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ABSTRAKT 
Únia si dala za cieľ stať sa do roku 2020 inteligentným, udržateľným a inkluzívnym hospodárstvom so súborom 
politík a opatrení zameraných na prechod k nízkouhlíkovému hospodárstvu efektívne využívajúcemu zdroje. 
Globálne systémové trendy a výzvy spojené s populačnou dynamikou, urbanizáciou, chorobami a pandémiami, 
zrýchľujúcou sa zmenou technológií a s neudržateľným hospodárskym rastom prispievajú k tomu, že riešenie 
environmentálnych problémov a dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja je zložité. Environmentálne problémy a 
vplyvy naďalej predstavujú významné riziká pre ľudské zdravie a blahobyt, pričom opatrenia na zlepšenie stavu 
životného prostredia môžu byť prospešné. Opatrenia na realizáciu prioritných cieľov 7. EAP by sa mali prijať na 
rôznych úrovniach riadenia v súlade so zásadou subsidiarity. Vhodná kombinácia politických nástrojov by 
mohla podnikom a spotrebiteľom umožniť lepšie porozumieť vplyvu ich činností na životné prostredie a riadiť 
ho. K takýmto politickým nástrojom patria ekonomické stimuly, trhovo založené nástroje, požiadavky na 
informácie, ako aj dobrovoľné nástroje a opatrenia na doplnenie legislatívnych rámcov a zapojenie 
zainteresovaných strán na rôznych úrovniach. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: systém, riadenie, kvalita, environment, ekonomika 
 
ABSTRACT 
The Union has set itself the objective of becoming a smart, sustainable and inclusive economy by 2020 with a set 
of policies and actions aimed at making it a low-carbon and resource-efficient economy. Global systemic trends 
and challenges, related to population dynamics, urbanisation, disease and pandemics, accelerating 
technological change and unsustainable economic growth add to the complexity of tackling environmental 
challenges and achieving long-term sustainable development. Action to deliver the priority objectives of the 7th 
EAP should be taken at different levels of governance, in accordance with the principle of subsidiarity. 
Environmental problems and impacts continue to pose significant risks for human health and well-being, 
whereas measures to improve the state of the environment can be beneficial. An appropriate mix of policy 
instruments would enable businesses and consumers to improve their understanding of the impact of their 
activities on the environment and to manage that impact. Such policy instruments include economic incentives, 
market-based instruments, information requirements as well as voluntary tools and measures to complement 
legislative frameworks and to engage stakeholders at different levels. 
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Úvod 
 
Globálne systémové trendy a výzvy spojené s populačnou dynamikou, urbanizáciou, chorobami a pandémiami, 
zrýchľujúcou sa zmenou technológií a s neudržateľným hospodárskym rastom prispievajú k tomu, že riešenie 
environmentálnych problémov a dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja je zložité. 
Environmentálne problémy a vplyvy predstavujú významné riziká pre ľudské zdravie a blahobyt, pričom 
opatrenia na zlepšenie stavu životného prostredia môžu byť prospešné. 
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Ciele týkajúce sa životného prostredia a klímy by mali byť podporované primeranými investíciami a finančné 
prostriedky by sa mali využívať v súlade s týmito cieľmi. Malo by sa podnecovať využívanie verejno-
súkromných iniciatív. 
Na zníženie vplyvov na životné prostredie, ktoré vyplývajú z politík a činností iných odvetví, a na dosiahnutie 
cieľov súvisiacich so životným prostredím a s klímou je nevyhnutné začlenenie environmentálnej problematiky 
do všetkých príslušných oblastí politík. 
Vhodná kombinácia politických nástrojov by mohla podnikom a spotrebiteľom umožniť lepšie porozumieť 
vplyvu ich činností na životné prostredie a riadiť ho. K takýmto politickým nástrojom patria ekonomické 
stimuly, trhovo založené nástroje, požiadavky na informácie, ako aj dobrovoľné nástroje a opatrenia na 
doplnenie legislatívnych rámcov a zapojenie zainteresovaných strán na rôznych úrovniach. 
 
 
Siedmy environmentálny akčný program EÚ 
 
Európska únia schválila siedmy environmentálny akčný program (7. EAP). 1 
7. EAP by mal podporovať v Únii a na medzinárodnej úrovni realizáciu výsledkov a záväzkov prijatých na 
konferencii Organizácie Spojených národov o trvalo udržateľnom rozvoji v roku 2012 (Rio + 20), ktorých 
cieľom je zmeniť globálne hospodárstvo na inkluzívne a ekologické hospodárstvo v kontexte trvalo 
udržateľného rozvoja a znižovania chudoby. 
 
V 7. EAP sú na riešenie kľúčových otázok vytýčené prioritné zámery európskej environmentálnej politiky až do 
roku 2020 a predstavuje sa dlhodobá vízia do roku 2050. Vychádza z predpokladu, že ekonomická prosperita a 
blaho Európanov závisí od zdravotného stavu prírodného kapitálu Európy. 
 
Názov 7.EAP „Dobrý život v rámci možností našej planéty“ vypovedá o tom, že 7. EAP je zameraný na túto 
výzvu, ktorá stojí pred nami a predstavuje aj na náš dlhodobý cieľ. Z ekonomického hľadiska dobrý život 
znamená mať slušnú prácu poskytujúcu dostatočný príjem, ale aj prístup k službám a tovaru. Z fyzického 
hľadiska znamená zdravý život bez chorôb, stresu alebo hluku a prístup k čistému ovzdušiu a vode. Ale dobrý 
život znamená tiež, že si musíme zvoliť spôsob života, ktorý v konečnom dôsledku určuje to, čo vyrábame a čo 
spotrebúvame. Je potrebné riešiť neudržateľnú spotrebu prostredníctvom legislatívnych balíkov a kampaní na 
zvýšenie informovanosti o environmentálnych vplyvoch prijatých rozhodnutí.  
 
 
Stimulácia podpory prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku 
 
7. EAP je úzko prepojený s ďalšími európskymi politickými rámcami, ako napríklad stratégia Európa 2020, 
klimaticko-energetický balík EÚ, stratégia ochrany biodiverzity v EÚ do roku 2020, plán na vytvorenie Európy 
efektívne využívajúcej zdroje a plán prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku v roku 2050. 2 
 
Finančný sektor môže a bude zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore prechodu na nízkouhlíkovú Európu odolnú 
voči zmene klímy. Investície verejného sektora nebudú stačiť na financovanie tohto prechodu, môžu však 
pomôcť pri mobilizácii a stimulácii súkromného kapitálu, ktorý je nevyhnutný na presmerovanie investícií v 
potrebnom rozsahu.   
 
Európa musí investovať značné prostriedky do zmiernenia zmeny klímy a na adaptáciu na túto zmenu. Odhady 
výšky finančných prostriedkov, ktoré sú skutočne potrebné, sa značne líšia a v závislosti od pôsobnosti, rozsahu 
alebo metodiky môžu dosahovať až stovky miliárd EUR ročne. V porovnaní s celkovou finančnou kapacitou 
finančného systému sú tieto investičné potreby pomerne malé. Napriek rozsiahlej kapacite finančného systému 
sa v súčasnosti z neho plní len časť investičných potrieb. Hlavné výzvy, pokiaľ ide o zvýšenie investícií šetrných 
ku klíme, zahŕňajú okrem iného prekonanie existujúcich prekážok a blokov vo finančnom systéme, ktoré 
predlžujú a podporujú neudržateľné činnosti a presmerovanie finančných prostriedkov na iniciatívy, ktoré 
prispievajú k zvýšeniu odolnosti voči zmene klímy a k zníženiu uhlíkových emisií. Aby sa v určitej oblasti mohli 
zaviesť konzistentné a účinné opatrenia, je potrebné riešiť investičné potreby systematicky na všetkých 
úrovniach – európskej, vnútroštátnej a miestnej. Nevyhnutnou podmienkou pre prijímanie informovaných 

                                                           
1 Decision No 1386/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on a General Union Environment Action 
Programme to 2020 ‘Living well, within the limits of our planet’ Text with EEA relevance 
2 Environment Action Programme to 2020. - [on-line] Available on - URL: http://ec.europa.eu/environment/action-programme/ 
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investičných rozhodnutí je konzistentné a úplné zverejňovanie klimatických rizík zo strany podnikov. Okrem 
zlepšenia transparentnosti v oblasti klimatických rizík je jasným signálom pre investorov aj dlhodobé plánovanie 
a angažovanosť. 
 
V Parížskej dohode z roku 2015 bol stanovený globálny cieľ „zosúladiť finančné toky so smerovaním 
zameraným na nízke emisie skleníkových plynov a rozvoj odolný voči zmene klímy“.  Politický rámec a ciele 
EÚ sa vo všeobecnosti realizujú prostredníctvom stratégií a konkrétnych opatrení v krajinách vrátane národných 
nízkouhlíkových stratégií rozvoja. Z predbežného hodnotenia týchto stratégií agentúrou EEA vyplýva, že sa 
značne líšia rozsahom a intenzitou, ako aj úrovňou ambícií. Obsahujú veľmi málo informácií o potrebách 
financovania a plánoch na presmerovanie investícií. Okrem toho často chýba dlhodobá vízia na národnej úrovni 
v súlade s cieľmi EÚ v oblasti dekarbonizácie. Obdobne prijali mnohé krajiny aj národné stratégie adaptácie a 
akčné plány, ale často nie sú k dispozícii informácie o ich financovaní. Na posilnenie dôvery investorov by 
národné stratégie nízkouhlíkového rozvoja a národné plány adaptácie mali byť doplnené národnými stratégiami 
financovania opatrení v oblasti zmeny klímy. 
 
Investície verejného sektora nebudú stačiť na financovanie tohto prechodu, môžu však pomôcť pri mobilizácii a 
stimulácii súkromného kapitálu, ktorý je nevyhnutný na presmerovanie investícií v potrebnom rozsahu. Na 
opatrenia v oblasti zmeny klímy je vyčlenených minimálne 20 % rozpočtu EÚ na roky 2014 – 2020.  
 
Zavedením a optimalizáciou účinných podnikových manažérskych systémov je možné pružne reagovať na 
meniace sa potreby, ale aj priania zákazníkov / spotrebiteľov, ktoré sú v súčasnosti rozhodujúcim faktorom 
efektívneho fungovania podniku. Implementácia manažérskych systémov vnáša do vnútra organizácie jasné 
pravidlá, smernice, normy, ktoré slúžia všetkým pracovníkom. Manažment organizácie tak môže redukovať 
svoje aktivity do riadenia a koordinácie vlastných pracovníkov a ich činností, stačí, keď aktívne riadi 
a usmerňuje manažérske systémy a procesy. Implementácia manažérskych systémov prináša organizácii rôzne 
výhody, medzi ktoré patrí napríklad verifikáciu zhody s predpismi, dobrý profil spoločnosti a zlepšenie vzťahov 
s verejnosťou, konkurenčnú výhodu,  úspory, zlepšenie prevádzkových výsledkov a upravenie nákladov, plnenie 
kritérií pre investovanie a poskytovanie úverov, zlepšenú environmentálnu účinnosť procesov a primárne 
spokojnosť vedenia firmy, zamestnancov, zákazníkov / spotrebiteľov. 
 
Významné systémy riadenia uplatňované v praxi sú : 

 Quality Management System (QMS) 
 ISO 9001 Quality Management Systems 
 AS9100 Aerospace and Defense 
 ISO 13485 Medical Devices 
 TS 16949 Automotive 

 Environmental Management System (EMS), resp. Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) 
 ISO 14001 Environmental Management Systems 
 EMAS Regulation refers to the Regulation (EC) No 1221/2009 of the European 

Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the voluntary participation by 
organisation in a Community eco-management and audit scheme (EMAS), repealing 
Regulation (EC) 761/2001 and Commission Decisions 2001/681/EC and 
2006/193/EC.(Official Journal of the European Communities L 342 of 22 December. 

 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR pripravil vydanie kľúčových noriem systémov 
manažérstva kvality a životného prostredia: 
 

 STN EN ISO 9001: 2016 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2015) - norma 
špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality, ak organizácia: 
o potrebuje preukázať svoju schopnosť trvalo poskytovať produkty a služby, ktoré spĺňajú 

požiadavky zákazníka, aplikovateľné požiadavky predpisov a regulačné požiadavky,  
o kladie si za cieľ zveľaďovať spokojnosť zákazníka prostredníctvom efektívneho využívania 

systému vrátane procesov na zlepšovanie systému a zabezpečovania zhody s požiadavkami 
zákazníka, aplikovateľnými požiadavkami predpisov a regulačnými požiadavkami. 

Všetky požiadavky tejto normy sú všeobecné a určené na aplikáciu v akejkoľvek organizácii bez 
ohľadu na typ, jej veľkosť alebo poskytované produkty a služby. 
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 STN EN ISO 9000: 2016 Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník (ISO 9000: 2015) - norma 
špecifikuje základné pojmy a zásady manažérstva kvality, termíny a definície, ktoré sa aplikujú do 
celého manažérstva kvality a noriem systému manažérstva kvality. 

 STN EN ISO 14001: 2016 Systémy manažérstva životného prostredia. Požiadavky s pokynmi na 
použitie (ISO 14001: 2015) - kľúčové vylepšenia revidovanej verzie STN EN ISO 14001 zahŕňajú: 
o uznanie potreby zaoberať sa externými a internými záležitosťami, ktoré majú na organizáciu 

vplyv vrátane nestálosti klímy; 
o zvýšenú angažovanosť vrcholového manažmentu – zvýšený príspevok vodcovstva; 
o zvýšenú orientáciu na strategické smerovanie; 
o zvýšenú ochranu životného prostredia so zameraním na proaktívne iniciatívy; 
o efektívnejšiu komunikáciu prostredníctvom komunikačnej stratégie; 
o uvažovanie zamerané na životný cyklus produktov a služieb s dôrazom na každý stupeň od 

vývoja po spotrebu. 
 
 
Hospodárstvo a využívanie prírodných zdrojov 
 
Spôsob, akým v súčasnosti využívame zdroje, nie je udržateľný a zaťažuje našu planétu. Musí sa umožniť 
prechod na obehové hospodárstvo presunom od politík týkajúcich sa odpadu a zamerať sa na ekodizajn, inovácie 
a investície. Výskum môže podporovať inovácie nielen vo výrobe, ale aj v obchodných modeloch a 
mechanizmoch financovania.3 
 
Európska komisia navrhla 2. decembra 2015 legislatívny balík týkajúci sa obehového hospodárstva. 4 Tento 
balík zahŕňa rôzne štádiá predĺženého životného cyklu výrobku, od výroby a spotreby až po nakladanie s 
odpadom a trh s druhotnými surovinami. Navrhované opatrenia sú zamerané tak, aby slúžili v prospech 
životného prostredia a hospodárstva a aby sa vyťažilo maximum zo všetkých surovín, produktov a odpadov a 
zároveň, aby podporovali úspory energie a znižovali emisie skleníkových plynov.  
 
Zaujímavých graficky spracovaných schém na tému obehového hospodárstva je prezentovaných viacero (obr. 1 -
3). Jednoduché grafické spracovania poukazujú na to, ako obehové hospodárstvo funguje a čo je jeho prínosom.5 

  
Obr. 1 Modely obehového hospodárstva 6 

                                                           
3 Presun od odpadového hospodárstva k ekologickému hospodárstvu. - [on-line] Available on - URL: 
http://www.eea.europa.eu/sk/articles/presun-od-odpadoveho-hospodarstva-k 
4 Circular Economy Strategy. - [on-line] Available on - URL: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm 
5 Circular Economy. -  [on-line] Available on - URL: https://uk.pinterest.com/explore/circular-economy/ 
6 Circular Economy. -  [on-line] Available on - URL:  >https://uk.pinterest.com/pin/540924605225664915/<, 
>https://uk.pinterest.com/pin/136585801173806398/< 
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Obr. 2 Model obehového hospodárstva 7 

 
 
 
Obehové hospodárstvo je založené na niekoľkých jednoduchých princípov, ako je znázornené na obr. 3. Po prvé 
obehové hospodárstvo si kladie za cieľ zavrhnúť plytvanie. Odpad neexistuje, t.j. výrobky sú navrhnuté a 
optimalizované pre cyklus demontáže a opätovné použitie. Tieto produktové cykly definujú obehové 
hospodárstvo. 
 
Po druhé, kruhovitosť zavádza prísne rozlišovanie medzi spotrebnými a trvanlivými zložkami výrobku. Na 
rozdiel od súčasného hospodrárstva, spotrebný materiál obehového hospodárstva je z veľkej časti vyrobený z 
biologických zložiek alebo zložiek, ktoré sú aspoň netoxické a môžu byť bezpečne vrátené do biosféry, a to buď 
priamo, alebo v kaskáde po sebe idúcich použití. Tovar dlhodobej spotreby, ako sú motory alebo počítače, sú 
vyrobené z technických živín nevhodných pre biosféru, ako sú kovy a väčšina plastov. Tie sú navrhnuté od 
začiatku na opakované použitie. Výrobky podliehajúce rýchlemu technologickému pokroku sú určené pre 
upgrade. Po tretie, požadovaná energia paliva tohto cyklu by mala byť obnoviteľnej povahy, s cieľom znížiť 
závislosť od zdrojov a zvýšenie odolnosti systémov (napr. pre ropné šoky). 8 
 

                                                           
7 Circular Economy. -  [on-line] Available on - URL: https://uk.pinterest.com/pin/183240278560560589/ 
8 McDonough, W., Braungart, M., Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, New York: North Point Press, 2002. 



 

 152 

 
1 Hunting and fishing  

2 Can take both postharvest and postconsumer waste as an inputSource: Ellen MacArthur Foundation circular economy team drawing from 
Braungart & McDonough and Cradle to Cradle (C2C) 

Obr. 3 Model obehového hospodárstva 9, 10 
 
Tepelné využitie je jedinou možnou voľbou pri nakladaní s niektorými druhmi odpadu, ako sú napríklad 
nerecyklovateľné plasty. Okrem toho má tiež dôležitú úlohu dezinfekčnú: proces spaľovania odstraňuje toxické 
látky. Kontaminovaný biologický odpad by nemal byť používaný na výrobu kompostu a tepelné spracovanie je 
samozrejmou alternatívou. 11 
Za posledné desaťročia došlo k posunu v oblasti právnych predpisov na ochranu životného prostredia od reakcií 
zameraných na problém k integrovanejším a systémovým riešeniam. Balík obehového hospodárstva patrí k 
najnovším príkladom takýchto integrovaných politických riešení a určite predstavuje významný krok smerom k 
dosiahnutiu cieľa Európskej únie, ktorým je „dobrý život v rámci možností našej planéty“.  
V správe Životné prostredie Európy: Stav a perspektíva 2015 (SOER2015) sa poukazuje na výzvu udržateľnosti, 
ktorej dnes čelíme. 12 V Európe aj vo svete spotrebúvame a ťažíme viac zdrojov, ako naša planéta dokáže v 
danom čase nahradiť. Na jednej strane ekonomické aktivity prispievajú k pohode ľudí a zníženiu chudoby. Na 
druhej strane spôsobujú znečistenie životného prostredia, otepľovanie planéty, poškodzujú zdravie ľudí, pričom 

                                                           
9 McDonough, W., Braungart, M., Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, New York: North Point Press, 2002. 
10 From linear to circular—Accelerating a proven concept. - [on-line] Available on - URL: https://reports.weforum.org/toward-the-circular-
economy-accelerating-the-scale-up-across-global-supply-chains/from-linear-to-circular-accelerating-a-proven-concept/ 
11 The European Commission’s communication on the role of  Waste-to-Energy in the #CircularEconomy. -  [on-line] Available on - URL: 
https://www.eureporter.co/frontpage/2017/01/31/the-european-commissions-communication-on-the-role-of-waste-to-energy-in-the-
circulareconomy/ 
12 SOER 2015 — The European environment — state and outlook 2015. - [on-line] Available on - URL: http://www.eea.europa.eu/soer 
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oslabujú schopnosť planéty z hľadiska nášho zabezpečenia. V dôsledku zmeny klímy a prognózy rastu počtu 
obyvateľov sa zvyšuje potreba neodkladných komplexných a okamžitých opatrení. 
Environmentálna ekonómia je časť ekonomickej teórie, ktorá skúma, popisuje a vysvetľuje vzájomné súvislosti 
medzi hospodárskou činnosťou spoločnosti a životného prostredia spoločnosti. 
 
Faktory podmieňujúce ekonomickú efektívnosť 
 
Medzi najdôležitejšie aspekty, na ktoré by mali  manažéri klásť dôraz v svojej práci, patria výkonnosť 
pracovníkov a udržiavanie kvality pracovnej sily. Pod výkonnosťou sa myslí kvantita a kvalita práce, ktorú 
vykonávajú pracovníci v danom útvare. Udržiavaním kvality pracovnej sily sa rozumejú noví alebo existujúci 
pracovníci, ktorí sú schopní trvale dosahovať vysokú výkonnosť. Z tohto pohľadu je dôležité zabezpečovať 
rozvoj pracovných síl tak, aby vysoká výkonnosť bola zárukou schopnosti konkurencie danej organizácie nielen 
v súčasnosti ale aj perspektívne. 
Ak má byť zabezpečená vysoká výkonnosť pracovníkov, je nevyhnutné zabezpečiť ich adekvátnu odbornú 
prípravu a pracovné podmienky. Okrem pracoviska sa tým myslia aj pracovné prostriedky, organizácia práce, 
atď. Manažér je povinný zabezpečiť také vhodné pracovné podmienky, ktoré umožnia dosahovať vysokú 
pracovnú výkonnosť. Na základe splnenia týchto podmienok môže potom manažér sledovať efektívnosť činnosti 
pracovníkov, ktorých riadi. Efektívnosť má dve stránky:  

 
 účinnosť – vyjadruje, akým spôsobom pracovník využíva zdroje; na účinnosť vplýva najmä pracovná 

sila, intenzita práce a technológia 
 účelnosť – nakoľko pracovník splnil cieľ, ako využíval zdroje pre dosiahnutie určeného cieľa. 

 
Tieto dve stránky efektívnosti vo vzájomnom pôsobení majú vplyv na produktivitu práce, a preto je dôležité ich 
sledovať 13.  
Vznik organizácie vo všeobecnosti je vždy iniciovaný za nejakým účelom. Každá organizácia je tvorená 
pracovníkmi, prostredníctvom ktorých má byť dosiahnutý určitý cieľ. Prevádzku organizácie zabezpečujú 
pracovníci, pričom výsledky ich činnosti slúžia na uspokojovanie potrieb iných ľudí. Z tohoto pohľadu je možné 
chápať zamestnancov ako ľudské zdroje organizácie.  
Pre úspešnú činnosť a fungovanie organizácie ako takej sú  nevyhnutné materiálne zdroje. Aby zamestnanci boli 
schopní premeniť materiálne zdroje na finálne produkty, alebo na služby, manažment musí zabezpečiť efektívnu 
transformáciu vstupov na výstupy. To znamená, že poslaním manažmentu je i riadenie procesov v organizácií. 
Tento pojem zahŕňa technické zariadenia, technológie, financie, priestory, suroviny, energiu, a pod.  
Ak sa dosiahne súlad medzi ľudskými a materiálnymi zdrojmi dá sa očakávať, že organizácia splní cieľ, pre 
ktorý bola vytvorená.  Toto je aj jedna z najdôležitejších úloh manažéra v jeho činnosti.  Vzhľadom na tieto 
vyššie uvedené dva zdroje sa zvykne používať názov otvorené systémy.  V nich prebieha transformácia zdrojov 
na vstupe na očakávané výstupy – výrobky, služby, iným slovom produkty. Ak je tento transformačný proces 
efektívny, hovoríme o ekonomickej efektívnosti, čo v praxi znamená, že výstupy vo finančnom vyjadrení 
dosahujú  vyššie hodnoty ako vstupy. Tento pomer a vzťah medzi vstupmi a výstupmi v danej organizácii je 
základným princípom, ktorý vyjadruje produktivitu práce 14.  
Pri vyhodnocovaní efektívnosti organizácie je potrebné zohľadňovať vplyvy organizácie, jej činnosti, ale aj jej 
produktov, na životné prostredie. Je vhodné, aby organizácia uplatňovala proenvironmentálne orientovaný 
prístup na úrovni organizácie, technológií a produktov v rámci ich životného cyklu.  
Dôležitým predpokladom efektívneho fungovania podnikov je kombinácia uplatňovania centralizácie a 
decentralizácie. Všeobecne platí, že vrcholový manažment má byť sústredený na koncepčné (strategické) 
rozhodovanie, kým manažment na strednej úrovni má riešiť taktické úlohy. V súvislosti s decentralizáciou sa 
často spomína „štiepenie“ firiem na divízie. Tieto nemajú právnu subjektivitu, ale majú potrebný rozsah 
právomoci a zodpovednosti aby mohli tvorivo fungovať. Ďalším spôsobom decentralizácie je využívanie 
pružných foriem organizácie práce. Jednou z  foriem organizácie je tímová práca. Predstavuje malé tvorivé tímy, 
keď každý pracovník je akoby  motivovaným a tvorivým „podnikateľom“.     
 
Ekonomické aspekty ochrany životného prostredia 
 
Spoločnosť, ekonomiku a životné prostredie je potrebné vidieť ako vzájomne závislé systémy v rámci 
uzavretého ekonomicko-ekologického kolobehu. Zdroje odobrané z prírodného prostredia nie sú úplne 

                                                           
13 RUDY, J., LUPTÁKOVÁ, S., SULÍKOVÁ, R., VARGIC, B. Organizačné správanie. Bratislava: Faber, 2001, s.14 
14 RUDY, J., LUPTÁKOVÁ, S., SULÍKOVÁ, R., VARGIC, B. Organizačné správanie. Bratislava: Faber, 2001, s. 12. 
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transformované do statkov prinášajúcich úžitok, ale čiastočne sa stávajú odpadovými látkami, ktoré sú opätovne 
odovzdávané do prírodného prostredia. Môžu negatívne ovplyvňovať jeho kapacitu ako dodávateľa surovín, ale 
aj ako spotrebný statok. Životné prostredie sa tak stáva obmedzeným statkom.  
Rastúce zaťaženie a znečistenie životného prostredia môžeme interpretovať ako dôsledok pôsobenia externých 
efektov. Pozitívne externality ovplyvňujú pozitívne produkčné a úžitkové funkcie iných subjektov, negatívne 
externality ich ovplyvňujú negatívne. Obidva druhy externých efektov môžu pôsobiť ako parciálne alebo 
globálne externality 15. Problematikou vzťahu konceptu externalít a na nutnosť štátnej regulácie sa zaoberajú 
viacerí autori  16,17 .  
Na rozpory environmentálne orientovaného riadenia podniku poukazuje obr. 4. 

 
Obr. 4 Rozpory environmentálne orientovaného riadenia podniku [upravené podľa 18 ] 

 
Pri analýze prírodných zdrojov rozlišujeme: 

 privlastniteľné, keď firmy alebo spotrebitelia sa môžu zmocniť celej ekonomickej hodnoty tovaru, 
 neprivlastniteľné, ktorého používanie je pre jednotlivca voľne prístupné, ale pre spoločnosť nákladné, 

t.j. ktoré zahŕňajú externality. 19 
 
Často sa zaobchádza so zdrojmi, ako by sa išlo o tovar na jedno použitie. Týmto prístupom sa ignoruje jeden zo 
základných ekonomických predpokladov – pôda, práca alebo čistá voda sú nedostatkové komodity a ich cena by 
sa mala premietnuť do každého podnikateľského rozhodovania 20. V praktickom živote existuje vzťah medzi 
reálne existujúcim javom, akým je životné prostredie človeka, spoločnosti, a reálne existujúcou spoločenskou 
činnosťou, akou je hospodárska činnosť. Medzi nimi existuje súbor vzťahov, ktoré teoreticky skúma 
environmentálna ekonómia 21. Vzťahy medzi obidvoma systémami môžeme ovplyvňovať komplexom 
normatívnych, ekonomických, etických a inštitucionálnych nástrojov environmentálnej politiky 22.  
Motívom neustále sa zvyšujúcej produktívnej i neproduktívnej záťaže prírody je snaha dosiahnuť, udržať 
a maximalizovať blahobyt človeka. Je to zároveň strategický cieľ útočnej adaptačnej stratégie modernej 

                                                           
15 JÍLKOVÁ, J., 2003. Daně, dotace a obchodovatelná povolení – nástroje ochrany ovzduší a klimatu. Praha: IREAS, 156 s., prvé vydanie, 
ISBN 80-86684-04-0 
16 COASE, R., 1960. The Problem of Social Cost, 3 J.Law &  Econ. I . In: ŠAUER, P. - LIVINGSTON, M. [Eds.], 1996. Ekonomie 
životního prostředí a ekologická politika. Vybrané klasické stati. Praha – Minneapolis – Greeley – Bratislava: Nakladatelství a vydavatelství 
litomyšlského semináŕe,  1. české vydanie, 203 s., ISBN 80-902168-0-3 
17 RANDALL, A., 1996. Coasova teória externalít v kontexte tvorby politiky. In: ŠAUER, P. - LIVINGSTON, M. [Eds.], 1996. Ekonomie 
životního prostředí a ekologická politika. Vybrané klasické stati. Praha – Minneapolis – Greeley – Bratislava: Nakladatelství a vydavatelství 
litomyšlského semináŕe,  1. české vydanie, 203 s., ISBN 80-902168-0-3 
18 MEFFERT, H. 1996. Marketing – Management. Praha: Grada. prvé vydanie, 552 s., ISBN 80-7169-329-4, [s.322] 
19 SAMUELSON, P.A. – NORDHAUS,W.D., 2000. Ekonómia. Bratislava: ELITA. 822 s., prvé vydanie, ISBN 80-8044-059-X 
20 EPPING, R. Ch., 2004. Pruvodce globální ekonomikou.Praha: Portál. prvé české vydanie. ISBN 80-7178-825-2 [s. 178] 
21 ZAPLETAL, V., 2004. Environmentálna ekonómia. Bratislava : Merkury, 141 s., prvé vydanie, ISBN 80-89143-13-X [s. 14] 
22 MOLDAN, B. et al., 1997. Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí.  Situace v České republice. Praha: Karolinum. Prvé vydanie. 
307 s., ISBN 80-7184-434-9 
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civilizácie a hnací motor ekonomiky trhu 23.  Alternatívou na vyhnutie sa environmentálnym problémom 
trhového hospodárstva by mohli byť centrálne plánované ekonomiky, ktoré by do rozhodovacieho procesu 
začlenili negatívne externality týkajúce sa populácie a životného prostredia. Skúsenosti paradoxne ukazujú, že 
socialistické ekonomiky zanechali dedičstvo horších environmentálnych problémov ako existujú v trhových 
ekonomikách 24.  
Príklady minulých chybných rozhodnutí, chybne založených koncepcií a environmentálne neprijateľných 
trendov rozvoja je možné zovšeobecniť. Vždy išlo o zreteľné pozabudnutie elementárnych zásad UR, najmä 
princípu predbežnej opatrnosti. Ekonomické kalkulácie, založené na predstave o ničom nelimitovanom raste, 
a bezvariantné technické riešenia boli pri rozhodovaní preferované pred varovnými environmentálnymi 
prognózami 25.  Za najvýznamnejšiu zmenu svetovej ekonomiky je obyčajne považovaná globalizácia. Tento 
pojem vyjadruje komplexnú povahu popisovaného procesu danú jeho celoplanetárnym rozmerom. Najčastejšie 
sa používa v zmysle globálna svetová ekonomika, pretože väčšina prác analyzujúcich rôzne aspekty globalizácie 
je koncentrovaná na ekonomickú oblasť. Nové trendy ekonomického myslenia sa usilujú o ekonomickú reflexiu 
environmentálnych hodnôt a ideí celostnosti do globálnych ekonomických predstáv 26. 
 
Finančné aspekty ochrany životného prostredia 
 
Finančné aspekty ochrany životného prostredia zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu na úrovni štátu, ale aj 
organizácií. Významnú úlohu zohráva hodnotenie vplyvu investícií na životné prostredie. Prehľad a klasifikáciu 
používaných metód pre viackriteriálnu analýzu uvádza Říha 27, 28.  
Finančná náročnosť environmentálnych inovácií je variabilná. V závislosti od finančnej a technologickej 
náročnosti inovácie rozlišujeme 29: 

 technologicky náročné inovácie, tzv. high-tech inovácie, ktoré sú menej finančne náročné (tzv. light 
inovácie), 

 technologicky náročné inovácie, tzv. high-tech inovácie, ktoré sú finančne náročné (tzv. heavy 
inovácie), 

 menej technologicky náročné inovácie, tzv. low-tech inovácie, ktoré sú finančne náročné (tzv. heavy 
inovácie), 

 technologicky a kapitálovo nenáročné inovácie, avšak s vysokými nárokmi na tvorivosť označované 
ako high-touch inovácie. 

 
Jednotlivé druhy environmentálnych inovácií je problematické jednoznačne vymedziť preto, lebo ich obsahovú 
náplň, ako aj finančnú a technologickú náročnosť determinuje veľkosť danej organizácie, t.j. čo pre jednu 
organizáciu je finančne náročné, pre inú to nemusí byť. 
 
Poskytovanie štátnej pomoci 
 
Vstup do EÚ zaväzuje Slovenskú republiku zabezpečiť transparentnosť a prehľadnosť v oblasti poskytovania 
štátnej pomoci. 
Inštitút poskytovania štátnej pomoci zohráva dôležitú úlohu v environmentálnej politike. Poskytovatelia rovnako 
ako príjemcovia štátnej pomoci si musia byť vedomí právnych povinností stanovených zákonom. Ak nie je 
zmluvami ustanovené inak (Zmluva o fungovaní EÚ – konsolidované znenie, článok 107 Pomoc poskytovaná 
štátmi [pôvodný článok 87 ZES] C326/48, 26.12.2012), pomoc poskytovaná v akejkoľvek forme členským 
štátom alebo zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej 
súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná s 
vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi. Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
priebežne skúma systémy pomoci poskytovanej v týchto štátoch. Navrhuje im príslušné opatrenia, ktoré si 

                                                           
23 ŠPIRKO, D., 1999. Základy environmentálnej filozofie. Bratislava: STU, ISBN 80-227-1232-9, 1. slovenské vydanie - 1. dotlač, 148 s. 
[s.61] 
24 SAMUELSON, P.A. – NORDHAUS,W.D., 2000. Ekonómia. Bratislava: ELITA. 822 s., prvé vydanie, ISBN 80-8044-059-X [s.339] 
25 BUČEK, A., 2005. Tvář naší země – krajina domova. Zborník z 3.ročníka konferencie Praha – Pruhonice 8.-10.3.2005. Dodatky, ISBN 
80-86512-35-5, s.119-126 
26 SMOLKOVÁ, E., 2000. Ekologický problém ako šanca. Bratislava: IRIS, 134 s., prvé vydanie,ISBN 80-88778-95-6 
27 ŘÍHA,J., Hodnocení vlivu investic na životní prostředí – vícekriteriální analýza a EIA. Praha: Academia, 1995, ISBN 80-200-0242-1, 1. 
české vydanie, 348 s [s.163-168] 
28 ŘÍHA, J. 2001. Posudzování vlivů na životní prostředí. Metody pro předběžnou rozhodovací analýzu EIA. Praha: Vydavatelství ČVUT, 
Prvé české vydanie, 477 s., ISBN 80-01-02353-2 
29 ROMANČÍKOVÁ, E., 2004. Finančno – ekonomické aspekty ochrany životného prostredia. Bratislava: ECO INSTRUMENT, 269 s., 
ISBN 80-9677711-1-4 [s. 74] 
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vyžaduje postupný rozvoj alebo fungovanie vnútorného trhu. Ak Komisia po výzve, aby príslušné strany 
predložili pripomienky, zistí, že pomoc poskytnutá štátom alebo zo štátnych zdrojov je nezlučiteľná s vnútorným 
trhom podľa článku 107, alebo ak zistí, že táto podpora sa zneužíva, rozhodne o tom, že príslušný štát túto 
pomoc v lehote stanovenej Komisiou zruší alebo upraví. 
Medzi nástroje uplatňované v environmentálnej politike patrí účelové poskytovanie finančných zdrojov. Plnenie 
Európskej dohody o pridružení zaviazalo Slovenskú republiku zabezpečiť transparentnosť a prehľadnosť v 
oblasti poskytovania štátnej pomoci. Podľa Článku 64 Európskej dohody o pridružení bol pripravený zákon 
o štátnej pomoci. Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 26. augusta 1999 zákon č. 231/1999 Z.z. o 
štátnej pomoci, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2000. Táto právna norma bola čiastočne kompatibilná s 
právom Európskej únie.  
Úplná kompatibilita bola dosiahnutá prijatím novely zákona o štátnej pomoci č. 434/2001 Z.z., ktorý nadobudol 
účinnosť 1.11.2001. Zákon bol postupne dopĺňaný v súvislosti s prijatím viacerých právnych predpisov. Zákon 
rešpektoval základné princípy vyplývajúce z právnych predpisov EÚ, ktoré upravujú poskytovanie 
a monitorovanie štátnej pomoci. 
Národná  rada  SR  dňa  10. novembra 2015  schválila  zákon  č.  358/2015  Z.  z.  o úprave niektorých vzťahov 
v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej 
pomoci). Zákon o štátnej pomoci nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2016 a na jeho základe prešla pôsobnosť 
koordinátora pomoci z Ministerstva financií SR na Protimonopolný úrad SR. 
Štátna pomoc (verejná podpora) je definovaná ako výhoda v akejkoľvek forme priznaná na základe výberu 
podnikom národnými orgánmi verejnej moci.30 
 
Záver 
 
Ciele týkajúce sa životného prostredia a klímy by mali byť podporované primeranými investíciami a finančné 
prostriedky by sa mali využívať v súlade s týmito cieľmi. Na zníženie vplyvov na životné prostredie, ktoré 
vyplývajú z politík a činností iných odvetví, a na dosiahnutie cieľov súvisiacich so životným prostredím a s 
klímou je nevyhnutné začlenenie environmentálnej problematiky do všetkých príslušných oblastí politík. 
Vhodná kombinácia politických nástrojov by mohla podnikom a spotrebiteľom umožniť lepšie porozumieť 
vplyvu ich činností na životné prostredie a riadiť ho. K takýmto politickým nástrojom patria ekonomické 
stimuly, trhovo založené nástroje, požiadavky na informácie, ako aj dobrovoľné nástroje a opatrenia na 
doplnenie legislatívnych rámcov a zapojenie zainteresovaných strán na rôznych úrovniach. 
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