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ABSTRAKT 
Príspevok sa zaoberá problematikou trvalo udržateľného rozvoja a ekonomickými nástrojmi na jeho 
podporu. Tematika trvalo udržateľného rozvoja sa radí medzi priority ako dosiahnuť medzinárodnú 
spoluprácu pri riešení medzinárodných problémov ekonomického, sociálneho, kultúrneho alebo 
humanitárneho charakteru a pri podpore a podnecovaní rešpektovania ľudských práv a základných 
slobôd pre všetkých bez ohľadu na rasu, pohlavie, jazyk alebo náboženstvo.  
KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  environment, vývoj, trvale udržateľný rozvoj, sociálny, ekonomika 
 
ABSTRACT 
This contribution deals with the issue of sustainable development and economic instruments to support 
it. The issue of sustainable development is one of the priorities of achieving international cooperation 
in solving of international problems of an economic, social, cultural or humanitarian character and in 
promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms for all without regard 
to race, sex, language or religion.  
KEY WORDS: environment, development, sustainable development, social, economy 
 
 
Úvod 
 
Pojmy o modeloch/vzorcoch trvalo udržateľných výroby a spotreby sa dajú ľahko vystopovať v 
medzinárodných politických textoch smerom  
• k samitu Zeme (Konferencia OSN pre životné prostredie a rozvoj, Rio 1992), kde sa v Princípe 8 

jej deklarácie uvádza, že „na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja a vyššej kvality života pre 
všetkých by štát mal znížiť a eliminovať neudržateľné modely výroby a spotreby a podporovať 
vhodné demografické politiky“ ,  

• k Agende 21 konferencie v Riu s Kapitolou 4 nazvanou „Zmena vzorcov spotreby“.  
 
Táto koncepcia zostala aktuálnou na vplyvnej úrovni Organizácie Spojených národov o 10 rokov 
neskôr na Svetovom summite o trvalo udržateľnom rozvoji (Johannesburg 2002), kde sa „Zmena 
neudržateľných vzorcov spotreby a výroby“ stala názvom kapitoly 3 Plánu implementácie. Ten istý 
dokument načrtáva spustenie „10-ročného rámca programov“ (§ 14), ktorý sa nazýva Marakéšsky 
proces.  
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Na to, aby mal rozvoj dlhodobý pozitívny efekt, musí byť trvalo udržateľný. Trvalo udržateľný rozvoj 
hovorí o snahe zabezpečiť, aby zdroje Zeme, ktoré využívame na ekonomický rast, boli dostupné aj 
pre budúce generácie. Pozornosť, ktorá je v súčasnosti venovaná hrozbám globálnych klimatických 
zmien, je príkladom ako ľudská sloboda a ľudský rozvoj môžu byť narušené, keď sú záujmy 
ekonomického rastu a rozvoja oddelené od záujmov životného prostredia. Riešenie súčasných 
environmentálnych problémov je nielen otázkou technického riešenia, ktoré donedávna bolo vyvolané 
buď ako reakcia na vzniknutý environmentálny problém alebo v rámci progresívnejšieho prístupu ako 
preventívny prístup. Mala by to byť zmena hodnotovej orientácie človeka, ako jedinca, ale aj 
spoločnosti i celého ľudstva. 
 
OECD a problematika udržateľnosti rastu 
 

OECD je fórum, na ktorom vlády 30 vysoko industrializovaných krajín spolupracujú pri 
riešení hospodárskych, sociálnych a environmentálnych výziev globalizácie. Táto organizácia aktívne 
pracuje na otázkach trvalo udržateľnej spotreby od roku 1994 ako súčasti svojho úsilia o trvalo 
udržateľný rozvoj, pričom zdôraznila dosiahnutie takého dlhodobého hospodárskeho rastu, ktorý je v 
súlade s environmentálnymi a sociálnymi potrebami. Politiky trvalo udržateľnej spotreby zohľadňujú 
ekologické vplyvy výrobkov prostredníctvom holistického pohľadu na životný cyklus (od kolísky po 
hrob). V menšej miere tiež uvažujú o určitých sociálnych a etických rozmeroch výroby a používania 
výrobkov. 1 

Členskými krajinami OECD sú Austrália, Belgicko, Holandsko, Česká republika, Dánsko, 
Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Japonsko, Kanada, Kórea, 
Luxembursko, Mexiko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovenská republika, 
Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty. Na práci OECD sa 
zúčastňuje Komisia Európskych spoločenstiev.2 

OECD umožňuje porovnávanie politík a postupov svojich členov a podporuje usmernenia, 
ktoré sa zaoberajú výzvami špecifickými pre jednotlivé krajiny. Organizácia využíva svoje nástroje 
trvalo udržateľnej spotreby nasledovne: 
• Normy a povinné štítky -tieto nástroje sú najpriamejším politickým nástrojom na elimináciu 

neudržateľných produktov z trhu. Najbežnejšie výkonnostné normy súvisiace s udržateľnosťou sú 
tie, ktoré sú zamerané na zníženie spotreby energie; napríklad podpora energetickej účinnosti v 
domácich spotrebičoch, účinnosť izolácie domov a úspora paliva v motorových vozidlách. Tieto 
normy sa sprísnili a rozšírili, keď sa zintenzívnili obavy z klimatických zmien.  

• Dobrovoľné označovanie - najvhodnejšími štítkami sú štítky, ktorých environmentálne alebo 
sociálne tvrdenia overuje tretia strana vrátane vlád a mimovládnych organizácií. Medzi slabé 
stránky značiek však patrí nízka úroveň informovanosti spotrebiteľov, rozdiely v kritériách medzi 
výrobkami alebo mätúca konkurencia medzi rôznymi systémami označovania.  

• Dane a poplatky - zvýšením cien za menej udržateľné produkty môžu dane a poplatky účinne 
napomôcť pri posune správania sa spotrebiteľov smerom k trvalej udržateľnosti. Tieto nástroje 
pomáhajú internalizovať negatívne externality, ktoré teoreticky pomáhajú trhu zohrávať 
rozhodujúcu úlohu pri zmene nákupných modelov/vzorcov. Dane z motorových palív sa uplatňujú 
vo všetkých krajinách OECD a často tvoria väčšinu príjmov z environmentálnych daní. V Európe 
predstavujú dane z motorových palív 40-60% predajnej ceny v porovnaní s 20-25% v Spojených 
štátoch amerických. Európsky vozový park je energeticky účinnejší, pričom má dva až trikrát 
nižšie jednotkové emisie oxidu uhličitého z dopravy ako Spojené štáty, čo naznačuje, že 
energetické dane stimulovali efektívnejšie používanie vozidiel. Podľa OECD však príliš často sa 
stáva, že dane a poplatky určené na podporu trvalo udržateľnej spotreby nie sú stanovené na 

                                                           
1 United Nations Environment Programme. "Planning for Change: Guidelines for National Programmes on Sustainable 
Consumption and Production." UNEP/UNDESA (2007), 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption 
and Production Patterns. http://www.un.org/esa/sustdev/sdissues/consumption/Marrakech/conprod10Yhtm (Accessed July 
2009).  
2 Mansvelt, J. (2011): Green Consumerism: An A-to-Z Guide. - SAGE,  ISBN 9781412996853, 525 p. 
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dostatočne vysokej úrovni, aby mohli by byť účinnejšie ako súčasť širšej stratégie daňovej 
reformy. Napríklad krajiny ako Rakúsko, Fínsko, Nemecko a Švédsko majú programy na presun 
daní, aby zaviedli environmentálne dane namiesto tých, ktoré sa týkajú kapitálu a práce, čo je 
politika známa aj ako „dvojnásobná dividenda“ (zníženie nákladov na znečistenie a pracovných 
nákladov). 

• Dotácie a stimuly - patria sem peňažné granty alebo daňové stimuly vo forme daňových úľav na 
nákup menej znečisťujúcich produktov (izolácia domu, energeticky úsporné autá atď.). Celkovo je 
však množstvo týchto stimulov trvalo udržateľnej spotreby v porovnaní s environmentálnymi 
alebo sociálnymi dotáciami zameranými na výrobné odvetvia malé.  

• Komunikačné kampane - v tejto oblasti čelia verejné orgány tvrdej konkurencii so súkromným 
sektorom v pozornosti spotrebiteľov. Novšie komunikačné kampane sú sofistikované v ich 
zameraní na jednotlivé otázky, poradenstvo v oblasti praktických činností a využívanie 
multimédií.  

• Vzdelávanie - UNESCO označilo roky 2005 - 2014 za „Dekádu vzdelávania pre trvalo udržateľný 
rozvoj“ a mnohé krajiny OECD teraz vyučujú alebo rozvíjajú učebné osnovy trvalo udržateľného 
rozvoja, ktoré vo všeobecnosti zahŕňajú materiály o podpore trvalo udržateľnej spotreby.  

• Podnikové výkazníctvo (Corporate Reporting) - vo väčšine krajín OECD je vykazovanie 
udržateľnosti dobrovoľné a ich prístupy k nemu sa líšia podľa krajín, sektorov a spoločností. Vo 
všeobecnosti tieto správy zdôrazňujú priame vplyvy na produkciu, a nie mnohé skúmajú, ako 
sortiment výrobkov firmy podporuje trvalo udržateľnú spotrebu z hľadiska životného cyklu a 
sociálnych vplyvov.  

• Reklama - zatiaľ čo jedinou funkciou reklamy bolo, aby ľudia nakupovali viac, reklama teraz 
reaguje na nové požiadavky spotrebiteľov hľadajúcich väčší význam, transparentnosť a etiku. S 
podporou vlád sa reklamný priemysel začína regulovať v rôznych krajinách s ohľadom na tvrdenia 
o udržateľnosti.  

• Verejné obstarávanie - priemerný podiel verejného obstarávania na hrubom domácom produkte v 
krajinách OECD je približne 11% a v krajinách Európskej únie dosahuje 16%. Hoci väčšina krajín 
OECD prijala postupy zeleného obstarávania, ktoré zdôrazňujú environmentálne vlastnosti 
výrobkov a služieb, tieto sa líšia rozsahom a rozsahom. 3 

 
V rámci týchto kategórií existujú značné rozdiely a uplatňovanie v rôznych krajinách a 

kontextoch. V krajinách OECD však možno nájsť spoločnú orientáciu zameranú na iniciatívy. 
Napríklad „Obnovená stratégia trvalo udržateľného rozvoja“ Európskej únie (2006) identifikuje svoju 
kľúčovú výzvu číslo 3: „Trvalo udržateľná spotreba a výroba“. 4 To zahŕňa oddelenie hospodárskeho 
rastu od zhoršovania životného prostredia, zlepšenie environmentálnej a sociálnej výkonnosti 
výrobkov a procesov s cieľom dosiahnuť do roku 2010 priemernú úroveň zeleného verejného 
obstarávania v Európskej únii, ktorá je rovnaká ako úroveň, ktorú v súčasnosti dosahujú členské štáty 
s najlepšími výsledkami, a zvýšenie podielu európskeho globálneho trhu v oblasti environmentálnych 
technológií a zelených inovácií. Vlády musia zvážiť, ktoré nástroje alebo kombinácie nástrojov 
pravdepodobne dosiahnu požadované zmeny spotreby v rámci skupín spotrebiteľov pre konkrétne 
produkty a služby. 5 

OECD sa však zasadzuje za programy trvalo udržateľnej spotreby, ktoré podporujú súdržnosť a 
realizujú synergie v celom rade politík. Tvrdí, že bez koherentných prístupov k trvalo udržateľnej 
spotrebe, pokiaľ ide o odvetvia (potraviny, energetika), aktérov (domácnosti, ženy, mládež) a 
nástrojov (nariadenia, dane, komunikácie), tieto iniciatívy môžu mať nezrovnalosti alebo výrazné 
medzery, ktoré vo všeobecnosti vytvárajú neefektívne výsledky. Navyše, pri navrhovaní efektívnych 

                                                           
3 Zaccai, Edwin (2011) OrganisationforEconomicCooperation and Development. – In: Mansvelt, J. : Green Consumerism: An A-to-Z 
Guide. - SAGE,  ISBN 9781412996853, pp. 324 - 327 
4 European Environment Agency. "Using the Market for Cost-Effective Environmental Policy (2006)." http:/fwww.eea.eu 
(Accessed July 2009).  

5 Council of the European Union. "Review of the EU Sustainable Development Strategy: Renewed Strategy." 10117/06, June 
9, 2006.  
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udržateľných spotrebiteľských politík malo by sa vziať do úvahy aj všeobecné správanie spotrebiteľov 
(povedomie, racionálnosť), ako aj premenné postojov. V tejto súvislosti OECD a jej členské krajiny 
uskutočňujú štúdie, v ktorých sa okrem iného skúma vplyv príjmov, veku, pohlavia a vnímania trvalo 
udržateľnej spotreby vo viacerých sektoroch. 6 

V očiach samotnej organizácie povaha a veľkosť problému v krajinách OECD spôsobuje, že 
dosiahnutie trvalo udržateľnej spotreby sa javí ako neľahké, a to aj bez toho, aby sa brali do úvahy 
stále väčšie dôsledky globálnej komunity spotrebúvajúcej v štýle a rozsahu krajín OECD. Ukazuje sa, 
že vplyvy domácností na životné prostredie sa v posledných desaťročiach zhoršili a očakáva sa, že sa v 
najbližšom desaťročí zintenzívnia - najmä v oblastiach energetiky, dopravy a odpadu - ak sa 
neuplatnia silné a komplexné politiky. 7 
 
Zabezpečenie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti rastu 
 
Tematika trvalo udržateľného rozvoja (TUR) je z globálneho hľadiska zastrešená Organizáciou 
spojených národov, ktorá od svojho vzniku v roku 1945 radí medzi priority “dosiahnuť medzinárodnú 
spoluprácu pri riešení medzinárodných problémov ekonomického, sociálneho, kultúrneho alebo 
humanitárneho charakteru a pri podpore a podnecovaní rešpektovania ľudských práv a základných 
slobôd pre všetkých bez ohľadu na rasu, pohlavie, jazyk alebo náboženstvo”.  
Ciele TUR sú od vzniku OSN súčasťou rozvojovej agendy OSN, aj keď ucelená definícia konceptu 
TUR bola po prvýkrát zadefinovaná až v správe Valného zhromaždenia OSN z roku 1987 „Naša 
spoločná budúcnosť“. Podľa tejto správy ide o rozvoj, ktorý umožňuje napĺňať potreby súčasných 
generácií bez toho, aby ohrozoval budúce generácie v napĺňaní svojich vlastných potrieb. TUR bol 
globálne uznaný za základný princíp rozvoja spoločnosti.  
Zásadnú podporu TUR deklarovala Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji (UNCED) v Rio 
de Janeiro v roku 1992. Na konferencii boli prijaté štyri významné dokumenty: Rio-deklarácia 
(obsahujúca 27 zásad), Dohovor o biologickej diverzite, Rámcový dohovor o klimatickej zmene 
(UNFCCC) a Agenda 21, ktorá bola základným východiskom pre vypracovanie stratégií TUR na 
všetkých úrovniach. Podľa odporučenia OSN mali jej členské štáty vypracovať a schváliť národné 
stratégie TUR do konca roku 2002. Za účelom hodnotenia implementácie Agendy 21 schválila 
Komisia pre TUR OSN v roku 1996 ukazovatele TUR.   
V roku 2000 sa v New Yorku na pôde OSN uskutočnil Miléniový summit, na ktorom svetoví lídri 
prijali Miléniovú deklaráciu OSN zdôrazňujúcu dodržiavanie medzinárodných ľudských práv 
a medzinárodného humanitárneho práva na základe Princípov Charty OSN a zmlúv v oblasti TUR. 
8Nadväzne boli vypracované Miléniové rozvojové ciele zahŕňajúce aj oblasť TUR na obdobie do roku 
2015 sformulované do ôsmich okruhov: odstrániť extrémnu chudobu a hlad; dosiahnuť univerzálne 
základné vzdelanie; podporiť rodovú rovnosť a posilniť postavenie žien; znížiť detskú úmrtnosť; 
zlepšiť zdravie matiek; bojovať proti HIV/AIDS, malárii a ďalším chorobám; zabezpečiť 
environmentálnu udržateľnosť; rozvíjať globálne partnerstvo pre rozvoj. Vďaka implementácii MDG 
sa podarilo výrazne znížiť chudobu v rozvojovom svete.  
Podpora TUR bola opätovne potvrdená a deklarovaná aj na Svetovom sumite o TUR v Johannesburgu 
2002 (Rio + 10), ktorý schválil Johannesburský plán implementácie a Johannesburskú deklaráciu. 
Konferencia OSN o trvalo udržateľnom rozvoji v roku 2012 (Rio+20) vyústila v koncentrovaný 
politický dokument Future We Want (Budúcnosť, akú si želáme)9. Predmetom konferencie boli hlavne 
dva okruhy tém – budovanie zelenej ekonomiky na dosiahnutie TUR a eliminácia chudoby a zlepšenie 

                                                           
6 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). "Promoting Sustainable Consumption: Good Practices 
in OECD Countries" (2008). http://www.oecd.org/ dataoecd/1/59/40317373.pdf (Accessed July 2009).  

7 Zaccai, Edwin (2011) OrganisationforEconomicCooperation and Development. – In: Mansvelt, J. : Green Consumerism: An A-to-Z 
Guide. - SAGE,  ISBN 9781412996853, pp. 324 - 327 
8 Millennium Summit (6-8 September 2000). -  [on-line] Available on - URL:  
http://www.un.org/en/events/pastevents/millennium_summit.shtml 
9 Future We Want, dokument prijatý uznesením Valného zhromaždenia OSN dňa 27.7.2012  
http://www.uncsd2012.org/content/documents/727The%20Future%20We%20Want%2019%20June%201230pm.pd
f 
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medzinárodnej koordinácie TUR. Jedným z výstupov konferencie Rio+20 bola dohoda členských 
štátov začať proces zameraný na vypracovanie súboru cieľov TUR po roku 2015, ktoré by nadviazali 
na miléniové rozvojové ciele a rešpektovali predchádzajúce dohody, záväzky a medzinárodné právo.  
V Paríži sa od 30. novembra do 12. decembra 2015 konalo 21. zasadnutie konferencie zmluvných 
strán (COP 21) Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) a 
11. zasadnutie zmluvných strán (CMP 11) Kjótskeho protokolu. Zmluvné strany 12. decembra 2015 
dosiahli novú celosvetovú dohodu o zmene klímy. Dohoda predstavuje vyvážený výsledok a obsahuje 
akčný plán na udržanie globálneho otepľovania pod hranicou 2 °C. 
17 Cieľov udržateľného rozvoja (SDG - Sustainable Development Goals) predstavuje program rozvoja 
na nasledujúcich 15 rokov (2015 – 2030). 10 
Tieto ciele nadväzujú na úspešnú agendu Miléniových rozvojových cieľov (MDG - Millennium 
Development Goals). Ciele udržateľného rozvoja sú výsledkom trojročného procesu vyjednávania, 
ktorý začal na Konferencii OSN o udržateľnom rozvoji v roku 2012 v Rio de Janeiro. Na formulácii 
SDG sa  podieľali všetky členské štáty OSN, zástupcovia občianskej spoločnosti, podnikateľskej sféry, 
akademickej obce a občania zo všetkých kontinentov. 
Agendu udržateľného rozvoja oficiálne schválil summit OSN 25. septembra 2015 v New Yorku v 
dokumente Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (Premena nášho 
sveta: Agenda pre udržateľný rozvoj 2030), ktorého súčasťou sú aj Ciele udržateľného rozvoja. 11 
 
Zásada „znečisťovateľ platí“ 
 
Hlavným cieľom udržateľného rozvoja  je zabezpečenie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej 
udržateľnosti rastu, s osobitným dôrazom na ochranu a zlepšenie životného prostredia pri zohľadnení 
zásady „znečisťovateľ platí“. 
V legislatíve SR nie je zásada „znečisťovateľ platí“ definovaná, avšak vo všeobecnosti možno pod 
touto zásadou rozumieť pravidlo, že ten, kto svojou činnosťou, prípadne nekonaním môže spôsobiť, 
alebo spôsobil znečisťovanie alebo poškodzovanie životného prostredia by mal znášať aj náklady na 
prevenčné a nápravné opatrenia predchádzajúce alebo zabraňujúce znečisťovaniu alebo 
poškodzovaniu. Ak nápravné opatrenia nie je možné vykonať tak, že sa životné prostredie uvedie do 
pôvodného stavu, mal by znečisťovateľ znášať takú kompenzáciu poškodenia alebo znečistenia 
životného prostredia, ktorá bude úmerná miere svojho podielu tohto znečistenia alebo poškodenia 
životného prostredia. Príslušný orgán verejnej správy môže prijať nevyhnutné preventívne alebo 
nápravné opatrenia, ale len v prípade, ak znečisťovateľ nie je schopný tieto opatrenia realizovať sám. 
Zásada znečisťovateľ platí zahŕňa prevenčnú a nápravnú zložku. Prevenčná zložka znamená, že každý, 
kto svojou akoukoľvek činnosťou, resp. opomenutím konania môže spôsobiť poškodenie životného 
prostredia, je povinný vykonať na vlastné náklady také opatrenia, ktoré predchádzajú znečisťovaniu 
alebo poškodzovaniu životného prostredia, prípadne tieto nežiaduce negatívne vplyvy vlastnej činnosti 
minimalizujú na úroveň, ktorá je prípustná z hľadiska osobitných predpisov (ide o prípustné limity 
znečisťovania ovzdušia, vody, pôdy a pod.). Nápravná zložka znamená, že každý, kto spôsobil 
závažné poškodenie alebo znečistenie životného prostredia, je povinný v súlade s príslušným 
všeobecne záväzným právnym predpisom na vlastné náklady toto znečistenie prípadne poškodenie 
životného prostredia odstrániť a uviesť životné prostredie do pôvodného stavu, prípadne do stavu, 
ktorý v čo najmenšej miere poškodzuje životné prostredie a znečisťuje jednotlivé jeho zložky. 
 
 
Ekosystémové účty, EMA  a environmentálne označovanie   
 
Významnú úlohu v oblasti ekosystémových služieb a to najmä rekreačných služieb zohráva 
presadzovanie environmentálneho označovania služieb - environmentálnym označovaním typ I. V 

                                                           
10 Ciele udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals, SDGs), Agenda2015-2030. - [on-line] Available on - URL:  
http://www.who.sk/wp-content/uploads/2016/03/Ciele-udr--ate--n--ho-rozvoja.pdf 
11 Systém implementácie horizontálneho princípu Udržateľný rozvoj na roky 2014 – 2020, Úrad vlády SR, 15.6.2015Verzia 1.0 
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oblasti turizmu a turistiky sú využívané aj ďalšie formy a schémy environmentálne orientovaného 
označovania. 
Prínosov z vyhodnocovania environmentálnych nákladov je viacero a na rôznych úrovniach. 
Skúsenosti zo zavádzaním EMS v krajinách s vyspelou trhovou ekonomikou jednoznačne potvrdzujú 
zvyšujúci sa záujem odberateľov o dodávky od dodávateľov s certifikáciou EMS, alebo zákazníkov 
o environmentálne vhodné výrobky, aj za prípadne vyššiu cenu  12.  Štruktúra prínosov EMS pozostáva 
z : 

• priamych – kvantifikovateľných/nekvantifikovateľných, 
• nepriamych - kvantifikovateľných,/nekvantifikovateľných. 

 
Pojem „environmentálne účtovníctvo" (environmental accounting - EMA) sa prvýkrát objavil 
v súvislosti so systémom environmentálneho a ekonomického účtovníctva, ktorý predstavuje 
prepojenie satelitných účtov životného prostredia so systémami národných účtov. Vzniklo prekladom 
anglického pojmu. Jeden z prvých prekladov do slovenčiny (a češtiny) bol aj „zelené účtovníctvo“ 
alebo „ekologické účtovníctvo“. Termín environmentálne účtovníctvo je používaný v rôznom kontexte 
(tab. 2). 
Z hľadiska funkčnosti je environmentálne účtovníctvo subsystémom celého účtovníctva v podniku, 
v ktorom sa  odzrkadľuje hospodárenie a nakladanie s odpadom. 
Problematika EMA je v súčasnosti veľmi aktuálna predovšetkým pre podniky, ktoré majú zavedený 
systém EMAS, resp. sa pripravujú k registrácii systému. 
EMA sa zameriava na náklady súvisiace so spotrebou materiálov, energie a vody, so vznikom 
odpadov a s nakladaním s nimi. Tieto náklady sú označované ako environmentálne náklady a sú 
súčasťou prevádzkových nákladov podniku. Predmetom EMA je potom identifikácia, analýza, 
riadenie a znižovanie environmentálnych nákladov prostredníctvom takých opatrení, ktoré prinášajú 
ekonomické efekty a sú späté s priaznivými dopadmi na životné prostredie. Využitým postupov EMA 
je teda možné implementovať do podnikovej praxe koncepciu environmentálne-ekonomickej účinnosti 
(eko-účinnosti). Eko-účinnosť možno dosiahnuť výrobou a dodávaním výrobkov, tovarov a služieb, 
ktoré budú konkurencieschopné, budú uspokojovať ľudské potreby a zvyšovať kvalitu života pri 
postupnom znižovaní (zmierňovaní) environmentálnych dopadov a pri spotrebe zdrojov v rámci 
celého životného cyklu, ktorá bude aspoň na úrovni odhadovanej únosnosti Zeme. 
Z týchto dôvodov sa javí ako perspektívne použitie nástroja EMA v rámci environmentálneho 
hodnotenia výrobkov pri environmentálnom označovaní. 
 
Záver 
 
Spojitosť medzi účinkami životného prostredia a finančnými výsledkami je predmetom záujmu 
podnikov a to nielen z dôvodu samotných dopadov na životné prostredie, ale okrem iného aj 
možnosťou riadenia s cieľom minimalizácie tohto dopadu, resp. finančnými dôsledkami pre podnik. 
Vytvorenie týchto súvislostí je naliehavou úlohou pre podnik a účtovnícku profesiu, a tiež pre odbornú 
verejnosť, ktorej predmetom záujmu je ochrana životného prostredia.  
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