
Prostor pro uplatnění metodiky čistší produkce v různých odvětvích.

Lesnictví.

Vzhledem ke změnám v lesnickém hospodaření v celosvětovém měřítku , se stávající situací 
v předpokládaných změnách ekonomické orientace hospodaření  Lesů ČR s.p.  ,  začíná být 
vyvíjeno značné úsilí na vyšší ekonomické uplatnění dřeva s presentací  ekologicky čisté a 
obnovitelné suroviny v koncepci průmyslové a energetické politiky ČR. Lesnickým podnikům 
a následující sekundární zpracovatelské  sféře zde nastává značný prostor pro aktivity / ale 
také velmi značný prostor pro ekonomická rizika / v oblasti služeb, produkce výrobků s vyšší 
přidanou hodnotou, možností stát se dodavatelem tepelného média nebo přímo dodavatelem 
tepelné energie/. Uvedené aktivity v zahraničí běžně fungují. V daném momentu lze výhodně 
využít sociálních přínosů lesní a související výroby, daný prostor lesnické výroby umožňuje 
vytvoření  nových  pracovních  míst  a  tvorbu  příjmů  zvláště  u  venkovského  obyvatelstva. 
Výsledky vypracovaných projektů čistší produkce v lesnickém sektoru uvedený názor plně 
potvrzují. 
Projekty CP lesnického sektoru se zaměřují především na následující směry :
• diverzifikací činností přispět k zvýšení produktivity lesního hospodářství
• zvýšení  kvality  lesních  porostů  -  ,  především  jejich  skladbou  a  posílením  systému 

přirozené obnovy lesa
• zlepšení pracovních a sociálních podmínek pro zaměstnance 
Ekonomické čisté efekty postupně realizovaných opatření projektů se pohybují v rozmezí od 
2.417 tis Kč do 9.782 tis. Kč / po odvodu daní /, environmentální přínosy podstatně převyšují.

Zemědělství

Společná zemědělská politika využívající  technického pokroku a ekonomických podmínek 
v rámci  EU  v předešlém  období  podporovala  intenzivní  hospodaření,  využívající  vysoké 
dávky  průmyslových  hnojiv  a  chemických  přípravků.  Zákonitě  se  zde  projevily   značné 
ekologické  dopady  na  životní  prostředí,  které  jsou  jednoznačně  důsledkem  ekonomické 
strategie  Společné  zemědělské  politiky  Unie.  Vzniklé  dopady  byly  zhodnoceny  jako 
negativní,  ochrana  životního  prostředí  je  nyní   postavena  jako  hlavní  kritérium Společné 
zemědělské politiky.Naši zemědělci si musím uvědomit, že v tomto období náš stát vstoupil 
do  EU,  strategie  zemědělské  politiky  musí  z ekonomických  důvodů  respektovat  její 
legislativu. Jejich finanční situace není dobrá,  jsou znevýhodněni v rámci evropské dotační 
politiky. Právě proto musí plně respektovat skutečnost, že ekonomický princip, zdůvodňující 
nezbytnost  ochrany životního prostředí,  je základem harmonizace příslušné legislativy pro 
fungující vnitřní trh. V rámci ČR byly vypracovány projekty zemědělských podniků , jejichž 
trend směřuje k zaměření se na příčiny vzniku dopadů na životní prostředí, tyto umožňují 
zaměřit  se  na  řízení  materiálových  a  finančních   toků  v zemědělské   výrobě  s efektem 
dosažení ochrany životního prostředí jako celku. Aby bylo docíleno zvýšení ekonomické a 
environmentální  efektivnosti  provozu  zemědělských  podniků,  bylo  přikročeno  k využití 
strategie dvojího zisku  - čistší produkce.
Projekty CP zemědělského sektoru řeší v hlavním směru  následující problematiku :
• řešení právní problematiky integrované prevence a znečišťování a integrovaného registru 

znečišťování , které je ekonomicky přínosné
• únosný stav ekologické stability krajiny , minimalizace dopadů vyplývajících z nadměrné 

intenzifikace zemědělské výroby
• zpracování zásad správné zemědělské praxe ve smyslu požadavků zákona č. 86/2002 Sb. 

o ochraně ovzduší



• zpracování  zásad  správné výrobní  praxe  ES č.183/2005   o  hygieně  potravin  v resortu 
zemědělství

Envoronmentální efekty plynoucí z realizace projektů čistší produkce  ,  které minimalizují 
dopady na životní prostředí, nejsou zanedbatelné.Například  snížení emisí NH3 se pohybuje u 
jednotlivých zemědělských podniků v rozmezí 5  -  17 tun ročně.
Pravidelné čisté ekonomické efekty po odvodu daní se pohybují v rozmezí 3.623 tis Kč do 
26.830 tis. Kč u jednoho podniku.

Potravinářský průmysl

Po  vstupu  našeho  státu  do  Evropské  unie  se  stal  hlavním  předmětem  zájmu  proces 
přizpůsobování  se  právnímu  pořádku  Evropských  společenství  a  praktická  implementace 
závazných požadavků platných ve  společenství  zejména v oblasti  potravinářského řetězce. 
Lze  konstatovat,  že  bylo  dosaženo  souladu  s evropským  potravinovým  právem.  Vstřícný 
postoj výrobních podniků přináší související zvýšené náklady. Je ale nutno mít na zřeteli, že 
vývoj legislativy v uvedeném směru pokračuje dále a povinností potravinářských podniků je 
tento  vývoj  plně  respektovat.  Po  stránce  ekonomické  je  nutno  mít  na  zřeteli,  že  absence 
harmonizované environmentální politiky by zvýšila náklady těch potravinářských podniků, 
které se chovají odpovědně k životnímu prostředí a zvýhodnila by podniky, které nedostatečně 
uplatňují  vlastní  environmentální  odpovědnost.  Metodiku  čistší  produkce  uplatňují 
potravinářské  podniky   v nejrůznějších  směrech.  Je  využívána  např.  ve  výrobě  pečiva, 
mlékárenských  výrobků,  zpracování  masa  a  výrobě  nápojů.  Základním principem je  zde 
zvyšovat  ekonomickou  efektivnost  souběžně  s realizací  trvale  udržitelného  vývoje 
potravinářských výrob.
Potravinářské podniky se při zavádění metodiky čistší produkce  s úspěchem snaží snižovat 
výrobní náklady především v následujících směrech :
• snižování energetické náročnosti výroby
• racionálnější využití vstupních surovin a pomocných materiálů
• minimalizaci produkce odpadů
• využívání  benchmarkingu  /  metoda  srovnávání  parametrů  jednotlivých  technologií  a 

postupů / při inovaci výrobních celků a zařízení
Mimo značného zvyšování  konkurenceschopnosti  podniků,  plnění  požadavků legislativy a 
snižování dopadů na životní prostředí zde opět vznikají značné efekty ekonomické. Tyto se 
dle velikosti a směru výrobního zaměření subjektu ročně pohybují po odvodu daní ze zisku 
v rozmezí 3.800 tis. Kč do 21.000 tis Kč u jednoho podniku.

Průmyslová odvětví s různým zaměřením

Mezi  hlavními  zásadami  environmentální  politiky  EU  /  článek  130  r  (2)  Smlouvy  o 
Evropském společenství je uvedena zásada prevence. Smlouva vykládá tuto zásadu tak, že 
negativním dopadům na životní prostředí by se mělo zabránit již u zdroje samotného a nemělo 
by být umožněno jejich rozptýlení do prostředí.Dále je nutno mít na zřeteli skutečnost, že 
environmentální  akční  program předpokládá  masivnější  používání  ekonomických  nástrojů 
k dosažení  environmentálních  cílů.  Uvedené  legislativní  tlaky  ,  vedoucí  k internalizaci 
externích nákladů při průmyslové výrobě, nutí podniky k hledání optimálního řešení. Některé 
podnikatelské  subjekty  v této  souvislosti  s výhodou  používají  metodiku  čistší  produkce, 
především pro její ekonomickou efektivnost. Dalším efektem je zvyšování image subjektu a 
tím  i  jeho  konkurenceschopnosti.  Metodika  je  využívána  v nejrůznějších  průmyslových 
odvětvích  –  strojírenství,  zpracování  dřeva,  kamenoprůmysl,  chemický  průmysl,  textilní 



průmysl atd. Zaměření realizace opatření čistší produkce bývá odlišné dle jednotlivých oborů, 
ale jednoznačně zde dominuje řešení energetické náročnosti provozu. Souvisí to s závazkem 
vycházejícím ze světového kongresu o klimatu Země – snížení emisí skleníkových plynů o 
5,2  %do roku 2012. V oblasti energií a fosilních paliv to znamená odstranění dotací státu a 
srovnání  cen  s EU.Pro  průmyslové  podniky  to  znamená  další  růst  ceny  plynu,  uhlí  a 
elektřiny.Jejich využívání metodiky čistší produkce ve výrobních procesech je tedy logické.V 
rámci využívání metodiky čistší  produkce docilují  jednotlivé podniky ročně čisté  finanční 
efekty v rozmezí 8.000 až 36.000 tis. Kč.
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