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PROBLEMATIKA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Z EKONOMICKÉHO HLEDISKA 

Ekonomie 

=  se zabývá produkcí a spotřebou neboli 
ekonomickým reprodukčním procesem, 

= věda, která zkoumá jak rozdělovat (alokovat) 
vzácné (omezené) statky, aby byly uspokojeny 
neomezené potřeby lidí. 

 společný slovní základ se slovem ekologie 

 rozdíly: 

 datum - vznik ekonomie x vznik ekologie 

 význam – ekonomie se zabývá „hospodařením v 
domě, tj. rozdělováním užitečných statků“ x 
ekologie se zabývá „strukturou a vztahy mezi 
obyvateli domu“ 



PROBLÉMY ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIE 

 Statky; 

 Externality; 

 Nedokonalá konkurence; 

 Vlastnická práva; 

 Selhání vlády. 



STATKY 

= vše, co uspokojuje potřeby člověka 

 Podle dostupnosti se statky klasifikují na: 

a)  vzácné, 

b)  volné. 

 K omezenosti přírodních statků (či jejich služeb) může 

dojít v důsledku využívání daného statku při: 

a) uspokojování jednoho druhu potřeby; 

b) uspokojování alternativních, vzájemné se vylučujících 

potřeb. 

 Statky mohou být: 

a) hmotné; 

b) nehmotné. 



 V oblasti životního prostředí a přírodních zdrojů je řada 
přírodních statků tzv. statky veřejnými. Jsou charakterizovány 
společnou potřebou a nemožností vyloučení. Nemohou být 
poskytnuty jedné osobě, aniž by byly bezplatně poskytnuty 
jiným osobám.  

 Opakem veřejných statků jsou statky privátní 
(soukromé), které lze poskytovat separátně, aniž vznikají 
vnější přínosy či náklady nezúčastněným subjektům.  

 Smíšený statek reprezentuje kombinaci veřejného a 
privátního statku. V tomto případě je možné vyloučit jiné 
spotřebitele z užití jen s malými náklady. Po určitou 
kvantitativní hranici společné užívání smíšeného statku 
nesnižuje užitek pro jednotlivce. V některých aspektech ho 
dokonce znásobuje. Ze spotřeby smíšeného statku má 
bezprostřední užitek přímý spotřebitel. Z dlouhodobějšího 
pohledu i ostatní, jež se na přímé spotřebě nepodílí, tudíž za 
něj nejsou ochotni bezprostředně platit.  
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EXTERNALITY 

= představují takový (přímý) vztah mezi dvěma či více 

ekonomickými subjekty, kdy jeden subjekt svou 

výrobní nebo spotřební činností ovlivňuje určitým 

způsobem výrobu či spotřebu jiného subjektu. 

 Představují vedlejší, nezamýšlený efekt dané činnosti 

a jde o jednosměrný, neekvivalentní vztah 

neprocházející trhem → nejsou kompenzovány. 

 Vedlejší dopady kompenzovány být mohou, čímž je 

problém externality jakožto neekvivalentního vztahu 

mezi subjekty řešen. 

 



 Klasifikace externalit podle charakteru vazby: 

a) pozitivní; 

b) negativní (pro oblast životního prostředí jsou typické). 

 Klasifikace externalit podle toho, jaká funkce je ovlivněna: 

a) spotřeby; 

b) produkce. 

 Kombinací obou uvedených kritérií lze potom rozlišit: 

a) pozitivní externality spotřeby; 

b) negativní externality spotřeby; 

c) pozitivní externality produkce; 

d) negativní externality produkce. 

 



 Záporné externality v oblasti životního prostředí lze řešit 

(regulovat jejich objem) pomocí vynakládání tzv. nákladů na 

zamezení. 

 „chování černého pasažéra“ 

 „internalizace externalit“. K částečné internalizaci externalit 

dochází přímo či zprostředkovaně několika různými 

způsoby: 

 využívá-li politika životního prostředí přímé regulace; 

 využívá-li politika životního prostředí ekonomické nástroje; 

 jsou-li v určitém segmentu ochrany životního prostředí 

jasně definována a chráněna vlastnická práva, může mít 

internalizace externalit podobu kompenzace škod mezi 

původcem znečištění a poškozeným (Coaseho teorém). 

 



NEDOKONALÁ KONKURENCE 

 Podmínky dokonalé konkurence? 

 Rovnováha na dokonale konkurenčních trzích? 

 V případě životního prostředí a jeho statků, trh jako takový 

nepodává prostřednictvím ceny úplnou hodnotovou 

informaci, která by mohla být relevantní jak kupujícího tak, 

prodávajícího → v této oblasti trh selhává a musí být 

doplňován – nikoliv nahrazován! 

 Na selhání trhu je založena environmentální ekonomie, 

zároveň se jedná o důvod pro vládní regulaci v oblasti 

životního prostředí. 

 vládní regulace:  přímá (normativní) či nepřímá. 



VLASTNICKÁ PRÁVA 

= definují pravidla disponování statkem a oprávnění jeho 

užívání než samotnou jeho držbu. 

 Řešení pomocí trhů vyžaduje zpravidla změny tradičně 

uspořádaných vlastnických práv směrem k 

soukromému vlastnictví přírodních statků, či alespoň 

služeb, které poskytují. 

 Pokud se stane přírodní zdroj vzácným, mohou 

nastávat spory o jeho využívání. Konceptem, který 

může takové spory účinně řešit, je vlastnictví. 



 Vlastnictví, tj. opak k nevlastnictví, neboli volnému 

přístupu k využívání určitého statku, může mít formu: 

 Soukromého individuálního vlastnictví; 

 Soukromého skupinového vlastnictví; 

 Státního vlastnictví - vlastnictví státu, obcí apod.  

 



 Aby soukromá vlastnická práva mohla plnit své role při 

optimální alokaci omezených přírodních statků a tím i 

při ochraně životního prostředí, musí splňovat 

následující tři charakteristiky: 

 Musí být jasně vymezená. 

 Musí být vynutitelná; 

 Musí být převoditelná.  

 

 „tragédie obecní pastviny“ 

 



SELHÁNÍ VLÁDY, TEORIE VEŘEJNÉ VOLBY 

 Environmentální problémy vznikají častěji v důsledku 

politických chyb než selhání ekonomických institucí. 

 Specifické zájmové skupiny ovlivňují rozhodování vlády 

a dalších institucí ve prospěch svých zájmů. 

 Teorie veřejné volby - zkoumá politiku jako 

ekonomickou aktivitu. Předpokládá, že se lidé chovají 

racionálně nejenom v hospodářské, ale i politické 

oblasti, to znamená, že se snaží uspokojovat 

především své potřeby a že sledují především svůj 

užitek. Efektivnost výdajů z veřejných prostředků je 

výrazně nižší než výdajů ze soukromých prostředků - a 

proto mají být výdaje státu minimalizovány. 



VZNIK A VÝVOJ ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIE 

 nejmladší odvětví ekonomie 

 Na nutnost zabývat se znečištěním životního prostředí 

z ekonomického hlediska upozornil  v roce 1932 

britský ekonom Pigou. 

 Coase – Problém společenských nákladů – řešení 

externalit 

 Hardin – problematika veřejných statků 

 Knetsch, Davis – metody ocenění znehodnoceného 

životního prostředí 

 



 Environmentální ekonomiku lze definovat jako vědní obor, 

který hledá odpověď na tři základní problémové okruhy: 

 

a) jaké jsou z ekonomického hlediska příčiny znehodnocování 

životního prostředí; 

b) jak se znehodnocování životního prostředí promítá do 

makroekonomiky a mikroekonomiky; 

c) jakými nástroji popř. aktivitami lze znehodnocování životního 

prostředí zastavit, retardovat nebo nejlépe znehodnocování 

transformovat na ozdravování. 



 Základním postulátem environmentální ekonomiky je 

proto fakt, že životní prostředí a ekonomie nejsou dvě 

na sobě nezávislé entity, nýbrž jsou vzájemně spojeny 

nesčetnými vazbami. Je třeba akceptovat, že 

neexistuje ekonomické rozhodnutí, které by nemělo 

dopad na životní prostředí a naopak neexistuje změna 

ve stavu životního prostředí, jež by se dříve nebo 

později nereflektovala do ekonomických vztahů. 



 Environmentalismus: 

 předchůdce environmentální ekonomie; 

 vycházel z teorií o existenci hranic ekonomického 

vývoje ve společnosti. 

 Environmentální ekonomie: 

 vychází z principů neoklasické ekonomie; 

 na životní prostředí nahlíží z antropocentrického 

hlediska; 

 je prosazována zásada „znečišťovatel platí“. 

 Ekologická ekonomie: 

 vychází z principů udržitelného rozvoje. 

 



ÚKOL 

 Na příští hodinu si každý student připraví min. 5 

příkladů externalit ve vztahu k životnímu prostředí. 

Může se jednat o libovolnou kombinaci externality 

(výroby x spotřeby; pozitivní x negativní).  

 Na příští hodinu si každý student připraví 5 příkladů 

statků (veřejných, soukromých, smíšených). 

 



DĚKUJI ZA POZORNOST 

 

DOTAZY? 


