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VYMEZENÍ POJMŮ 

Ekonomická škoda 
=  škoda vzniklá v důsledku znehodnoceného životního 

prostředí. 
 

 Skládá se z:  

 ekonomických ztrát; 

 dodatkových (kompenzačních) nákladů; 

 (ekonomická škoda dosud nevyčíslená). 
 

 Klasifikace: 

 škody skutečně existující; 

 škody odvrácené. 
 

 mezní ekonomická škoda - funkce ekonomických škod 
ze znehodnocování životního prostředí 



Funkce ekonomické škody ze znehodnocování životního 

prostředí 

 DEG1 výchozí úroveň znehodnocení životního prostředí,  

 DEG2 nižší úroveň znehodnocení životního prostředí,  

 ED1   ekonomická škoda ze znehodnocování životního prostředí odpovídající výchozí úrovni 

 znečištění,  

 ED2     ekonomická škoda ze znehodnocování životního prostředí odpovídající nižší úrovni 

 znehodnocování, 

 ∆ED  snížení ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí (= rozdíl). 

Šauer, P. Základy ekonomiky životního prostředí I. 1. vyd. Praha:Nakladatelství a 

vydavatelství litomyšlského semináře, 2008. 115 s. ISBN 978-80-86709-13-0. 



Křivka mezních ekonomických škod ze znehodnocování 

životního prostředí  

 MED  mezní ekonomická škoda ze znehodnocování životního prostředí,  

 DEG1  výchozí úroveň znehodnocení životního prostředí,  

 DEG2  nižší úroveň znehodnocení životního prostředí,  

 A  snížení ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí (=plocha 

 pod křivkou). 

 

Šauer, P. Základy ekonomiky životního prostředí I. 1. vyd. Praha:Nakladatelství 

a vydavatelství litomyšlského semináře, 2008. 115 s. ISBN 978-80-86709-13-0. 



Ekonomická ztráta 

= zahrnuje všechny hodnoty, které v důsledku 

znehodnoceného životního prostředí nemohly či nebyly 

realizovány a dále zničení či poškození užitné hodnoty. 
 

 Dělení: 

a) ztráty vyplývající ze snižování životní úrovně; 

b) ztráty na produkci; 

c) ztráty přírodních zdrojů; 

d) poškozování a ztráty majetku. 

 

 



 Zahrnutím mimoekonomických škod (kulturně 

duchovní, sociální a politické škody) k ekonomickým 

škodám se získá nová vyšší kategorie, tzv. 

společenských škod. 

 



Kompenzační náklady 

= náklady ex post; 

= představují množství finančních prostředků, které 

nutno zpravidla opakovaně vynaložit, k odstranění 

či zmírnění negativních důsledků vlivem 

poškozeného životního prostředí 

-  submnožinu tvoří náklady „vyhnutí se“ – 

vynakládají se preventivně, nicméně samotnou 

příčinu degradace životního prostředí neeliminují. 



Náklady preventivní  

= náklady na zamezení, resp. náklady ex ante 

= Jsou obvykle vynakládány jednorázově a jejich 

smyslem je eliminace samotných příčin 

znehodnocování životního prostředí.  

-   specifickou složkou jsou investice na ochranu 

životního prostředí. 
 

Investice: 

- ekologická; 

- integrovaná. 

 



Vztahy mezi pojmy 

BOŽEK, F., URBAN, R., URBANOVÁ, R. Ekonomika ochrany životního prostředí I. Vybrané kapitoly. 1. vyd. Vyškov:VVŠ PV, 1996, 134 s.  



VÝZNAM KVANTIFIKACE EKONOMICKÝCH ŠKOD 

ZE ZNEHODNOCOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 Důvody pro kvantifikaci ekonomických škod: 

a) zjištění výše způsobené škody pro potřeby soudních procesů, kde poškozený 

požaduje náhradu způsobené škody; 

b) zjištění výše způsobené škody pro účely soukromých vyjednávání příslušných 

ekonomických subjektů; 

c) zjištění výše škody pro účel stanovení sazby ekologického poplatku nebo 

ekologické daně tam, kde je tento přístup „filosofií" stanovení této daně nebo 

poplatku; 

d) získání údajů pro analýzu nákladů a přínosů veřejných a soukromých 

projektů; 

e) při snahách o naplnění určitých modelů jako je model optimálního stupně 

znehodnocení životního prostředí na makroekonomické úrovni, například pro 

účel stanovení optimální politiky na národní i mezinárodní úrovni;  

f) při snahách o úpravy makroekonomických agregátů o tyto škody, což 

usnadňuje integraci ekonomických a ekologických úvah na 

národohospodářské úrovni; 

g) údaj o ekonomické škodě v penězích je dobře srozumitelný široké veřejnosti. 



 Důvody k rozhodnutí, při kterých není podklad explicitní 

ekonomické kvantifikace škod ze znehodnocování životního 

prostředí: 

 existující časová a finanční náročnost propočtu vzhledem k 

dimenzi problému; 

 subjekty mají a priori nedůvěru v získané výsledky; 

 existují normativní přístupy, podle kterých priority a cíle politiky 

životního prostředí mají vycházet z formulovaných norem kvality 

životního prostředí a úlohou ekonomie je (pouze) zabezpečení 

tzv. nákladově efektivních řešení; 

 averze některých subjektů k využívání exaktnějších metod;  

 názor, že takovéto oceňování člověku vůbec nepřísluší, že nelze 

„přiřazovat nějakou ekonomickou hodnotu či cenu přírodě". 

 



Celková hodnota statku 

 užitná hodnota; 

 hodnoty zachování možnosti volby; 

 hodnota odkazu; 

 existenční hodnota. 

 

Šauer, P. Základy ekonomiky životního prostředí I. 1. vyd. Praha:Nakladatelství 

a vydavatelství litomyšlského semináře, 2008. 115 s. ISBN 978-80-86709-13-0. 



CESTA A METODY KVANTIFIKACE EKONOMICKÝCH 

ŠKOD ZE ZNEHODNOCOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Cesta ke kvantifikaci ekonomických škod: 

1. krok - znečištění – emise 

2. krok - znečištění - imise (koncentrace) 

3. krok - negativní dopady na životní prostředí a na 

člověka 

4. krok - zkoumání ekonomické stránky dopadu 
a) kvalitativní etapa analýzy se skládá z: 

 identifikace ekonomických subjektů („KOMU?“); 

 identifikace konkrétních položek (složek) ekonomické 

škody („CO?“). 

b) kvantitativní etapa analýzy 

 v nepeněžních (naturálních) jednotkách,  

 v peněžních jednotkách. 

 



 Metody sloužící k vyjádření škody v peněžních 

jednotkách  

 Dělení podle toho, do jaké míry jsou při nich 

využívány informace z reálných trhů: 

a) metody využívající informace („ekonomická čísla")  

z reálných trhů; 

b) metody generující informace z hypoteticky 

vytvářených trhů (či trhům obdobných situací). 

 



ad a) Metody pracující s informacemi z existujících trhů: 

 Kvantifikace ekonomických dopadů v naturálním vyjádření a 

následném nalezení a využití potřebných ekonomických čísel 

(cen, nákladů, mezd atd.) „vygenerovaných" na běžně 

fungujících trzích. 

 Nákladové metody pracují s náklady potřebnými na uvedení 

poškozené složky životního prostředí do původního stavu (je-li 

to technicky proveditelné). 

 Metody získávající informace ze skutečně fungujících trhů,  

zejména metoda hedonická a metoda cestovních nákladů. 

 



Hedonická metoda (= metoda hedonické ceny) 

 Využití: 

 Zjišťování, jak se faktory životního prostředí promítají do 

tržní ceny nemovitostí.  

 Zkoumání, jak se kvalita pracovního prostředí promítá do 

výše mzdy. 

 Princip: využití statistické analýzy dat o příslušných tržních 

transakcích a různorodých faktorech je ovlivňujících. V 

případě nemovitostí tak například jde o velikost 

nemovitosti, její stáří, technickou vybavenost, dostupnost 

do centra, znečištění ovzduší v daném místě, hluk v 

daném místě atd.  zjištění korelace mezi hodnotou 

nemovitosti a kvalitou ŽP. 

 

 



 Předpoklady:  

 efektivně fungující trh s nemovitostmi,  

 informovanost jednotlivců o kvalitě prostředí a 
možnostech alternativní volby bydliště.  

 Nedostatky: faktory, ovlivňující nákup nemovitosti, jsou 

často subjektivní, v cenách nemovitostí se odráží tržní 

očekávání budoucích trendů, řada ekologických 

charakteristik je obtížně měřitelná.  

 



Metoda cestovních nákladů  

= využívá se ke zjištění ekonomické rekreační hodnoty 

určitého území (ocenění ekologických užitků a ztrát u 

přírodně atraktivních lokalit).  

 Princip: spočívá v dotazování návštěvníků daného území 

směřující ke shromáždění údajů o různorodých nákladech 

spojených s návštěvou daného rekreačního místa, četnosti 

návštěv daného místa a místa bydliště. 

 Založena na předpokladu: výše užitku = souhrnu nákladů, 
vypovídající o finanční a časové náročnosti návštěvy 
analyzovaných míst.  

 Celkové cestovní náklady 

 



 Realizace metody:  

 rozdělení oceňované rekreační oblasti do několika zón,  

 výběr reprezentativního vzorku návštěvníků a zjištění jejich 
socioekonomických charakteristik, 

 odhad ročního počtu návštěv pro každou zónu, 

 odhad vlastních cestovních nákladů. 

 Omezení metody: umožňuje vyjádřit pouze ztráty přímé 
užitné hodnoty rekreační lokality, nelze ocenit existenční 
hodnotu daných lokalit. 

 



ad b) Metody opírající se o hypoteticky vytvářené trhy 

Metoda podmíněného hodnocení (CVM) 

 Princip: metoda spočívá ve vytváření hypotetických situací 

blížících se jednání respondentů na skutečném trhu. 

Respondent může být dotazován na: 

 hypotetickou ochotu platit; 

 hypotetickou ochotu přijímat. 

 Dotazník: 

 informace o situaci (řešeném problému); 

 otázka či série otázek na hypotetickou ochotu platit či 

hypotetickou ochotu respondenta přijímat; 

 doplňující informace pro analýzu výsledků.  



 Výsledky mají potenciál značných zkreslení. 

 Příklady: 

 hypotetické zkreslení; 

 informační zkreslení; 

 přecenění dílčího problému v danou chvíli; 

 strategické zkreslení; 

 špatně volený platební prostředek, platební tabulka s 

předdefinovanou škálou a další.  

 

 



DĚKUJI ZA POZORNOST 

 

DOTAZY? 


