodnoty a jako taková má být chráněna, její  environmentální ustanovení vycházejí 
z práva na život a přežití. 
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Hodnocení možností čistší produkce  ( Cleaner Production Assessment , LCA ) je metoda 
pro hodnocení vlivů výrobků na životní prostředí z hlediska jejich celého životního cyklu ( od 
získávání surovin pro jejich výrobu až po konečné zneškodnění výrobků po jejich využití).

Integrační prevenční politika ochrany životního prostředí  je politika integrující hledisko 
prevence do sektorových politik.

Integrovaný přístup k prevenci a omezování znečištění  ( Integrated Pollution Prevention 
and Control , IPPC )  sleduje dosažení jednotného a tím i účinnějšího postupu při omezování 
zněčištění životního prostředí, které je výsledkem širokého spektra činností. Prostředkem mají 
být opatření,  která umožní znečištění předcházet a tam, kde  to není možné, alespoň toto 
znečištění do ovzduší,půdy i vody komplexně, účinně a kontrolovaně omezit.

ISO 14001 norma vydaná Mezinárodní organizací pro normalizaci, vztahující se na celkový 
cyklus neustálého zlepšování environmentálního profilu podniku,  který se skládá z definic 
environmentální politiky, plánování, zavádění a provozu, kontroly a nápravných opatření.

Koncové  technologie  (  End  of  Pipe  Technologies,  EOP )  jsou  technologie,  které  nejsou 
nutnou  částí  výrobní  technologie  a  které  slouží  k zacházení  se  vzniklým  odpadem  a 
znečištěním ( např. odlučovače, ČOV , skládky, spalovny, úpravny odpadu apod. ).

Maloodpadové technologie  ( též nízkoodpadové, popř. bezodpadové technologie ) se snaží 
minimalizovat  množství  vznikajících  odpadů,  jsou  spojeny  s recyklačními  technologiemi. 
Nezaměřují  se  pouze  na  vybrané  prevenční  techniky  a  nelze  je  proto  spojovat  s čistší 
produkcí. 

Potencionál čistší produkce je souhrn všech možností, vedoucí k zabránění vzniku odpadu a 
znečištění, který lze v daném procesu výhodně využít.

Princip obecného dobra  environmentální politiky EU je založen na vztahu mezi degradací 
životního prostředí a lidským zdravím.

Registr úniků a přenosů znečišťujících látek  je integrovaný informační systém o ročních 
únicích specifických látek do vody, ovzduší, půdy  a odpadů z daného podniku a o přenosech 
( transferech ) těchto látek z daného podniku na jiný subjekt k recyklaci, spálení, úpravě a 
uložení.

Systémy environmentálního  managementu  (  EMS ) jsou systémy pro integraci  ochrany 
životního prostředí do systému řízení podniku. EMS jsou podporovány např. těmito normami 
- nařízení EHS č. 1836/93 EMAS, ISO 14001 a ISO 14004, BS 7750.
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 Dynamický  vývoj  ochrany  životního  prostředí   postupně  mění  spektrum  používaných 
strategických  nástrojů.  Strategie  padesátých  let  –  ředění  znečištění  chápané  jako  stavby 
vysokých  komínů,  vypouštění  znečištěných  vod  do  říčních  toků  postupně  přecházela  do 
metodiky  využívání  koncových  technologií.  Tato  využívala  především  čistírny  odpadních 
vod, odlučovače, spalovny , zabezpečené skládky atd. Koncová zařízení odpady a znečišťující 
látky zachycují  a  upravují,  v převážné  míře  ale  pouze  převádějí  znečištění  pouze  z jedné 
složky životního prostředí do složky druhé. Navíc jsou investičně a provozně ekonomicky 
náročná. Strategie recyklací, rozšiřující se v osmdesátých letech, opět problematiku dopadů na 
životní  prostředí  neřeší.  Recyklovatelnost  odpadů  je  omezená,  vhodné  technologie  jsou 
investičně,  energeticky  ,  především ale  po  stránce  provozních  nákladů  náročné.  Uvedená 
problematika se týkala především průmyslových podniků, ale vlivem sílících legislativních 
tlaků se postupně začala projevovat i v zemědělské výrobě.
 V posledním období  se  v celosvětovém měřítku  s úspěchem využívá  k ochraně  životního 
prostředí  prevenčních přístupů.  Prevence vzniku dopadů a  znečištění  se  snaží  problémům 
předcházet  přímo v místě  vzniku.  Jedná se  o  snížení  vstupů výroby – surovin,  materiálů, 
energií  atd.  Strategie  vychází  se  z myšlenky  efektivnějšího  hospodaření  s veškerými 
vstupními  hodnotami,  které  při  svém  neúplném  využití  ve  výrobním  procesu  znamenají 
ekonomickou ztrátu a zároveň dopady na životní prostředí.
    Jako nástroj řízení zemědělského podniku, který hodlá řešit výše uvedené problémy, se 
osvědčuje strategie čistší produkce ( dále jen CP ). Její podstatou je jiný přístup k výrobním 
procesům, tato strategie neřeší problematiku odstranění dopadů na životní prostředí, nýbrž 
jejich předcházení. CP pohlíží na znečišťující látky jako na draze pořízené suroviny, které se 
nepodařilo  přeměnit  na  žádaný  produkt.  V zemědělské  výrobě  můžeme  posuzovat  jako 
znečišťující  látky  veškeré  zcela  nevyužité  vstupy  a  meziprodukty  –  hnojiva  chemického 
původu, postřiky, PHM, ale také i krmiva, hnůj, kejdu atd.  Odpad a znečištění je výrobní 
ztrátou  zemědělské  výroby  a  CP směřuje  k jejímu omezování  lepším  využíváním jejích 
vstupů  .  Znamená  tedy  zároveň  i  úsporu  surovin,  energií  a  práce,  včetně  souvisejících 
výrobních nákladů. 
    Nezbytnost  využívání  prevenčních  přístupů k ochraně  životního prostředí  si  postupně 
uvědomují všechny zemědělské subjekty, které přicházejí do styku s požadavky se Směrnicí 
Rady  91/676/EHS  (  nitrátová  směrnice),  směrnice  396L0061  o  integrovaném  přístupu 
k prevenci  a  omezování  znečištění  (  IPPC  ),  následně  pak  zákonem  č.  76/2002  Sb. 
Respektování  jejich  požadavků však není  levnou záležitostí,  což pro zemědělské podniky, 
které neustále zápasí o zachování  své ekonomické existence, vytváří  další  nezanedbatelný 
problém.  Jednou  z cest,  která  jim  může  pomoci  v řešení  problému,  je  právě  využívání 
metodiky čistší produkce .  
    CP přináší  ekonomické efekty a  snižuje  dopady na životní  prostředí  organizačními  a 
technologickými  změnami,  zvyšováním  úrovní  používaných  technologií,  změnami 
používaných pomocných materiálů a energií.  Aby bylo možno navrhnout vhodná opatření, 
musí  dojít  k intenzivnímu  zkoumání  materiálových  a  energetických  bilancí  podniku. 
Souběžně  se  identifikují  vlivy  na  životní  prostředí  pomocí  zhodnocení  materiálových  a 
energetických toků, hodnocením  jejich bilancí a identifikací ztrát. Cílem činnosti je zjištění 
způsobu  zamezení  ztrát  ,  docílení  ekonomických  úspor.  CP  tak  podnikovému  systému 
environmentálně uvažujícímu managementu poskytne detailní přehled o možných opatřeních 
organizačního  a  technického  rázu  vycházejících  z prevenčního  způsobu  myšlení,  přičemž 
hledá  vhodné zdroje financování těchto opatření.   

1.1. Úloha čistší produkce v zemědělské výrobě
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 Vlivy vstupů zahraničního kapitálu a globalizační vlivy tlačí obchodní řetězce k snižování 
plateb zpracovatelům zemědělských produktů. Cenové tlaky samozřejmě ve svém důsledku 
pociťují  především  prvovýrobci,  kteří  díky  roztříštěnosti  své  produkční  struktury 
v současných poměrech prozatím tlakům podléhají.  Pravděpodobně  strategicky nezbytnou 
aktivitou zemědělských prvovýrobců je slučování se do odbytových subjektů se společným 
tržním postupem. V tomto směru bude dříve nebo později vytvořena nejen zákonná podpora 
v oblasti  trhu,  ale  také  finanční  z prostředků  národního  rozpočtu.  Vždyť všechny vyspělé 
země, mezi které hodláme patřit, svoje zemědělství podporují.
  Nelze předpokládat,  že by jen státní podpory (  jejich možný realizační  časový horizont 
posuzujme dle reálných podmínek ) zachránily ekonomiku zemědělského podnikání. V daném 
prostoru  řešení  je  hlavními  aktéry  zemědělci  a  vládní  politika  státu,  která  přistoupila  na 
evropský model multifunkčního zemědělství. Z uvedeného závazku vyplývá struktura a objem 
vládních dotací, bohužel podmíněná výší dostupných prostředků. 
  Pokud budeme hledat možnosti zkvalitnění prosperity zemědělství ve zvýšení produktivity 
práce, tak vzhledem k jejímu cca dvojnásobnému zvýšení od roku 1993 nepůjde o optimální 
směr  řešení  –  v jiných  odvětvích  je  zvýšení  nesrovnatelně  nižší,  vycházejme  z reálných 
výrobních možností .  Je tedy nutno  brát v úvahu legislativní tlaky EU, které ve značné míře 
vycházejí z ochrany životního prostředí a určitě jsou stimulátorem prosperity zemědělských 
podniků.  Vzhledem k vysokému odbornému potenciálu  našich  zemědělských  odborníků  a 
úrovni většiny našich zemědělských podniků je zde prostor k získání konkurenceschopnosti, 
kterého by bylo chybou nevyužít. Zemědělství v podmínkách našeho státu trvale plní své dvě 
základní funkce - produkční i mimoprodukční, často v lokalitách se ztíženými a specifickými 
podmínkami. Zemědělské podniky, jako často největší uživatel krajinného prostoru , získaly 
zkušenosti  ve  spolupráci  s obecními  a  regionálními  úřady,  vykonávaly  s většími  nebo 
menšími  úspěchy  v regionech  údržbu,  ochranu  a  tvorbu  krajiny.  Mají  tedy  dovednost 
předcházet  konfliktům  mezi  zemědělskou  výrobou  a  legislativními  požadavky,  nyní 
převyšujícími hranice státu. 

1.2. Prostor čistší produkce v zemědělské výrobě

  Zásadním problémem zemědělské výroby jsou prodejní ceny výrobků, které se pohybují 
kolem nákladové ceny produktu, v některých případech i pod její úrovní. Společné materiály 
EU , ale i USA týkající se podpory zemědělských zájmů vycházejí ze tří základních  aspektů. 
Jedná se o domácí podporu zemědělské výroby, přístup na trh a konkurenci ve vývozu EU, do 
které vstupujeme, ta je navíc terčem kritiky od dalších subjektů za svoji politiku podpory pro 
domácí  zemědělce  a  pro  export  domácích  výrobků.  Některé  státy,  především USA,  ale  i 
Argentina a  Kanada, tlačí  na EU pro uvolnění  svých trhů. Geopolitická váha ČR v rámci 
evropské situace je poměrně nízká. Naši zemědělci si tedy musí vyvíjet strategii garantující 
jejich  ekonomickou  prosperitu  v náročných  podmínkách  EU,  ekonomické  efekty  mohou 
vycházet především ze snižování nákladů vstupů, racionalizaci výroby a v neposlední míře 
z jejich vyšší kvality a jejich hodnocení ve vztahu k životnímu prostředí.
   Pro zvyšování efektivity zemědělské výroby lze docílit přínosů zejména:

• optimálním  využíváním  veškerých  vstupů  –  suroviny  ,  energie,  hnojiva, 
osiva,chovného materiálu, strojního zařízení, budov, ale i podpor a dotací

• využíváním a demonstrací přírodě prospěšných výrobních postupů nejen ve vztahu 
k regionu, ale i ke zvyšování konkurenceschopnosti 

  Prostor pro využívání metodiky čistší produkce v podmínkách zemědělské výroby je tedy 
značný v rostlinné i živočišné výrobě. Postupné legislativní tlaky vycházející z směrnice IPPC 
zasahují  především  výrobu  živočišnou,  ale  společně  s nitrátovou  směrnicí  budou 
nezanedbatelným způsobem ovlivňovat zároveň i výrobu rostlinnou. Nelze podceňovat i tlaky 
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další – welfare, posuzování životního cyklu výrobku ( LCA ), využívání formální výměny 
informací  formou referenčních  dokumentů  BAT (  BAT Reference  Documents  –  BREFs ) 
s vlivem na přidělování případných podpor atd.  

2.   Metodika čistší produkce

Úlohou čistší  produkce v zemědělském podniku je identifikovat výrobní prostor negativně 
ovlivňující životní prostředí a prostřednictvím ekonomicky efektivních opatření  jej  využívat 
k zvyšování  environmentální  úrovně  podniku,  tím i  jeho  konkurenceschopnosti..Zásadním 
základem projektu čistší produkce je rozsáhlá analýza zemědělského hospodaření podniku od 
hodnocení využití vstupů, environmentální a ekonomické efektivity technologických postupů 
až po posilování jeho konkurenceschopnosti.  Vyhodnocují se zde vstupy a výstupy, jejich 
využití, provádí se analýza silných a slabých stránek. Hlavním výchozím materiálem zde jsou 
materiálové  a  energetické  bilance,  doplněné  ekonomickým  a  environmentálním 
vyhodnocením.  Podrobné  a  úplné  bilance  umožňují  rozpoznat  a  kvantifikovat  zdroje 
problémů,  zjistit  druh a  charakter  ztrát  a  emisí  ,  tedy přesně identifikovat  příčiny vzniku 
závad.

Projekt čistší produkce zemědělského podniku:

Jedná se o strategický nástroj řízení zemědělského podniku, jehož cílem je dosažení změny 
dosavadní  praxe  vedoucí  jednak  k jeho  zvýšení  konkurenceschopnosti,  ale  také  k snížení 
dopadů na životní prostředí, je jednorázovou, časově vymezenou akcí a vychází z konkrétních 
zdrojů.

Zdroje  musí  vytvářet  potřebný  časový  prostor  a  mít  potřebné  finanční  zázemí.  Pro 
úspěšnou realizaci projektu je ale vlastnit  nebo získat kádrové zajištění odpovídajících 
vlastností a kompetencí. Kádrové zajištění může vycházet :
• z vlastních řad zaměstnanců podniků vhodných odborných kvalit
• pracovníků odborných profesních firem nebo subjektů nadnárodního charakteru 

Cíl projektu.

Konkretizuje  vývoj  změn  trendu  zaměření  a  technologie   zemědělské  výroby,  musí  mít 
stanoveny  konkrétní  ověřitelné  ekonomické  a  environmentální  ukazatele.  Cíle  projektu 
nesmíme  zaměnit  s předem  stanovenými  způsoby  řešení  problematiky,  cílem  je  tedy 
perspektivní  pozice  podniku  docílená  používáním  vhodných  ekonomických  nástrojů.  Při 
stanovení  cílů  musíme  nezbytně  brát  v úvahu  vývoj  legislativy  týkající  se  zemědělské 
prvovýroby.  Cíl  projektu  musí  být  v souladu  s environmentální  politikou.  Formuluje  se 
závazkem ke stálému zlepšování  zemědělského hospodaření  po stránce environmentální  a 
ekonomické.

Účel projektu.

Vychází  ze  zaměření   zemědělského  subjektu,  které  má  být  projektem  řešeno.Účelem 
projektu, který respektuje zásady předběžné opatrnosti – zabránění environmentálním škodám 
v prospěch  integrovaných  environmentálních  technologií  je  docílení  efektů  (  ekonomické, 
ekologické, ale i společenské ), které zvyšují konkurenceschopnost zemědělského podniku. 
Pro efektivní a cílené řešení projektu není vhodné ani kvalitně odborně řešitelné do projektu 
slučovat účely rozlišného charakteru, tyto je třeba řešit samostatně.
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Výstupy projektu.

Jedná se o ekonomicky a ekologicky zhodnocené efekty projektu v zemědělské sféře. V rámci 
hodnocení je třeba výstupní efekty kvantifikovat – jde o proklamaci kvalitativně přínosné 
výroby produktů. Musí se jednat  o konkrétní řešení dané problematiky, které musí být reálně 
hodnotitelné. V praxi při  jejich hodnocení bývá pro srovnání s úspěchem využíváno údajů 
získaných u výstupů srovnatelných výrobních technologií nebo služeb subjektů na špičkové 
úrovni  v rámci  konkurenčního prostředí.  Naše  podniky ve své  většině mohou s úspěchem 
používat  své  dosažené  výsledky  v porovnání  s výstupy  obdobných  subjektů  v rámci  EU 
.Výstupy projektu musí být využity ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku.

Činnosti.

V rámci  prací  na  projektu  je  třeba  identifikovat  a  stanovit  veškeré  činnosti,  související 
s pracemi směřujícími k dosažení  požadovaných efektů.Nelze zcela oddělovat  rostlinnou a 
živočišnou zemědělskou výrobu, jejich produkční procesy jsou provázány. Jenom částečně lze 
jejich související posuzovací procesy naplánovat již při zahájení projektu,  je nutno mít na 
zřeteli skutečnost, že během prací na projektu, zvláště při stanovení a hodnocení bilančních 
toků ,  bývají  identifikovány nepředpokládané souvislosti  a  problémy,  které  je  nutno také 
v rámci prací na projektu řešit a prověřovat.

Stálá aplikace čistší produkce .

Smyslem  využití  metodiky  čistší  produkce  v zemědělském  podniku  není  realizace 
jednorázové investiční akce. Metodika by měla být využívána jako trvale používaný nástroj 
řízení vedoucí k zvyšování úrovně ekonomických a environmentálních výstupů podniku. Je 
trvale realizována využíváním jejích opatření integrovaných do procesů a činností. Bude tedy 
využívána  k opakovanému  systémovému  prověřování  využití  všech  vstupů  a  předcházení 
ztrát  během  procesů.  V zemědělské  výrobě,  vzhledem  k jejímu  charakteru,  k řešení 
problematiky vzniku odpadů bude docházet pouze okrajově. Většina odpadů v tomto resortu 
totiž  není  odpadem v pravém slova  smyslu,  většinou  se  jedná  o  využitelný  meziprodukt. 
Metodika  čistší  produkce  se  v tomto  oboru  zaměřuje  na  ekonomicky  výhodné  využívání 
vstupů a meziproduktů, snížení environmentálních dopadů na životní prostředí je logickým 
výstupem používání metodiky.
 
3. Projekt CP

3.1. Získání motivace vedení podniku
 
Bez získání podpory vrcholového vedení podniku nelze projekt CP realizovat. V zemědělské 
výrobě to platí dvojnásobně. V daném směru značně napomáhají legislativní požadavky na 
zemědělské podniky kladené,  mají  vzrůstající  roli.  Vedení  a  majitelé  podniků si  postupně 
uvědomují,  že k hlavním současným ,  ale i  předpokládaným trendům legislativy EU patří 
důsledné využívání legislativních požadavků, kvalitní integrace environmentálních požadavků 
do  celkové politiky EU,  hlavní  roli  však  zde  budou hrát  používané  ekonomické  nástroje 
těchto trendů. Zemědělské podniky, které chtějí mít šanci obstát v nastávajícím konkurenčním 
prostředí,  musí  internacionalizaci  environmentální  politiky využívat  jako  nástroj  zvyšující 
jejich konkurenceschopnost.
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  Dle praktických zkušeností  managementy zemědělských podniků projevují  svůj  zájem o 
akceptování metodiky čistší produkce zejména :

• pod tlakem veřejnosti útočící proti chovu zvířat ( zápach, hmyz )
• pod tlakem legislativních orgánů ( postihy )
• v případě  potřeby  vypracování  žádosti  dle  zákona  č.76/2002  Sb.o  integrované 

prevenci a omezování znečištění ( velké podniky )
• v případě potřeby vypracování zásad správné zemědělské praxe ( střední podniky )
• v případě možnosti získání výhodné finanční podpory

3.2. Ustavení řídící a pracovní skupiny

 Organizace projektu je prováděna řídící a pracovní skupinou. U zemědělských podniků, kde 
je zvláště v poslední době silně redukován počet THP pracovníků, často tyto skupiny splývají 
v jeden celek. V sektoru zemědělství se ale osvědčuje tento organizační systém projektu :

• manager projektu, jímž bývá obvykle ředitel podniku nebo výrobní náměstek, který je 
odpovědný za úspěšný proces návrhu, realizace a vyhodnocení projektu.

• řídící skupina, sestávající z členů správní rady a ředitele podniku, která stanovuje cíle 
projektu, jeho strategii a provádí kontrolu plnění prací na projektu

• pracovní  skupina,  v níž  je  nezbytně  minimálně  jeden  člen  vrcholového  vedení  a 
technické kádry řešených úseků, tato připravuje projekt, navrhuje a hodnotí opatření 
čistší produkce, vytváří podmínky pro jeho realizaci

• odborný konzultant, který projekt řídí po odborné stránce, nesmí ale potlačovat pocit 
aktérů týkající se jejich sebevědomí při tvorbě projektu, musí postupovat diplomaticky

Zásadou je přesné a termínované zadání činností pro jednotlivé účastníky projektu, které ale 
musí být podloženo definováním jejich pravomocí. Prioritní podmínkou úspěšnosti projektu 
je plná podpora správní rady a vrcholového vedení podniku. K plnému úspěchu je výhodné 
nasměrovat morální představy všech aktérů včetně uvědomění na budoucnost podniku. Pak 
zjistí,  že  jejich  jednání  působí  na  jejich  bližní  a  na  prostředí,  jejich  jednání  se  stává 
spoluaktérem. Důležitá je komplexní informovanost všech účastníků, zvláště pak v pracovní 
skupině.Pouze pracovníci, kteří mají dostatek informací, mohou efektivně pracovat a správně 
rozhodovat.  Provádění  prací  na projektu  skupinou pracovníků je  nezbytné.  Pouze  týmová 
práce vylučuje zkreslené názory a hodnocení, které je u jednotlivých pracovníků vždy určitým 
potenciálním nebezpečím. 

3.3.  Příprava a zveřejnění environmentální politiky

  Není jednoduché v prostředí, kde se střetávají zájmy zemědělského podniku ekonomického 
charakteru se zájmy veřejnými stanovit jasné priority. Musíme identifikovat cílové skupiny 
zúčastněné v podniku . Obvykle to bývají  :

• veřejnost
• sousedé
• státní správa a samospráva
• zákazníci
• majitelé
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• zaměstnanci

  Při  řešení  problémů  v zemědělské  výrobě  je  strategicky  výhodné  vést  jednání  po 
vypracování projektu čistší produkce, respektive zásad správné zemědělské praxe, provozního 
řádu a plánu hnojení. V dialogu pak můžeme prezentovat stav zařízení, realizovaná opatření 
snižující  emise čpavku a  zápachu,  zavedení  technologií  BAT, porovnání  se  srovnatelnými 
provozy.  Zde  je  tedy  výhodné  předložit  konkrétní  argumenty  až  po  zpracování  všech 
materiálů. Strategickou chybou by bylo na připomínky nereagovat.

 Environmentální  politika  prezentuje  závazek  zemědělského  podniku  respektovat  platnou 
legislativu a neustále zkvalitňovat environmentální profil organizace.Z ní se odvíjí její cíle a 
cílové hodnoty. Musí být definována tak, aby  :

• byla významná pro všechny aktivity podniku ve vztahu k životnímu prostředí
• definovala závazek trvalého zkvalitňování přístupu k životnímu prostředí
• obsahovala závazek k dodržování legislativních předpisů
• prezentovala  používání  nejlepších  dostupných  technik  (  BAT  -  Best  Available 

Technology)
• definovala podmínky pro stanovování envinomentálních cílů  a cílových hodnot
• mohla být využívána jako nástroj účinné komunikace se samosprávou, zaměstnanci, 

respektive se zájmovými skupinami

Vhodným používáním a prezentací environmentální politiky včetně její doložitelnosti  může 
zemědělský  podnik  přesvědčit  odběratele  a  zákazníky  o  kvalitě  svých  produktů  a 
souvisejících  výrobních  procesů  bez  dopadů  na  životní  prostředí.  V dohledné  době  její 
vyhlášení  a  dodržování  bude  nezbytnou  podmínkou  zvyšování  konkurenceschopnosti 
zemědělského  podniku.  U  podniků,  které  ji  vyhlásily,  je  nezanedbatelným  nástrojem 
komunikace s cílovými skupinami, zvláště pak s veřejností. Je nezbytné, aby byla dostatečně 
jasná , aby byla srozumitelná pro interní i externí zainteresované strany. Má být pravidelně 
přezkoumávána  a  doplňována  tak,  aby odrážela  měnící  se  podmínky a  informace.  Velmi 
důležité je přesně vymezit oblast jejího použití. 

4.  Předběžné hodnocení
 
  Před vlastní  analýzou se sestaví seznam zařízení,  situační plány,  plán údržby a čistění , 
zprávy o poruchách, havarijních stavech a nehodách. Na jejich základě se vyhotoví popis 
výroby a technologie.  Zároveň se provede prohlídka podniku společně s externí  osobou – 
nejlépe s odborným konzultantem. Externí osoba je výhodná z toho důvodu, že vidí i takové 
věci,  které jsou pro podnik všední, tzv.  provozní slepota ( chyby v uskladnění,  veterinární 
smyčky  atd.).Při  prohlídce  se  mají  identifikovat  environmentálně  slabá  místa  ve  stavu 
technologie,  chovu  ,  personálu  apod.  Hlavním  efektem  je  ale  seznámení  externisty 
s podmínkami provozu.

4.1. Analýza vstupů a výstupů

      Základní hodnocení  se provádí analýzou materiálových, energetických a ekonomických 
vstupů,  dále   analýzou  veškerých   výstupů.  Mezi  výstupy zařazujeme mimo  zhodnocení 
produktů,  případně  služeb  také  produkci  odpadů  a  znečištění.   Součastně  se  analyzují 
informace  o  technologii,  organizaci  odpovědnosti,  o  informačních  tocích,  o  plnění 
legislativních  požadavků  a  stavu  dokumentace.  V této  části  se  také  identifikují  emise  do 
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jednotlivých  složek životního prostředí. V případě posuzování zemědělského podniku sem 
mimo jiné patří i zhodnocení ztrát hnojiv, prostředků chemické ochrany rostlin, krmiv apod. 
Před vstupním hodnocením musíme mít stanoveny :

• bilanční prostor a jeho hranice – sledované středisko, úsek
• hodnocené  časové  období,  v praxi  zemědělských  podniků  je 

doporučeno odděleně hodnotit několik ročních období nazpět
Při hodnocení členové pracovního týmu v prvé fázi rozhodují o důležitosti jednotlivých prvků 
pro  podnik,  poté  tyto  kvantifikují.  V této  souvislosti  často  zjišťují,  že  postrádají  patřičné 
informace  a  následně  komunikují  s pracovníky  pro  dané  úseky  kompetentními.Běžným 
komunikačním tokem je  např.  rostlinná  a  živočišná  výroba,  ekonomický  a  výrobní  úsek, 
energetické  a  výrobní  úseky.  Uvedeným  způsobem  se  zkvalitňuje  způsob  komunikace  a 
sdělování informací .  Získané údaje a názory ,  někdy i s náměty pro řešení problémů, lze 
později využít při návrhu opatření projektů.
  V praxi se osvědčilo, zvláště pak u podniků provádějících živočišnou výrobu, kvantifikovat :

• emise do ovzduší
• produkci odpadních vod, jejich kontrolované vypouštění do vod nebo kanalizace
• pevné a jiné odpady, zvláště pak nebezpečné odpady
• kadávery uhynulých zvířat
• kontaminaci půdy
• produkování hluku
• účinky na další dílčí oblasti ŽP a na ekosystémy

Uvedená evidence  je  v podstatě  orientací  na  budoucnost  jako strategie.  Chceme-li  kladně 
ovlivnit budoucí vývoj, musíme analyzovat vývoj předchozí. Analýza předchozí situace otvírá 
nové možnosti rozvoje a tím i možnosti čistší produkce.

4.2. Stanovení priorit v rostlinné a živočišné výrobě

 Priority v zemědělské výrobě budou pomocí ekonomických nástrojů ovlivňovány stále více 
strategií EU. V našem státě nebyl realizován přechod od kontrolované ekonomiky předešlého 
období k ekonomice řízené trhem.  Nová zemědělská politika se neorientovala na zkvalitnění 
marketingu, prodejní strategii včetně pružné orientace na tržní poptávku. Tento prostor jsme 
uvolnili  západní  Evropě,  která  jej  využívá  jako  své  odbytiště.Podpora  zemědělství  bude 
zaměřena pouze na zlepšení zemědělské výroby, restrukturalizaci a podporu méně příznivých 
oblastí.  Pozice  našich  zemědělských  podniků  tedy  musí  být  urychleně  upevňována, 
nezbytných nástrojem je realizace agro-environmentálních opatření. V opačném případě by 
v seskupení zemí EU nefigurovali  naši zemědělci, ale pouze jimi uvolněný trh.Je nutno si 
uvědomit, že i podpory obdrží hlavně  ti zemědělci, kteří se dobrovolně rozhodnou zvýšit svůj 
podíl na ochraně životního prostředí. Při aplikaci metodiky čistší produkce však musíme dbát 
bezpodmínečně také na ekonomické efekty, při investičních akcích s rychlou návratností.  

Rostlinná výroba

 Vývoj v období transformace se promítl v poklesu výnosů polních plodin. Lze konstatovat, 
že  tyto  v posledním  období  stagnují  a  jsou  o  jsou  o  jednu  třetinu  až  polovinu  nižší 
v porovnání s průměrem Evropské unie. Produkční potencionál naší půdy a rostlinné výroby 
výrazně převyšuje naši potřebu. Dle materiálů EU se s ČR jako s významným exportérem 
zemědělských komodit počítá, nevyužití našich přebytků by nemělo hrozit. Z daného hlediska 
vyplývá, že pro zemědělské podniky je výhodnější intenzivní než extenzivní rostlinná výroba. 
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Při někdy doporučované extenzivní zemědělské výrobě si je nutno uvědomit, že v rostlinné 
výrobě musí být dosaženo přiměřeného procenta rentability, pouze z dotací nelze dlouhodobě 
prosperovat. Z uvedených údajů je jasné, že se budeme muset zaměřit především na intenzivní 
rostlinnou výrobu. Toto platí nejen v nížinách, ale i v středních poloh ( 450- 600 m.n. m.). Zde 
musíme brát v úvahu skutečnost, že vzhledem ke klimatickým změnám - globální oteplování, 
vyšší polohy nevyžadují závlahy  oproti nížinám. Provoz závlah bude vzhledem k zvyšujícím 
se  cenám energií  stále  finančně náročnější.Je  nutno mít  stále  na zřeteli,  že  pouze  vysoké 
výnosy snižují náklady na jednotku produkce, ekonomické výnosy jsou při stálém růstu cen 
vstupů a téměř stagnaci výkupních cen produktů velmi problematické.
  Zemědělská intenzivní výroba ale nemusí být pro životní prostředí škodlivá. Odborné studie 
posledních let dokazují, že při vhodném systému hospodaření s půdou ( dělení dávek dusíku , 
nepříliš vysoké jednorázové dávky chlévského hnoje, kejdy, zaorávka jetelovin koncem srpna 
atd.)  ,  si  může  zemědělská  rostlinná  výroba  počínat  ekologicky přínosně.  V specifických 
podmínkách  rostlinné  výroby (  zvláště  pak  intenzivního charakteru  ),  má  metodika  čistší 
produkce pro své environmentální a ekonomické efekty značný prostor.
 V principu  musí být stanoveny jako prioritní směry řešení zařazeny veškeré směry aktivit 
rostlinné výroby, kde jsou identifikovány větší ztráty. Při posuzovacích procesech zde musíme 
přihlížet zejména k následujícím faktorům :

• pěstovaných  plodinám,  efektivitě  pěstování  jednotlivých  druhů,  odrůd  návazně  na 
výnosy

•  vhodnosti technologií pěstování plodin
• jejich výživě, identifikace hnojiv a vyhodnocení nákladů, bilance nákladů a ztrát
• následně  vyhodnocení  nákladů  na  ochranu  proti  chorobám,  plevelům a  škůdcům ve 

stejném rozsahu
• nákladům na technické náklady ošetření  půdy,  zhodnocení používaných technologií  a 

stavu  mechanizačních prostředků
• vhodnosti sklizně a konzervace pícnin, optimalizaci skladování
• ztrátám při sklizni plodin  / např. řepka, obiloviny /, vhodnost technologie, směr jízdy 

techniky, pracovní rychlost
• technologii sušení plodin, související spotřebě energií
• dalším důležitým souvisejícím nákladům, které ale musí být rozepsány na konkrétní 
      směry zemědělské, popřípadě ale i další směry výroby a služeb podniku 

 Problém zde nastává zvláště u podniků bez vazby na živočišnou výrobu s vysokým zorněním 
půdy.  Avšak  i  v těchto   podnicích  s  zavedenými  intenzivními  kulturami  a  s vysokým 
zastoupením tržních plodin lze docílit  kvalitních efektů.
  V projektech čistší produkce byl identifikován značný prostor zejména v těchto směrech :

• v změnách používaných zemědělských strojů s vazbou na jejich náklady,  používání a 
konkrétní podmínky zemědělských podniků

• logistika  využívání  chemických  prostředků  v zemědělství  s zaměřením  se  na 
 ekonomické  efekty,  lze  ji  v některých  případech  úspěšně  využívat  i  dle 
agrometeorologických prognóz

• systémy hnojení statkovými hnojivy
• racionalizaci sklizně obilnin
• posklizňové úpravě obilnin
• uskladnění zrnin
• uskladnění pícnin
• personálního zajištění výrobního směru

14



Centrum čistší produkce Brno – ekonomicky efektivní zemědělská výroba s     přínosy pro životní prostředí  

Opatření  vyplývající  z projektů  a  možnosti  jejich  úspěšné  realizace  jsou  samozřejmě 
ovlivňována zaměřením podniku, velikostí obhospodařovaného půdního fondu, relací podílu 
prací ovlivněných konvertibilitou měny. Uvedený výčet možností je minimální, metodiku 
čistší  produkce  lze  využít  v podstatně  širším  rozsahu.  Využívání  metodiky  bude  dle 
předpokladů rozšiřováno návazně na realizaci Směrnice Rady  91/676/EHS o ochraně vod 
před znečištěním vod dusičnany ze zemědělských zdrojů.

Živočišná výroba

 V rámci  EU  mají  zemědělské podniky reformních států provozující  živočišnou výrobu 
těžkou úlohu přizpůsobit svou agrární politiku současným i budoucím požadavkům v této 
sféře  lidské  činnosti.Jedná  se  zejména  o  legislativní  požadavky,  jejichž  plnění  je  nejen 
pracovně,  ale  často  i  ekonomicky značně  náročné.  Jedná  se  o  investice  do  technologií, 
v některých případech do budov, o stavební investice.Jedná se o požadavky ustájení zvířat, 
způsob jejich krmení a napájení,  odkliz mrvy,  podestýlky a kejdy,  welfare chovu. Navíc 
budou zemědělské podniky pod tlakem konkurence nuceny snižovat  výrobní  náklady na 
jednotku produkce.Pro udržení rentability provozu nastává značný odklon od malochovů a 
přechod k velkým koncentracím. Uvedený trend zajišťuje vyšší produktivitu práce a tím i 
rentabilitu  a  konkurenceschopnost.  Z uvedeného  důvodu  pak  vznikají  značné  problému 
ekologického charakteru.  
  Zaměření  řešení problematiky živočišné výroby zemědělských subjektů je velmi ovlivněno 
směrnicí  č.76/2002 Sb. – IPPC. Tedy mimo čelení  ekonomickým vlivům musíme brát  v 
úvahu  silný  aktuální  legislativní  tlak,  plnění  jeho  požadavků  je  nezbytné.  Krátkodobou 
výhodou  pro  naše  zemědělce,  nikoliv  však  pro  ochranu  životního  prostředí,  je  silně 
sofistický postoj většiny našich úředníků k plnění této směrnice. Jedná se jim až na výjimky 
o požadované vyplnění příslušných formulářů včetně příloh, nikoliv však o plnění vlastního 
záměru –  časově  termínované  snížení  dopadů  na  životní  prostředí.  Musíme si  však  být 
vědomi,  že  nikoliv  úředník,  nýbrž  zemědělec  bude  v konečném  dopadu  těchto  aktivit 
existenčně  závislý  na  efektivitě  provozované  živočišné  výroby.Podnikatelské  záměry 
zemědělských podniků tedy musí navazovat na situaci v EU v předstihu před legislativními 
požadavky našeho státu.
  V živočišné výrobě musíme v rámci rozboru současného stavu provést zhodnocení :

• druhů, kategorií, plemen a stavů zvířat, souvisejících ekonomických efektů, předpoklad 
vývoje ekonomiky

• jejich užitkovosti stávající a předpokládané , případné zajištění reprodukce, technologie 
chovu

• způsobu ustájení a vhodnosti souvisejících technologií
•  používaných krmiv, způsobu jejich zajišťování , souvisejících nákladů, jejich uskladnění
• technologii krmení a napájení 
• způsobu zacházení s mrvou, podestýlkou a kejdou
• uskladnění statkových hnojiv a kejdy
• produkce emisí čpavku a pachových látek
• hospodářské budovy a stavby, stávající stav a jejich možnosti pro zajištění produkce
• personální zajištění výrobního směru 

U všech výše jmenovaných činností musíme provést hodnocení  jejich stavu, zda odpovídají 
požadavkům nejlepších  dostupných  technologií  (  BAT ).  V případě  neplnění  požadavků 
hledat  cesty  k nápravě.  V souvislosti  s legislativními  změnami  si  musíme  uvědomit,  že 
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živočišná  výroba  bude  mít  stále  ve  větším  rozsahu  omezeny  možnosti  intenzivního 
hospodaření a bude tedy zavádět takové fungující formy hospodaření, které chrání krajinu a 
umožňují  její  efektivní  využívání.  Projekty  čistší  produkce  identifikují  přesto  největší 
prostor pro docílení ekonomických a environmentálních efektů v :

• intenzivních chovech prasat na porážku
• intenzivních chovech prasnic
• intenzivních chovech drůbeže – výkrmu brojlerů
• intenzivních chovech drůbeže – produkci konzumních vajec
• intenzivních chovech drůbeže – produkci násadových vajec
• intenzivních chovech drůbeže – produkci kuřic
• líhních drůbeže 
• chovech masného skotu 
• chovech skotu zaměřeného na produkci mléka

Možnosti aplikace metodiky čistší produkce v živočišné výrobě jsou ale i v dalších směrech 
živočišné výroby a  chovu zvířat.  Byl  vypracován projekt  farmy zaměřené  na chov koz, 
zajímavých efektů lze docílit např. v chovu koní. 

5. Organizace projektu

5.1. Stanovení cílů a jejich vztah k prosperitě podniku

  Zásadní  součástí  projektu  je  přesné  formulování  jeho  cílů,  jejich  kvantifikace  a  určení 
časového termínu splnění. Součástí této činnosti musí být identifikace možných překážek a 
rizik,  které  mohou  úspěšnost  projektu  ohrozit.   Zároveň  ale  musíme  zhodnotit  spektrum 
možných přínosů, plynoucích z jeho realizace, a to po stránce environmentální, ale především 
ekonomické.  
  Po stránce zhodnocení přínosů a podpůrných faktorů úspěšnosti projektu je nutno brát v 
úvahu  následující faktory :

• zájem  zemědělského  podniku  zvýšit  úroveň  příjmů  ekonomicky  efektivnější  cestou 
s využitím environmentálních efektů

• zájem o prezentaci odbornosti a schopností kvalit jednotlivých THP v podniku majitelům 
podniku, respektive správní radě 

• posílení  věrohodnosti  podniku  ve  vztahu  k místním  orgánům  a  k řešení  místních 
problémů

• finanční a kádrové zajištění projektu

V rámci  zemědělské  výroby  bývají  úspěšné  cíle   projektu  stanoveny  tak,  aby  v jejich 
kvantifikaci  nebyl  zakódován problém konfliktů zájmů různých úseků vedení  a provozu. 
Tyto se vyskytují často na úseku střetu zájmu výrobního a ekonomického úseku, nebo na 
rozpornosti názorů vhodných řešení rostlinné o a živočišné výroby.  Aktuálními cíly v praxi 
progresivních zemědělských podniků jsou především :

• odstranění ekonomických ztrát na jednotku výroby se souvisejícími environmentálními 
efekty a naopak docílení finančních přínosů
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• dosažení parametrů BAT – nejlepších dostupných technik ve výrobních procesech     

V zemědělské  výrobě  je  cílem  projektu  dosažení  podmínek  ,  koncipovaných  z různých 
hledisek  tak,  aby  zemědělská  produkce  byla  schopna  dosáhnout  slušných  ekonomických 
výsledků při minimálních dopadech na životní prostředí. Hlavním ukazatelem zde ale není 
dosažení krátkodobých ekonomických efektů, ale optimalizace vývoje zemědělských podniků 
při dodržení předpisů ČR a EU, ve svém výstupu tedy trvalé zvyšování konkurenceschopnosti 
zemědělství.

5.2. Stanovení ukazatelů v rostlinné a živočišné výrobě

   Pro objektivní posouzení  úspěšnosti  projektu je  nutno stanovit  ukazatele (  indikátory ) 
úspěšnosti.  Při  jejich stanovení  je  výhodné použít  materiálové nebo energetické jednotky, 
jejichž spotřebu chceme projektem snížit. Je možno použít i jejich komplexní vyjádření ve 
finančních  jednotkách.  Ukazatele  vždy mají  formy jednotky vztažené  na  jinou   jednotku 
týkající se výstupů podniku( jednotka spotřeby na jednotku produkce ).

Vzorem stanovení ukazatelů v živočišné výrobě můře být např. :

• nepřekročení znečištění ovzduší – NH3 0,25kg/ks/rok, pachové látky 50 OUER/m3
• 25 odchovaných selat od prasnice za rok, 850 gramů přírůstku ve výkrmu, do 2,5 kg 

spotřeby směsi na 1 kg přírůstku a 56 – 58 % libového masa ( FOM) u jatečních prasat
• zvýšení zisku na jednotku výroby v Kč
Obdobně může být v rostlinné výrobě být použito např. těchto ukazatelů :

• nepřekročení  znečištění  podzemních  vod  látkami  obsahujícími  dusík  v souladu  se 
směrnicí Rady EU  91/676/EHS

• snížení ztrát na 1 tunu zrnin určených k prodeji nebo dále použitých ve vlastní výrobě 
v %

• snížení ztrát potravinářského obilí sušením v  %
• snížení ztrát při uskladňování a manipulaci s obilím v %
• zvýšení zisku na jednotku výroby v Kč

5.3.  Identifikace překážek
  
Klasickými  případy  překážek  negativně  ovlivňujících  úspěšnost  projektu  čistší  produkce 
v zemědělské výrobě jsou především :
• celkový nedostatek THP pro práci na projektu a jejich pracovní vytížení  ( ale  i jejich 

nedostatečné schopnosti a ochota orientovat se v problematice )
• nedostatek finančních prostředků ( obvykle ale navazuje na neznalost způsobů hledání 

zdrojů )
Za zásadní překážku aplikace metodiky čistší produkce v rámci zemědělské výroby lze však 
považovat  názory  značné  části  managementů  podniků  vycházející  z podmínek  předešlé 
doby.Bývá to například neochota přejít na jiný systém chovu, krmení, využívání technologií 
apod. V některých regionech zavádění metodiky brzdí i nedostatečný tlak legislativy, jak ze 
strany státní správy, tak i samosprávy.

5.4.   Sestavení časového plánu projektu
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V rámci  projektu  vypracovávaného  v zemědělské  výrobě  je  nutno  přesně  stanovit  časový 
plán.  Vycházíme  ze  skutečnosti,  že  práce  v zemědělství  má  svoje  specifika  a  časově 
neodložitelné práce. Právě proto musíme stanovit :
• dobu trvání projektu a jeho etap
• určení jejich náplně, zodpovědných osob, jejich pravomocí  a kontrolní systém
• předpokládané výstupy a jejich hodnoty

Nesplněním  uvedených  podmínek  vzniká  riziko  nenaplnění  záměrů  projektu  nebo  jeho 
neukončení. V praxi se osvědčilo stanovení termínu ukončení projektu v zimním období, kdy 
je v zemědělských podnicích větší volný časový prostor.

6. Fáze analýzy

6.1. Sběr dat o nákladových tocích

 Při posuzovávání nákladových toků jednotlivých úseků zemědělského podniku si musíme 
uvědomit, že zde až na výjimky ( např. přidružené výroby nesouvisející se zemědělskou 
výrobou – i tady se ale dají naleznout související činnosti – např. doprava ), zde většinou 
existuje značná propojenost finančních nákladů.
  V rámci sledovaných toků sledujeme analýzu využití veškerých vstupujících materiálů, 
krmiv,  krmných  doplňků,  pomocných  surovin,  hnojiv  a  postřiků,  PHM a  nákladů  na 
mzdové materiály.V některých typech výroby je výhodné sledovat i nákup zvířat ( např. 
kuřata brojlerů ). Zvláště po stránce hodnocení nákladů na práci člověka dochází v praxi 
značnému podhodnocování. Nejsou většinou brány v úvahu přesuny mzdových nákladů 
v rámci jednotlivých úseků výroby zemědělských podniků., popřípadě jejich souvislosti. 
Stejně tak i propojenost dalších nákladových složek – náklady na PHM, strojní vybavení 
podniků, výrobní a správní režii atd. je nutno přesně vyčíslit. 
  Identifikace ekonomických nákladů vychází především z těchto materiálů :

• rozbory hospodářské činnosti
• hospodářské plány předešlých roků
• ročních účetních výkazů
• podnikových a střediskových výsledovek
• přehledů nákladů a výnosů dle výkonů
• kalkulací středisek
• podkladů technické a provozní evidence

  Z uvedených materiálů lze vyvodit předpoklad výsledků hospodářské situace v podniku 
v následujícím období. V rámci řešení problematiky živočišné výroby jsou brány v úvahu 
výhledové  stavy zvířat  a  jejich  postupný  vývoj  tak  ,  aby bylo  zabezpečeno  vyrovnané 
hospodaření  podniku.  V úseku  rostlinné  výroby  další  předpoklad  zaměření  hospodaření 
vycházející  z nejoptimálnějšího  využití   půd  v katastru  vzhledem  k tržním  plodinovým 
podmínkám.
  Na základě získaných údajů sestavíme bloková schémata výroby,  která nám pomáhají 
v správném posouzení procesů a toků. Do těchto schémat tedy musí být zahrnuty veškeré 
vstupy a výstupy.

6.2. Identifikace příčin ekonomických ztrát
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  Zásadní  chybou  zemědělských  podniků  při  posuzování  ekonomické  situace  a  odhadu 
identifikace  ztrát  je  vycházení  z odborných odhadů bez  přesných výpočtů.  Přesná  měření 
spotřeby krmiv, zhodnocení plemenářského zaměření  chovu zvířat,  nákladů na hnojiva a 
jejich praktická zhodnocení, spotřeby pesticidů a herbicidů ve vztahu k produkci a její kvalitě, 
jsou základním předpokladem identifikace směru zaměření aktivit.
  K získání  všech  údajů,  které  mají  podat  veškeré  informace  o  objemu  a  příčinách 
ekonomických ztrát, musíme veškeré sledované toky vyhodnotit zpětně v nezbytně nutném 
časovém  horizontu.  Zemědělská  výroba  je  ovlivňována  řadou  dalších  vlivů  –  počasí, 
požadavky  trhu  a  jeho  ceny  atd.  Objektivně  provedená  analýza  tedy  musí  vycházet 
z dlouhodobějších podkladů. Kvalitně provedená analýza nám dá následující údaje :

• příčiny vzniklých ztrát a souvislosti jejich vzniku
• jejich objem
• identifikaci možností jejich prevence  

  

7. Fáze návrhu variant

7.1. Navrhování variant řešení

Po dokonalém poznání sledovaného procesu z hlediska energetických toků jsou navrhovány 
varianty  řešení.  Vychází  se  z předpokladu,  že  čím  větší  je  počet  variant  řešení,  tím  je 
pravděpodobnější, že mezi nimi budou ty nejefektivnější. Během prací na projektu již jsou 
některá opatření navrhována již během fáze analýzy. Dle praktických zkušeností při zavádění 
čistší produkce v subjektech nejrůznějšího charakteru často nastává situace, kdy po navržení 
několika  řešení  vede  k uspokojení  z činnosti  a  k  názoru,  že  lepší  řešení  nejsou.  Teprve 
použitím  některé  z metod  generování  nápadů  je   využit  celý  tvůrčí  potencionál  týmu 
pracujícího  na  projektu  pro  prevenci  ztrát  a  znečištění.  Opomenutí  nebo  nedokonalé 
provedení tohoto kroku je častou chybou, která znehodnocuje úsilí věnované sběru údajů ve 
fázi analýzy. Zkušenosti ukazují, že efektivnost vybraného řešení v projektu roste s počtem 
generovaných myšlenek.  

Při navrhování variant možných řešení je možno použít některou z těchto metod generování 
nápadů :

• Brainstorming  - ústní navrhování nápadů
• Brainwriting pool -  výměna psaných nápadů
• Individuální zápisník

Při navrhování variant kteroukoliv z těchto metod platí tyto základní pravidla :

• Kritika a hodnocení nápadů jsou zakázány.
• Snažte se přijít s co největším počtem nápadů.
• Hledejte kombinace a zlepšení nápadů.
• Při tvorbě nápadů zapomeňte na všechny formality.
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Výše uvedená pravidla je nutno respektovat, jinak účastníci ztratí důvěru a vzniknou bariéry 
tvůrčího myšlení. Při navrhování variant je důležité i vhodně zvolit prostředí a podmínky, 
zvážit pracovní systém účastníků a jejich vzájemné vztahy.

V rámci tvorby projektů v zemědělství  bývá obvykle  zvolen klasický Brainstorming – ústní 
navrhování nápadů, který byl účastníky vybrán jako nejpřijatelnější. Ovšem pozor, v případě 
absolutistického  vedení  podniku  (  v případě  zemědělství  a  postojů  ředitelů  podniků 
k zaměstnancům to není neběžný případ ), je lépe doplňujícím způsobem doplňovat návrhy 
přes konzultanta projektu pomocí individuálního zápisníku.

8. Analýza proveditelnosti

 Při provádění analýzy proveditelnosti návrhu opatření zemědělského podniku v podmínkách 
začleňování  do  EU  musíme  vybrat  nejvýhodnější  řešení,  které  bude  vycházet  ze  zásad 
environmentální politiky EU, především z principů předběžné opatrnosti, principů prevence a 
hlavně  z myšlenky,  že  veškeré  dopady na  životní  prostředí  platí  znečišťovatel.Komplexní 
analýza vyhodnocuje  pro podnik  ideální  způsob řešení.  Musí  tedy přinášet  ekonomické a 
ekologické  efekty,  musí  být  slučitelné  nejen  s dosavadními  podmínkami  podniku,  ale  i 
trendem  vývoje  tržních  podmínek.  Musí  brát  v úvahu  vývoj  legislativních  požadavků 
v krátkodobém,  ale  především  v i  dlouhodobém  časovém  horizontu.  Zásadním  faktorem 
posuzování  návrhu opatření  musí  být  pohled z hlediska realizačních možností  navržených 
opatření  na   trhu  zemědělských  produktů  s vizí  nárůstů  ekonomických  efektů  plynoucích 
z vzestupné tendence konkurenceschopnosti podniku na vnitřním i zahraničním trhu.    

5.1. Technické a technologické hodnocení variant.

  Z technického  hlediska  hodnocení  navržených  variant  musíme  posuzovat  slučitelnost 
podmínek podniku zejména s těmito parametry :

• stávající, respektive dostupné zemědělské podmínky ( pozemky vhodného charakteru, 
budovy atd. )

• stávající, respektive  dostupné strojní vybavení
• schopnost řešení rizik BOZP, požárních požadavků atd.
• vliv změn na kvalitu zemědělské výroby

  Při hodnocení přihlížíme k případnému použití nejlepších dostupných technik ( BAT ), jejich 
vyhodnocení  provedeme v environmentální  části.  Otevřenou a  obtížnou otázkou  je  určení 
ekonomicky únosných a dostupných technologií. Lze využít referenčních dokumentů BAT
(  BAT  Reference  Documents  –  BREFs)  ,  který  je  postupně  zveřejňován  pro  všechny 
sledované činnosti   spadající  do režimu IPPC (  Příloha  I.  směrnice  ).Pokud činnost  není 
uvedena   v seznamech  BREFs  (  u  zemědělství  se  to  může  stát  jen  výjimečně  ),  lze  si 
parametry odvodit od srovnatelných činností.  

5.2. Environmentální posouzení.
 
     Při environmentálním posuzování navržených opatření je nutno mít na zřeteli, že vzhledem 
k charakteru delších obratů opatření zemědělské výroby při použití metodiky čistší produkce 
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je  třeba  brát  ochranu  životního  prostředí  jako  nákladovou  výhodu  vznikající  spojením 
nákladových a efektivních ziskových cílů.  Při  správné aplikaci metodiky musí být zřejmá 
environmentální i ekonomická výhoda.
     Zaměření akčních programů zemědělských podniků předpokládá intenzivní využívání 
environmentálních strategií k dosažení ekonomických cílů. Vychází tedy z nutnosti využívání 
internalizace externích nákladů u činností, které mají  vliv na životní prostředí, v dané výrobě 
tedy u převážné většiny aktivit. Zde tedy musíme : 

• porovnat změnu s požadavky legislativy v delším časovém horizontu
• posoudit  navrženou  variantu  po  stránce  prostředí  ve  vztahu  k zaměstnancům  i 

k obyvatelům regionu
• zhodnotit případnou změnu produktu při celém životním cyklu

Posouzení ekologických efektů se nevztahuje jen na posuzovaný tok hlavní,  ale i  na toky 
vedlejší. Např. přejdeme-li v chovu prasat z suchého krmení na tekuté, musíme brát v úvahu i 
provoz  dopravy na  sušičku  obilí  včetně  provozu  sušičky  samotné.  Při  environmentálním 
hodnocení  projektu  kvantifikujeme snížení  emisí,  snížení  produkce  odpadních vod,  kejdy, 
ztráty statkových hnojiv, snížení produkce odpadů a kadaverů zvířat. Prezentujeme snížení 
průmyslově vyráběných hnojiv, herbicidů, pesticidů, rodenticidů. Dále zde uvedeme snížení 
spotřeby surovin, krmiv, pitné vody , pomocných materiálů a zvláště pak energií. Zvlášť pak 
uvedeme snížení přírodních neobnovitelných zdrojů. 

5.3. Ekonomické vyhodnocení.

  Při ekonomickém vyhodnocování zemědělského podnikání v současných podmínkách tržní 
ekonomiky je nutno brát v úvahu  vliv konkurence na národním i evropském trhu prodeje 
zemědělských  produktů,  návazně  ale  také  cen  vstupů zemědělského  hospodaření,  energií, 
krmiv, strojního vybavení a pomocných materiálů.
  Při ekonomickém vyhodnocení je nutno vzít v úvahu veškeré vlivy a související finanční 
změny,  které  při  realizaci  vznikají.  Navržená  opatření  musí  být  ekonomicky  přínosná,  u 
opatření investičně náročných musí být jejich finanční návratnost krátká ( jako efektivní je 
uvažována lhůta návratnosti do 5 let ). Při posuzování je nutno brát v úvahu především :

• související investiční náklady
• veškeré  nepřímé  náklady  (  např.  nutné  odstavení  výroby,  náklady  na 

zkušební provoz, zaškolení pracovníků apod. )
• změny provozních nákladů
• úspory energií a materiálů
• související náklady na odpadové hospodářství a zneškodnění odpadů
• úspory na připravovaných investicích do koncových technologií
• předpokládaný vývoj cen vstupů a provozních nákladů  

Zvláště u velkých znečišťovatelů je nutno také brát v úvahu náklady na změny technologií, 
které výhledově mohou vzniknout na základě zákona o integrované prevenci.
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Postup propočtu ekonomického hodnocení

Vyhodnocení peněžního toku – Cash Flow.   

Pro hodnocení projektů se používá peněžních toků – Cash Flow ( CF ) z důvodu, že odráží 
skutečný stav financí. Nemusí se s ním krýt účetní výsledek, je zde jistý časový rozdíl mezi 
stavem CF a účetním stavem.  Při propočtu zvažujeme náklady a výnosy, jejich rozdílem je 
hrubý zisk. Do hrubého zisku se pro účely zdanění započítávají tržby z výroby, investic a 
kapitálu.  V úvahu se  dále  berou vydání  plynoucí  z výroby,  investic  a  kapitálu.  Do těchto 
nákladů se nezapočítávají odpisy, které patří k zisku projektu.Podnikový efekt , jinak také tok 
peněz vypočítáme, když od příjmů /Cash Inflow – CI/ odečteme vydání / Cash Outflow- CO /. 
Vzorec výpočtu čistého podnikového efektu  :

                                                    CF  =  CI   -  CO

                      Výpočet podnikového efektu v roce je tady následující :

                                Výnosy  ……………………….                           x
                                Odpisy strojní a stavební ……..     odečítáme od x
                                Úroky z půjčky ……………….     odečítáme od x
                                Výnosy před zdaněním ……….     zůstatek po odečtu
                                Daň ze zisku dle zákona ………    výpočet za zůstatku
                                Zisk po zdanění ……………….     zůstatek po odečtu daně
                                Odpisy strojní a stavební ……...     přičteme
                                Splátka úvěru ………………….    přičteme
               --------------------------------------------------------------------------------------------
                                podnikový efekt   / CF /                     výsledek       

Výpočet návratnosti investice -  Payback Period .      

Návratnost investice / PP / uvedenou v počtu roků vypočteme, když výši investičních nákladů 
/ IN / vydělíme podnikovým efektem docíleným první rok po splacení úvěru půjčky .

                                                                   IN
                                            PP   =     -----------------     
                                                                   CF

U projektů čistší produkce považujeme za výhodnou dobu návratnosti investice do 5 let.

Čistá současná hodnota projektu – Net Present Value of Cash Flow.

Uvedený výpočet hodnoty / NPV CF / bere v úvahu investiční náklady vynaložené v prvním 
roku  projektu,  kdy  projekt  nepřináší  ekonomické  efekty.Bere  v úvahu  vnitřní  diskontní 
procento podniku  / i /. Provádí se tak, že všechny roční Cash Flow krátíme o vnitřní diskont , 
sečteme je  a přičteme záporné  CF 0.  Vzorec výpočtu :
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                                                                               CF 1 - n

                                   NPV CF   =  CF0   +    ---------------------        
                                                                          (  1   +   i  )

V rámci výpočtu se hodnotí celé období trvání projektu , termín n označuje jeho poslední rok 
trvání.

9. Výběr opatření k realizaci

 Při výběru opatření k realizaci zaujímá strategickou pozici především záměr tvorby zisku 
v krátkodobém i  dlouhodobém časovém horizontu.  Tvorba  zisku  v krátkodobém časovém 
rozmezí  je  nezbytná  zejména  k docílení  platební  schopnosti,  dlouhodobý časový  horizont 
zásadně  ovlivňuje  perspektivy  rozvoje  zemědělského  podniku.  Environmentální  efekty 
s ekonomickými přínosy přímo souvisejí, při použití metodiky čistší produkce jsou efektem 
přímo souvisejícím.
  Výběr opatření určených k realizaci vychází především z hospodářských podmínek podniku. 
Při jejich posuzování musíme brát v úvahu :
• reálnost  navrhovaného výrobního zaměření  změny vzhledem k tržním,  klimatickým a 

půdním podmínkám, cenám a dostupnosti vstupů v regionu  
• strukturu a stav rostlinné a živočišné výroby
• analýzu souvisejících tržeb a nákladů
• výchozí stav a strukturu hmotného majetku
• investiční  možnosti  podniku  vycházející  z pohledu  na  nákladové požadavky běžného 

provozu podniku
 

U velkých podniků provozujících živočišnou výrobu je nutno také brát v úvahu náklady na 
změny  technologií,  které  výhledově  mohou  vzniknout  na  základě  zákona  o  integrované 
prevenci.V  rámci  rostlinné  výroby  je  nutno  brát  v úvahu  nejen  nitrátovou  směrnici,  ale 
především možnost vzniku souvisejících rizik pro podnik. Rostlinná výroba svým širokým 
spektrem  pěstovaných  plodin  v předešlém  období  kompenzovala  provozní  ztráty 
zemědělských podniků, tedy zajišťovala jejich ekonomickou efektivitu. Je však nutno brát 
v úvahu, že zvláště v případu horších stanovištních podmínek byla situace řešena chemickými 
vstupy.  Agrární  program  v daném  směru  bude  stále  více  ovlivňován  legislativními  a 
ekonomickými  vlivy.  Nezanedbatelným  faktorem  je  momentální  tržní  poptávka  po 
zemědělských produktech. Uvedenou skutečnost nesmíme podceňovat,  struktura výroby se 
musí přizpůsobovat podmínkám trhu ale také postupným klimatickým změnám, zvyšujícím se 
cenám vstupů, zvláště pak pohonných hmot a energií.

10. Získání prostředků pro realizaci investičních opatření
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Při vyhodnocování akčního programu EU, jeho úspěchů a neúspěchů je si nutno uvědomit 
skutečnost, že společná zemědělská politika EU ve své současné podobě skutečně částečně 
brání  uplatnění  plánovaných  agro-environmentálních  opatření.  Cíle  zemědělského  akčního 
programu EU splněny nebyly.  Dále  je  nutno brát  na  zřetel  skutečnost,  že  akční  program 
v průmyslové  sféře  byl  splněn  velmi  úspěšně.Z  čeho  vyplývají  rozdílné  výsledky  plnění 
záměrů? Zemědělství je na rozdíl od jiných výrobních sektorů ovlivňováno vnějšími vlivy – je 
možno uvádět počasí nebo živelné pohromy.Ve svých počátcích byla společná zemědělská 
politika  velkou pomocí  válkou oslabeného společenství  zemí,  které  byly nuceny podpořit 
oživení a rozvoj průmyslu, vědy, zajištění obživy občanům, splnění mezinárodních závazků a 
prevenci  sociálních  otřesů.Zásadním  současným  problémem  je  spojení  zásad  současné 
zemědělské politiky a zásad udržitelného rozvoje společnosti,  kde je  respektována vysoká 
úroveň ochrany životního prostředí.
  V rámci  nařízení  Rady (  ES )  č.  1257/1999 ,  které  se  týká rozvoje  venkova z hlediska 
zemědělských činností budou podporovány především tyto aktivity :

- zlepšení struktury zemědělských podniků, struktury zpracování a marketingu 
zemědělských výrobků

- celkové  přeměny  či  jiné  orientace  zemědělského  výrobního  potencionálu, 
zavádění nových technologií a zlepšování jakosti zemědělských výrobků

- zavádění jiné než potravinářské výroby
- udržitelné způsoby lesnického hospodaření
- diverzifikace zemědělských činností
- rozvoj ekonomických aktivit a vytváření zaměstnaneckých příležitostí
- zachování  a  rozvoj  zemědělských  systémů s minimálními  materiálovými a 

energetickými vstupy
- odstranění existujících nerovností a na podporu stejných možností mužů a žen

  Mimo podpor , které poskytuje MZE na základě § 2 zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství , 
lze  čerpat  podpory,   které  následně  poskytuje  např.  Evropský  zemědělský  garanční   a 
záruční  fond /  EAGGF/.  Orientační  část  fondu  je  zaměřena  na  podporu  zemědělství 
v horských a podhorských oblastech, pomáhá mladým farmářům, ustavení producentských 
asociací,  optimalizaci  struktury  a  kvality  zemědělské  produkce,  rozvoji  venkovské 
infrastruktury apod.  Operační program MPO  není určen pro projekty spadající do oblasti 
zemědělské výroby, ale lze jej s úspěchem využít v některých oblastech zpracovatelské sféry.

  11.     Pokračování čistší produkce v zemědělském podniku

  Zemědělské podniky, které využívají čistší produkci a  jako nástroj řízení ,vyjadřují obvykle 
jako  hlavní  motivaci  docílit  maximálních  ekonomických  efektů.  Vedlejším  výstupem  je 
prevenčně orientovaná politika vedoucí k urychlené a efektivní inovaci v ochraně životního 
prostředí . Je nutno brát na zřetel, že zemědělství je pro EU velkým problémem. Ve světě 
existuje  zemědělská  nadvýroba.  Tato  je  způsobena  stále  novými  zemědělskými  poznatky, 
technickým  rozvojem,  rozvojem  chemických  přípravků,  rozvojem  dopravy,  stále  vyšší 
odbornou  úrovní  zemědělců,  novými  metodami  zemědělské  výroby,  zvyšující  se  úrovní 
distribuce zemědělských výrobků atd. Společná zemědělská politika zemí EU nikdy nebude 
vyřešena tak, aby uspokojila všechny zemědělce. Abychom ekonomicky uspěli, musíme tedy 
důsledně  vhodnými  způsoby  realizovat  integraci  hlediska  ochrany  životního  prostředí  do 
zemědělské činnosti. 
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    Program čistší  produkce vždy potřebuje  politickou podporu uvnitř  subjektu,  který  jej 
zavádí.  V takovém  případě  může  být  velkým  nepřítelem  programu  neochotný   přístup 
některých  spolupracujících  činitelů.  Těmto  je  třeba  hned  na  začátku  smysl  programu 
dostatečně  prezentovat  a  získat  je  pro  jeho  podporu.  Dle  získaných  zkušeností  je  možno 
s úspěchem využít podněty vzniklé v souvislosti s realizací nezbytných legislativních kroků, 
například se zaváděním IPPC. 
  Výstupy projektů čistší produkce lze s výhodou využít zejména u vypracovávání :

• zásad správné zemědělské praxe 
• provozních řádů
• provozní evidence
• programu používání statkových hnojiv
• plánů hnojení 

Hodnocení  možností  čistší  produkce,  zvláště  pak  ekonomické  hodnocení,   lze  s výhodou 
používat při posuzování nově uvažovaných investičních opatření.
   Pro  zemědělské  podniky  při  pokračování  v metodice  čistší  produkce  je  výhodné 
z finančních i časových důvodů spolupracovat s VŠ zemědělského ( obvykle, nemusí to být 
podmínkou) charakteru.  Zde bývá využíváno zejména studentů,  kteří  v rámci vypracování 
diplomových,  respektive ročníkových prací  hledají  vhodný podnik.  Zemědělci  zde mohou 
získat  materiály  pro  objektivnější  posouzení  svých  podnikatelských  záměrů  po  stránce 
environmentální  a  zejména  po  stránce  ziskovosti.  Pro  VŠ  zde  vzniká  efekt  přenosem 
odborných znalostí z podniků a po stránce aplikace metodiky CP při výuce.
   V programu „ Trvale udržitelný rozvoj  „ předloženém Komisí a v usnesení Rady z 1. února 
1993 schváleném  v celkové koncepci ,  se podtrhuje úloha a odpovědnost podniků jak za 
posílení hospodářství,  tak i za ochranu životního prostředí ve společenství. Podniky nesou 
vlastní odpovědnost za zvládnutí následků jejich činností na životní prostředí a měly by přejít 
na  aktivní  přístup.  Jsou  přitom samy odpovědné za  svoje  stanovování  a  dodržování  cílů. 
Pokud jsou cíle a daná ustanovení dodržovány, je možno použít účast na programu u všech 
cílových skupin.
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