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Odhalení nákladů na odstranění škod ze 
znečišťování ovzduší evropskými průmyslovými 
podniky - přehled pro politické činitele. 
 
 
Nová zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) „Odhalení nákladů na odstranění 
škod vyvolaných znečišťováním ovzduší evropskými průmyslovými podniky“ posuzuje cenu 
škod na zdraví a životním prostředí způsobené škodlivinami vypouštěnými průmyslovými 
podniky. Díky použití nejnovějších veřejně přístupných informací z Evropského registru 
úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) nabízí tato zpráva cenný pohled na jednotlivé 
země, odvětí a podniky, které nejvíce poškozují ovzduší v Evropě. Náklady na odstranění 
škod, které průmyslové podniky svými emisemi způsobily v roce 2009, se podle E-PRTR 
odhaduje na nejméně 102 – 169 miliard euro. 

__________________________________________________ 
 
Program Čisté ovzduší pro Evropu (CAFE) v roce 2005 odhadoval, že emise místních 
znečišťovatelů ovzduší napříč všemi hospodářskými odvětvími v evropské pětadvacítce 
způsobily v roce 2000 škody na lidském zdraví a životním prostředí, které se dají vyčíslit na 
280 až 794 bilionů euro. 
 
V dnešní době znečišťování ovzduší nadále škodí lidskému zdraví a životnímu prostředí. 
Klíčovým zjištěním zprávy EEA „Evropské životní prostředí – stav a výhled 2010“ byla 
skutečnost, že navzdory předcházejícím snížením emisí, je stále třeba zlepšovat kvalitu 
ovzduší, neboť koncentrace určitých škodlivin ve vzduchu stále představuje hrozbu. 
 
Kromě nákladů na odstranění škod způsobených „tradičními“ místními vzdušnými polutanty 
(tj. oxidy dusíku, oxid síry, polétavý prach  PM10

1, atd.), tak jak k nim přistupuje program 
CAFE, zabývá se nová zpráva EEA také odhadnutím nákladů na odstranění škod 
způsobených emisemi těžkých kovů, znečišťujících organických mikroskopických částic a 
skleníkového plynu oxidu uhličitého. 
 
To si umožňuje položit celou řadu otázek jako například: 
 

- která průmyslová odvětví nejvíce přispívají k odhadovaným nákladům na odstranění 
škod způsobených znečišťováním ovzduší v Evropě? 

 
- kolik podniků se nejvíce podílí na odhadovaných nákladech na odstranění škod  

            na znečištěném ovzduší? 
 
- které konkrétní podniky z registru znečišťovatelů E-PRTR jsou zodpovědné za  
      nejvyšší odhadované náklady na odstranění škod? 

 

                                                 
1 „Polétavý prach (PM10)“  je často používaný, ale nesprávný překlad anglického termínu „Particulate matter (PM10)”, který 
je v textu uveden pro snazší pochopení. „Particulate matter“ se do češtiny správně předkládá dvěma způsoby podle oblasti 
využití tohoto pojmu. Při hodnocení znaků kvality volného ovzduší (tj. venkovního, vnitřního a pracovního) se tento pojem 
překládá jako aerosolové částice (všechny částice v daném objemu vzduchu). Při posuzování odpadních plynů se pojem 
„particulate matter“ se překládá do češtiny jako tuhé znečišťující látky – viz zákon o ochraně ovzduší. 
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Toto shrnutí představuje politikům rozsah obsahu zprávy EEA a její hlavní závěry se 
stručným popisem použitých metod a jejich limitů. 
 
Je důležité vzít v úvahu fakt, že zpráva neposuzuje, zda emise jednotlivých podniků 
odpovídají platným právním požadavkům v daném regionu. Také se nezabývá látkami 
znečišťujícími ovzduší z „rozptýlených“ zdrojů, jako je tomu např. v dopravě, a proto tedy ani 
neobsahuje odhady celoevropských nákladů na odstranění škod vzniklých znečišťováním 
ovzduší. 
 
Závěrem chceme poznamenat, že zpráva se zaměřuje na to, jaké náklady na odstranění škod 
způsobují znečišťováním ovzduší průmyslové podniky. Nezmiňujeme zde jejich ekonomický 
nebo společenský přínos, který tyto podniky vytváří v podobě výrobků, pracovních míst  
nebo příjmů z daní. 
 
 
                                                                                   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hlavní závěry 
 
Tato zpráva za rok 2009 vyčísluje finančně náklady na odstranění škod na zdraví a životním 
prostředí, které způsobilo vypouštění vzdušných polutantů z evropských průmyslových 
podniků dle údajů hlášených do E-PRTR (graf č. 1). Hlavní zjištění jsou následující: 
 
- Náklady na odstranění škod způsobené emisemi z průmyslových podniků v rámci E-PRTR 
jsou v roce 2009 odhadovány přinejmenším na 102 – 169 miliard euro. 
 
- Malé množství jednotlivých podniků způsobuje většinu nákladů na odstranění škod  
   (viz graf č. 1 a mapka č. 1). Padesát procent celkových nákladů na odstranění škod       
   reprezentuje následky emisí z pouhých 191 neboli z 2% z přibližně 10 000 podniků, 
   které ohlásily údaje o vypouštění do vzduchu.     
   Tři čtvrtiny z celkových nákladů škod jsou způsobovány emisemi z 622 podniků tedy    
   6% z celkového počtu. 
 
- Největší podíl na celkových nákladech na odstranění škod má v registru škodlivin  
  ze všech průmyslových odvětví výroba energie (odhadováno na 66 – 112 miliard euro).  
  Samotné náklady na odstranění škod způsobených oxidem uhličitých z tohoto odvětví  
  jsou odhadnuty na 26 – 71 miliard euro. 
 
- Země jako Německo, Polsko, Velká Británie, Francie a Itálie, které mají mnoho velkých  
  podniků, přispívají nejvíce k celkovým nákladům na odstranění škod. 
  
  Nicméně když se náklady na odstranění škod  porovnají s celkovými výkony jednotlivých      
  národních ekonomik, pořadí zemí se výrazně změní. Emise z mnoha zemí východní Evropy   
  (Bulharsko, Rumunsko, Estonsko a Česká republika) jsou potom daleko významnější,  
  pokud jde o jejich náklady na odstranění škod. 
 
- Náklady na odstranění škod pocházející z emise jednoho kilogramu znečišťujících 
organických mikroskopických částic (např. dioxinů a furanů) jsou významně vyšší než    
  náklady na odstranění škod z vypuštění jednoho kilogramu oxidu uhličitého. Tím, že je 
vypouštěno daleko více oxidu uhličitého (cca trilionkrát víc), způsobuje CO2 většinu nákladů  
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  na odstranění škod (následují regionální vzdušné škodliviny, těžké kovy a znečišťující 
organické mikroskopické částice). 
 
Zpráva obsahuje seznam největších znečišťovatelů. Není překvapením, že podniky, jejichž 
emise způsobují nejvyšší náklady na odstranění škod, patří obecně k největším evropským 
podnikům a vypouští největší kvanta škodlivin. 
 
Je zjevné, že seřazení podniků podle jejich souhrnných nákladů na odstranění škod naznačuje 
jen málo o efektivitě výroby v jednotlivém podniku. Jeden velký podnik může být menším 
znečišťovatelem, než několik malých podniků, které jsou na stejné úrovni služeb nebo 
produkce. Zároveň by ale opak mohl také být pravdou. 
 
Slabou stránkou E-PRTR je nedostatek údajů o spotřebě paliv a údajů o výrobě v jednotlivých 
podnicích, a proto není možné přímo posoudit ekologické vlivy podniku ve vztahu k jeho 
výrobě. Zpráva se snaží překonat tento nedostatek tím, že ilustruje případné rozdíly 
v efektivitě podniku použitím emisí CO2 jako náhrady za emise ze spotřebovaných paliv 
 
Graf č. 1 Kumulativní rozdělení podniků s největšími náklady škod dle E-PRTR 2000  
 

 
% celkových nákladů škod (svislá osa) 
Počet podniků (vodorovná osa) 
Křivka ozleva do prava:  
50 % celkových nákladů škod 191 podniků 
75 % celkových nákladů škod 622 podniků 
90 % celkových nákladů škod 1394 podniků 

 
 
 
 
 
 
                                                                                    
                                                                                    
. 
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Box 1                                               E-PRTR  
 
Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) byl založen proto, aby zlepšil 
přístup evropské veřejnosti k informacím o životním prostředí a aby využil a implementoval 
Kyjevský protokol k Aarhuské úmluvě o přístupu k informacím o životním prostředí. 
Důležitým cílem E-PRTR je podpořit ekologické chování tím, že poskytuje veřejný přístup 
k informacím o vypouštění škodlivin. Tento registr publikovaný poprvé v roce 2009 obsahuje 
informace o množství a místu vypouštěních škodlivin do ovzduší, vod a půdy podle hlášení 
z více než 24 000 největších průmyslových podniků z celé Evropy. Okolo 10 000 podniků 
hlásí vzdušné emise. E-PRTR shrnuje roční záznamy o 95 látkách a zabývá se 65 konkrétními 
ekonomickými aktivitami. Tyto aktivity pokrývají hlavní sektory: 
 
- energetika 
- výroba a zpracování kovů 
- těžba a zpracování nerostných surovin 
- chemický průmysl 
- odpady a zpracování odpadních vod 
- produkce a zpracování dřeva a papíru 
- intenzivní chovy hospodářských zvířat 
- výrobky živočišného a rostlinného původu v oblasti výroby potravin a nápojů atd. 
 
Mapka č.1 Rozmístění 191 podniků z E-PRTR, které se podílí 50 % na celkových        
                     nákladech na odstranění škod – odhad za rok 2009. 
 
V rámečku vpravo vedle mapky: Výše nákladů na odstranění škod 
(v milionech euro) 
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Aby bylo možno představit relativní ekologickou efektivitu zemí zahrnutých v této studii, jsou 
zde podobně odhadovány souhrnné náklady na odstranění škod v porovnání s hrubým 
domácím produktem dané země (HDP).  
 
Zdroje dat a metody. 
 
Zpráva je postavena na existujících nástrojích a metodách, jaké byly vyvinuty v rámci 
programu Evropské unie CAFE. Metody CAFE jsou pravidelně používány pro nákladově-
přenosové (cost-benefit) analýzy a tedy jako pomůcka pro mezinárodní politiku v oblasti 
znečišťování ovzduší. Tato zpráva také využívá ostatních již existujících modelů a postupů 
k tomu, aby byli političtí činitelé informováni o nákladech na odstranění škod způsobených 
těžkými kovy, organickými mikroskopickými částicemi a CO2.  
 
Takové metody jsou použity k odhadům nákladů na odstranění škod z vypouštěných 
vzdušných škodlivin, jenž ohlašuje 10 000 jednotlivých podniků do registru E-PRTR. 
Zkoumány jsou vzdušné škodliviny v regionech (čpavek, oxidy dusíku, částice -PM 10, oxid 
siřičitý a těkavé organické sloučeniny), těžké kovy (arsenik, kadmium, chrom, olovo, rtuť a 
nikl), organické mikro-polutanty (benzen, polycyklické aromatické uhlovodíky - PAH, 
dioxiny a furany) a oxid uhličitý. Vliv t ěchto škodlivin na lidské zdraví a životní prostředí 
jsou popsány v rámečku č. 2. 
 
Odchylky a omezení užité metodologie. 
 
Existují běžné odchylky v odhadech nákladů na odstranění škod způsobených vzdušným 
znečištěním. Vyskytují se jak ve vědeckých poznatcích o vlivech určitých škodlivin, tak při 
bližším rozboru použitých metod a modelů. Proto tato zpráva zmiňuje různé případy,  
kdy je potřebná obezřetnost při interpretaci výsledků: 

- Jsou zde analyzovány pouze emise podniků, které je hlásí do E-PRTR. Proto náklady 
na odstranění škod způsobených na zdraví a životním prostředí ze všech 
hospodářských odvětví (včetně např. silniční dopravy a domácností) a také způsobené 
všemi škodlivinami budou vyšší, než uváděné odhady. 

- Neexistuje žádná samostatná metoda, se kterou je možno odhadnout náklady na 
odstranění škod u všech skupin škodlivin zmíněných v této zprávě (regionální vzdušné 
škodliviny, těžké kovy, organické mikro-škodliviny a oxid uhličitý). Shromážděné 
údaje byly získány různými přístupy a mohou vzbuzovat námitky. Nicméně, jednou 
z předních výhod oceňování nákladů škod způsobených znečištěním běžnými měřítky 
(finančně) je to, že je možno shrnout různé druhy škod a umožňuje to pochopení 
celkové šíře škod na zdraví a životním prostředí, které vzdušné emise způsobují. 

- Hodnocení jednotlivých podniků je pravděpodobně jistější než absolutní odhady škod 
v eurech za každý podnik. Nicméně údaje hlášené do registru škodlivin jsou od 
některých podniků nebo států komplexnější než od jiných. 

- Některé aspekty poškození zdraví a životního prostředí se nacházejí mimo rámec této 
studie. Například u regionálních vzdušných škodlivin by musel rozsah takového 
modelu zahrnovat takové aspekty jako ocenění ekologických vlivů a poškození 
historických památek kyselými dešti. 

-  Co se týká skleníkových plynů, je potřeba širší rozprava, jak nejlépe odhadnout 
ekonomické vlivy emisí na zdraví a životní prostředí. Jiný postup používá zpráva EEA 
pro vyčíslení nákladů škod způsobených oxidem uhličitým (založený na mezním 
snížení znečištění) než pro ostatní škodliviny. 
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Další kroky. 
 
Budoucí odhady mohou pokročilejšími postupy vyčíslovat náklady škod ze vzdušného 
znečišťování pocházejícího z evropských průmyslových podniků. I když EEA bude 
pokračovat ve své metodologii odhadů, výsledky prezentované v „Odhadech nákladů na 
odstranění škod ze znečišťování ovzduší evropskými průmyslovými podniky” již nyní 
poskytují nový vhled a transparentnost, co se týká nákladů škod pocházejících ze vzdušných 
škodlivin. 
 
Takové náhledy jsou obzvlášť cenné v kontextu současných celoevropských debat, jak se co 
nejlépe posunout směrem k ekonomice efektivně hospodařící se zdroji a produkující méně 
uhlíku. Analýza může být dále vylepšena zahrnutím údajů o efektivitě a produktivitě 
jednotlivých podniků pro účely budoucích rozborů nákladů na odstranění škod. 
 
EEA má v úmyslu v roce 2012 publikovat odhad, jaký další potenciál mají v Evropě podniky 
s velkými spalovacími zařízeními snížit své emise vybraných škodlivin. Jiná zpráva EEA 
bude zkoumat, v jakém rozsahu bylo v roce 2010 dosaženo ekologických cílů Směrnice 
Evropské unie o národních emisních stropech. 
 
 
 
 
Box 2              Vzdušné škodliviny zahrnuté v této studii a jejich vliv na lidské zdraví a  
                        životní prostředí. 
 
Oxidy dusíku (NOx) 
Oxidy dusíky se uvolňují při spalování paliv např. v elektrárnách a v jiných průmyslových 
podnicích. NOx přispívají k okyselování a eutrofizaci vod a půd. V důsledku může vést 
k vytváření částic a přízemního ozónu. Z chemikálií obsahujících NOx, je to oxid dusičitý, 
který má nepříznivý vliv na zdraví – jeho vysoké koncentrace mohou způsobovat vzdušné 
infekce a omezovat funkci plic. 
 
Oxid siřičitý (SO2) 
Oxid siřičitý se uvolňuje spalováním sirnatých paliv. Spolu s NOx přispívá také SO2 
k okyselování, z čehož plynou potenciálně významné vlivy (včetně těch negativních) na vodní 
ekosystémy řek a jezer a může poškozovat lesy. Vysoké koncentrace SO2 mohou ovlivňovat 
funkci dýchacích cest a dýchací trakt i zanítit. SO2 také přispívá k formování částic 
v atmosféře. 
 
Čpavek (NH3) 
Čpavek podobně jako NOx přispívá jak k eutrofizaci, tak i k okyselování. Převážná většina 
emisí NH3 – v Evropě přibližně 94 % - pochází ze zemědělství. Relativně malé množství je 
vypouštěno také v průběhu různých průmyslových procesů. 
 
Nemetanové těkavé organické sloučeniny (NMVOC)  
NMVOC jsou výchozí látkou (prekurzorem) pro vznik přízemního ozónu a unikají z velkého 
množství zdrojů včetně průmyslu, aplikace nátěrů, silniční dopravy, čistíren oděvů a při 
dalším používání rozpouštědel. Některé druhy NMVOC jako například benzen (C6H6) a 1,3 – 
butadien jsou přímo nebezpečné lidskému zdraví. 
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Částice (PM) 
Podle míry škodlivosti pro lidské zdraví jsou PM částice jednou z nejvýznamnějších 
škodlivin, protože pronikají do citlivých částí dýchacího traktu a může zapříčinit či zhoršit 
plicní nebo srdečně cévní onemocnění. Částice se uvolňují z mnoha zdrojů a jedná se o 
složitou směs jak primárních, tak sekundárních PM částic, kdy primární PM jsou frakce 
uvolňovaná do ovzduší přímo a sekundární PM se vytváří v ovzduší následně po uvolnění 
plynů, které je předchází (převážně SO2, NOx, NH3 a některé těkavé organické sloučeniny 
(VOC). 
   
Těžké kovy 
Těžké kovy arsen (As), kadmium (Cd), chrom (Cr), olovo (Pb), rtuť (Hg) a nikl (Ni) unikají 
převážně v důsledku procesů spalování a z průmyslové činnosti. Těžké kovy mohou 
znečišťovat ovzduší, také se mohou ukládat v suchozemských nebo vodních povrchových 
vrstvách, následně se stát součástí půd a kalů a dostat se potravním řetězcem do tkání 
organismů. Jsou typicky toxické pro suchozemské i vodní ekosystémy.  
 
Organické mikro-polutanty 
Benzen, polycyklické aromatické uhlovodíky  (PAH), dioxiny a furany patří do kategorie 
organických škodlivin. Působí škodlivě na lidské zdraví a o každém z nich je známo nebo 
předpokládáno, že je lidským karcinogenem. Dioxiny, furany a PAH v životním prostředí 
způsobují růst svých koncentrací v tělech organismů. Emise  těchto látek se běžně objevují při 
spalování paliv a v odpadech z různých průmyslových procesů. 
 
Oxid uhli čitý (CO2). 
Oxid uhličitý uniká následkem spalování paliv, jako je uhlí, nafta, zemní plyn a biomasa, 
které jsou používány v průmyslu, v domácnostech a v dopravě. CO2 je hlavním skleníkovým 
plynem ovlivňujícím změny klimatu. 
 
 
Další informace. 
 
Zpráva EEA: Odhad nákladů na odstranění škod ze znečišťování ovzduší evropskými  
                       průmyslovými podniky (Technická zpráva EEA Č. 15/2011) 
 
Internetové stránky E-PRTR: http://prtr.ec.europa.eu 
 
 
 
 
 


