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EKONOMICKÉ NÁSTROJE 

= nástroje založené na ovlivnění chování těch 

ekonomických subjektů, které využívají, případně 

poškozují či znečišťují životní prostředí (či jednotlivé 

jeho složky). 

 Zabezpečují internalizaci externalit. 

 Umožňují znečišťovateli rozhodnout, zda je finančně 

výhodnější životní prostředí nadále znečišťovat nebo 

vynaložit náklady na snížení tohoto poškozování. 

 



KLASIFIKACE EKONOMICKÝCH NÁSTROJŮ PODLE OECD 

(1989) 

 Poplatky za znečišťování životního prostředí 

 Poplatky za využívání přírodních zdrojů 

 Uživatelské poplatky 

 Daně 

 Sankční platby 

 Daňové úlevy 

 Finanční podpory 

 Úlevy 

 Depozitně refundační systémy 

 Obchodovatelná emisní povolení 

 Environmentální pojištění 



FUNKCE NÁSTROJŮ  

 kompenzační; 

 fiskální; 

 stimulační; 

 redistributivní; 

 (komparativní). 



FUNKCE A PRINCIPY ZAVÁDĚNÍ NÁSTROJŮ PODLE KOVÁŘE (Zdroj: KOVÁŘ, J. 

Funkce plateb na životní prostředí. Konzultace k projektu VaV Analýza efektivnosti ekonomických nástrojů, Studie pro Ministerstvo životního prostředí ČR. 2008) 

 Účinná motivace (stimulace) znečišťovatelů životního prostředí na realizaci žádoucích opatření 

vedoucích ke snížení znečišťování 

 Zajištění prostředků pro financování nebo částečnou finanční podporu určitých stanovených cílů 

v ochraně životního prostředí 

 Komparace škod vzniklých na životním prostředí danou činností spojenou se znečišťováním 

životního prostředí 

 Negativní vliv na danou činnost; 

 Komparace ekologických dopadů na dílčí území; 

 Zohlednění míry škodlivosti jednotlivých znečišťujících látek 

 Míra zhoršení kvality životního prostředí 

 Pokrytí nákladů na služby související se životním prostředí 

 Ekonomické podmínky pro sběr a recyklaci odpadů nebo škodlivých látek 

 Neplnění stanovených kritérií 

 Únosnost dopadů z hlediska podnikové sféry, případně makroekonomiky 

 Využívání přírodních zdrojů 

 Právo na znečišťování 

 Sociální optimum 

 Kombinace některých výše uvedených principů 

 Zavedení platby bez stanovení její základní funkce 

 



DANĚ 

 Povinná (obligatorní) a nenávratná, zpravidla pravidelně se opakující 

platba do veřejného rozpočtu bez nároku na ekvivalentní a přímé 

plnění z veřejného rozpočtu. 

 Funkce fiskální. 

 Environmentální (ekologické) daně musí řešit problémy: 

 konkrétní podoba a předmět ekologických daní; 

 efekty a dopady ekologických daní; 

 vazby na celkový daňový systém.  

 Zdanění externalit (Pigou) – výše daně odpovídá mezní společenské 

škodě, kterou činnost způsobuje; obtížně lze stanovit ex ante. 

 Baumol et Oates –stanovení společensky přijatelné úrovně emisí jako 

standard, zatížení daní činnosti, které produkují dané emise. 

 



 Empirická zjištění emisní daně na základě mezních nákladů na 

zamezení ve výši cílové úrovně emisí.  

 Problém: vypočtená výše poplatků nemusí být politicky přijatelná a 

v právních normách několikanásobně snížena. 

 Zdanění aktivit procesu (aktivit), produktů a vstupů (výrobkové 

daně – zdanění fosilních paliv a elektřiny). 

 Komplikovanost a administrativní náročnost daňového systému je 

zvýšena systémem výjimek a kompenzací. 

 Cíl ekologické daně je změna chování emitentů škodlivých látek. 

Dopad je ale nejen na výrobce, ale i spotřebitele.  

 Koordinované zavádění ekologických daní v mezinárodním 

měřítku může snižovat konkurenceschopnost výrobců (ekologický 

dumping). 



POPLATKY 

 představují příjem do veřejného rozpočtu, jejich určení je 

směřováno do speciálních fondů s deklarovanou funkcí. 

 funkce motivační a fiskální. 

 

 



Zájem jednoho znečišťovatele na zavedení poplatku 

KAPROVÁ, K. a kol. Environmentální poplatky a daně v České republice a ostatních zemí EU. 1. vyd. Praha:CENIA, 280 s. ISBN 978-80-85087-81-9. 

MNZSU – křivka mezních nákladů na zamezení  daného znečišťovatele 

Poplatek - výše poplatku nutná k dosažení cíle stanoveného regulátorem 

ZNCÍL – cílové (optimální množství znečištění stanovené regulátorem 

ZNMAX – znečištění produkované znečišťovatelem v případě, ze není omezen regulátorem 

A – celkové náklady na zamezení daného znečišťovatele nutné k dosažení cílového množství znečištění 

B – zaplacený poplatek za zbývající emitované jednotky znečištění 



Působení limitu a poplatku na dva znečišťovatele  

KAPROVÁ, K. a kol. Environmentální poplatky a daně v České republice a ostatních zemí EU. 1. vyd. Praha:CENIA, 280 s. ISBN 978-80-85087-81-9. 

MNZA – křivka mezních nákladů na zamezení  znečišťovatele A 

MNZB – křivka mezních nákladů na zamezení  znečišťovatele B 

Limit – limit uvalený na oba znečišťovatele ve výši 50% původního znečištění 

Poplatek za jednotku znečištění -  výše poplatku za jednotku znečištění nutná k dosažení cíle stanoveného 

regulátorem 

ZNMAX A– znečištění produkované znečišťovatelem  A v případě, ze není omezen regulátorem 

ZNMAX B– znečištění produkované znečišťovatelem  B v případě, ze není omezen regulátorem 

ZNLA – znečištění vypouštěné znečišťovatelem A při stanovení limitu 

ZNLB – znečištění vypouštěné znečišťovatelem B při stanovení limitu 

ZNPA – znečištění vypouštěné znečišťovatelem A při použití poplatku 

ZNPB – znečištění vypouštěné znečišťovatelem B při použití poplatku 



1. Poplatky za znečišťování životního prostředí 

 Účel: Pro znečišťovatele je výhodnější vynaložit prostředky na 

snižování či zamezení znečišťování než platit poplatky.  

 Konstrukce poplatků na bázi nákladů na zamezení.  

 Např. poplatky za ukládání odpadů na skládky, poplatky za 

vypouštění odpadních vod. 
 

2. Poplatky za využívání přírodních zdrojů 

 Tržní cena musí odrážet relativní či absolutní vzácnost daného 

přírodního zdroje (suroviny).  

 Např. poplatky za odběry podzemních vod, poplatky za odběry 

povrchových vod z vodních toků, úhrady z dobývacího prostoru 

a z vydobytých vyhrazených nerostů. 

 



 

3. Uživatelské poplatky 

 Speciální zdanění některých vybraných látek nebo výrobků 

škodících životnímu prostředí a nebo ke krytí nákladů 

spojených s poskytnutím služeb v oblasti životního prostředí. 

 Např. poplatky za spotřebu látek poškozujících ozónovou 

vrstvu; poplatky za odstraňování komunálního odpadu. 

 



Příklady poplatků a úhrad k ochraně životního prostředí v České 

republice: 

 Poplatky za znečišťování ovzduší 

 Poplatky za vypouštění odpadních vod 

 Poplatky za ukládání odpadů na skládky 

 Odvody na jaderný účet 

 Odvody za dočasné odnětí půdy ze zemědělského půdního 

fondu 

 Odvody za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 

 Úhrady z dobývacího prostoru 

 Úhrady z vydobytých vyhrazených nerostů 

 Poplatky za odběr podzemní vody 



DĚKUJI ZA POZORNOST 

 

DOTAZY? 


