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Abstrakt 
 

Práca sa zaoberá environmentálnou problematikou a činnosťou Európskej únie 

v tejto sfére. Hlavným cieľom je charakteristika a analýza využívaných environmentálnych 

nástrojov a ich efektivita v konkrétnych situáciách. Predstavuje čitateľovi environmentálnu 

daňovú reformu, ktorá bola začiatkom roku 2008 zavedená do praxe už i v Českej 

republike. Súčasne sa pokúša načrtnúť možný vývoj situácie na trhu emisných povolení po 

odstúpení Spojených štátov amerických od Kjótskeho protokolu.  

Pre vytvorenie lepšieho obrazu o diskutovanej problematike je samostatná 

kapitola venovaná popisu životného prostredia a zdrojom znečistenia. K základným 

informáciám o aktuálnom stave je pridaný aj prehľad histórie environmentálnej politiky, 

najdôležitejších medzinárodných zmlúv a dohôd, vrátene ich základných princípov a zásad.  

 

 

 

Abstract 
 

This work is focusing on environmental problamatic and on activities of European 

Union in this area. The main purpose of this work is to charachterize any analyze the most 

important environmental tools, that are beeing used, and their effectivity in specific 

situations. In also presents the environmental tax reform, which has been, in the begining of 

the year 2008, put into praxis also in the Czech Republic: together with it, this work is 

trying to show the possible progress of the situation on the emissionpermit market, after the 

United States have been withdrawn from the Kyoto Protocol. 

In order to create a better picture of the given problematic, a separate chapter is 

dedicated to tde description of the world environment factors of pollution. The basic 

information about the actual situation is completed with an historical overview of the 

environmental policy and with the most important international contracts and agreements, 

including their principles. 
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1. Úvod 
 

Politika ochrany životného prostredia je už istú dobu považovaná za 

plnohodnotnú súčasť hospodárskych politík, problémy týkajúce sa tejto sféry sa riešia 

nielen na národných úrovniach, ale hlavne na medzinárodnej úrovni. Problémy, ktorými sa 

zaoberá, majú globálny charakter a obvykle býva jej ďalšie smerovanie určené práve 

rôznymi nadnárodnými organizáciami. Česká environmentálna politika vychádza 

predovšetkým z rôznych smerníc a nariadení Európskej únie. 

V januári tohto roku vstúpila Česká republika do prvej fázy dlho očakávanej 

a pripravovanej environmentálnej daňovej reformy. Jej uvedením do praxe sa pridala 

k mnohým európskym krajinám, ktoré túto daň už zaviedli. Nasledovala tak odporúčanie 

Európskej komisie, podľa ktorej systém „zelených daní“ okrem iného pomôže zvýšiť 

konkurencieschopnosť Únie tým, že zníži bremeno daní za prácu a súčasne môže 

napomôcť splneniu nových environmentálnych záväzkov. Lídri európskych krajín v roku 

2007 prisľúbili znížiť svoje emisie oxidu uhličitého o 20 %, čo je oproti pôvodnému 

záväzku vyplývajúceho z Kjótskeho protokolu pomerne ambiciózne predsavzatie. Súčasný 

systém obchodovateľných emisných povolení nebude zrejme pre splnenie tohto sľubu 

postačujúci, preto sa ako možné riešenie zvažuje práve spomínaná daňová reforma. 

Európska únia používa v rámci svojej environmentálnej politiky množstvo rôznych 

nástrojov, táto práca sa však zameria len na niektoré z nich.  

V úvodných kapitolách tejto práce je čitateľ oboznámený s hlavnými problémami 

životného prostredia, ktoré sa environmentálna politika pokúša riešiť, s ich hlavnými 

príčinami a predpokladanými dôsledkami. Súčasne uvádza stručný prehľad historického 

vývoja environmentálnej politiky a jej najdôležitejších dokumentov. Po všeobecnom úvode 

do environmentálnej problematiky práca začína nazerať na oblasť ochrany životného 

prostredia z pohľadu ekonóma. Predstavuje základné teoretické východiská 

environmentálnej politiky, predstaví čitateľovi základné piliere teórie externalít, teóriu 

transakčných nákladov, vrátane významných osobnosti týchto oblastí.  

Súčasťou práce je analýza nástrojov environmentálnej politiky, ich základných 

princípov, ekonomických i ekologických dopadov. Táto analýza je v ďalších kapitolách 

využitá pri objasnenie otázok a problémov, ktoré sa objavili po vystúpení Spojených štátov 

amerických z Kjótskeho protokolu. Tieto otázky patria v oblasti európskej 

environmentálnej politiky k najdiskutovanejším, a preto ich ani táto práca nemôže 



 

opomenúť. Na príklade zavedených obchodovateľných emisných povolení ukazuje, ako 

môže mať ten istý nástroj odlišný vplyv na životné prostredie i na rozloženie príjmov, napr. 

v závislosti na rozložení tržných síl.  

Okrem toho práca obsahuje i popis českej politiky životného prostredia 

a príslušnej environmentálnej daňovej reformy, skôr než ekonomickú analýzu daného 

problému však predstavuje samotnú koncepciu danej reformy. 

 



 

2. Environmentálne problémy 
 

Človek svojou činnosťou neustále vplýva na prostredie, v ktorom žije, často 

s negatívnymi a dlhodobými následkami. Dnes si už väčšina národných vlád i 

medzinárodných organizácií uvedomuje problémy s týmto spojené a snaží sa tieto 

negatívne vplyvy obmedziť, v niektorých prípadoch sa ich dokonca darí odstraňovať úplne. 

Súčasný stav je podľa mnohých poznatkov alarmujúci a ignorácia negatívnych 

dôsledkov ľudskej činnosti a obmedzenosti zdrojov je nezlučiteľná s konceptom trvale 

udržateľného rozvoja 1. Fungujúci systém teda musí dané obmedzenia rešpektovať a 

zamerať sa na efektívne využívanie prírodných zdrojov.  

Medzi hlavné oblasti, ktorými sa v súčasnosti politika životného prostredia, tzv. 

environmentálna politika, zaoberá, radíme klimatické zmeny, obmedzenosť prírodných 

zdrojov, ako je voda či pôda a problematiku čistoty ovzdušia. Zároveň sa zameriava aj na 

problém odpadov a klesajúcej biologickej rozmanitosti. 

 

2.1 Skleníkový efekt a hrozba klimatických zmien 
 

Klimatické zmeny zvyčajne patria medzi najdiskutovanejšie environmentálne 

otázky. Dôsledky zmeny klímy ohrozujú životné prostredie a tým aj život na Zemi. Tieto 

zmeny úzko súvisia s tzv. skleníkovým efektom a skleníkovými plynmi, ktoré sú zaň 

zodpovedné. K najvýznamnejším aktérom skleníkového efektu patria okrem ozónu hlavne 

oxid uhličitý, metán, oxid dusný, čiastočne i úplne fluórované uhľovodíky a fluorid sírový. 

I keď je skleníkový efekt pre vytvorenie podmienok na Zemi zlúčiteľnými so životom 

nevyhnutný, pri výraznejšom presiahnutí určitých koncentrácií skleníkových plynov 

v atmosfére môže spôsobiť nemalé problémy. Nepriaznivé následky zvýšeného množstva 

týchto látok v ovzduší vyplývajú práve zo schopnosti daných látok zadržiavať teplo 

odchádzajúce zo Zeme a tým pomerne výrazne ovplyvňovať výslednú teplotu. Teoreticky 

by sa pri absencii akýchkoľvek skleníkových plynov priemerná teplota na Zemi 

pohybovala v záporných hodnotách. Naproti tomu pri súčasnej koncentrácii daných plynov 

v atmosfére dosahuje priemerná globálna teplota hodnotu 15 C a ďalšie zvýšenie 

                                                
1 Koncept trvale udržateľného rozvoja v prostredí obmedzených zdrojov stojí na predpoklade, že rozvoj musí 
napĺňať dnešné potreby rastu bez toho, aby boli ohrozené možnosti pokračujúceho rastu pre ďalšie generácie 
(napr. vyčerpaním neobnoviteľných zdrojov). 
 



 

koncentrácií skleníkových plynov v atmosfére by malo za následok ďalšie zvýšenie teploty. 

Podľa mnohých vedcov by sa zmena klímy prejavila v ústupe ľadovcov, čo by spolu 

s rozpínaním vodných más teplom pravdepodobne spôsobilo vzostup hladiny svetového 

oceánu. Ďalej sa uvažuje o zmenách režimu zrážok, ktoré by mali za následok extrémne 

suchá na jednej strane a záplavy na strane druhej. Zároveň sa predpokladá, že tropické a 

subtropické búrky by sa zintenzívnili a zmenili svoje oblasti výskytu a častejšie extrémy by 

sa zrejme začali vyskytovať aj vo sfére poveternostných udalostí. Zmena klímy by pomerne 

výrazne ovplyvnila aj poľnohospodárstvo. 

 

2.1.1 Odkiaľ sa berú skleníkové plyny? 
 

Čo sa týka vplyvu na zemskú klímu, medzi aktérov s najvýraznejšími 

negatívnymi dôsledkami, čiže s najsilnejšími skleníkovými účinkami, môžeme nepochybne 

zaradiť emisie metánu (CH4). Medzi hlavné zdroje zvyšovania koncentrácie metánu 

v atmosfére patrí pestovanie ryže. Okrem toho vzniká metán pri ťažbe čierneho uhlia a 

ropy, chove dobytka (ako produkt organického odbúravania živočíšnych exkrementov), 

počas hnilobných procesov na skládkach komunálneho odpadu, spaľovaní biomasy a 

odlesňovaní. 

V súčasnosti sú však v atmosfére niekoľkonásobne vyššie množstvá oxidu 

uhličitého (CO2) než akéhokoľvek iného plynu zo zmieňovaných účastníkov skleníkového 

efektu. Kvôli tomuto obrovskému množstvu sa oxid uhličitý vo výsledku stáva 

zodpovedným za 70 %  skleníkového efektu. Preto je jedným z hlavných cieľov 

environmentálnych programov práve zníženie emisií CO2. Oxid uhličitý sa do atmosféry 

dostáva väčšinou pri spaľovaní fosílnych palív (čierne uhlie, hnedé uhlie, ropné produkty, 

zemný plyn) a ako dôsledok odlesňovania či vypaľovania lesov. Vzniká i počas niektorých 

technologických procesov, ako je napr. výroba cementu, vápna, magnezitu, amoniaku a 

pod. Isté množstvá CO2 sa do ovzdušia uvoľňujú aj pri spaľovaní biomasy. 

Koncentrácia oxidu dusného (N2O) v atmosfére rastie pri produkcii dusíkatých 

kyselín, spaľovaní rafinovaných ropných derivátov, pri horení biomasy a odlesňovaní. 

Zdrojmi tohto plynu sú taktiež poľnohospodárske odpady a hnojivá2.  

                                                
2 Na rozdiel od iných skeníkových plynov sa mechanzmus tvorby emisií a záchytov oxidu dusného odvíja od 
kolobehu dusíka v atmosfére a ich kvantifikácia je preto pomerne zložitá.  



 

Fluórované uhľovodíky vyskytujúce sa v atmosfére majú svoj pôvod hlavne 

v riedidlách a rozpúšťadlách, za čiastočne fluórované uhľovodíky je zodpovedné napr. aj 

používanie klimatizácie. 

 

2.1.2 Človek ako spoluvinník globálneho otepľovania 
 

Dlhú dobu zostávala nezodpovedaná otázka, či je proces globálneho otepľovania 

prirodzeným javom alebo jeho existenciu môžeme prisúdiť človeku ako následok jeho 

činností. Ak by sme sa pozreli na vývoj klímy v minulosti, zistili by sme, že teplota na 

Zemi, klíma ani koncentrácia skleníkových plynov nikdy neboli dlhodobo stále. Tejto téme 

sa venovali rôzne matematické štúdie a ich výsledky poukazujú na závislosť medzi 

rastúcim trendom spaľovania fosílnych palív, pri ktorom sa do ovzdušia dostáva veľké 

množstvo skleníkových plynov a trendom priemernej globálnej teploty. Dnes už väčšina 

vedcov uznáva, že globálne otepľovanie je antropogénnym javom, teda že človek je za 

súčasnú situáciu spoluzodpovedný, na čo prvýkrát poukázala druhá hodnotiaca správa 

Medzivládneho panelu o zmene klímy (Intergovernmental Panel on Climate Change, 

IPCC) v roku 1995 3. 

Jeden z rozhodujúcich dokumentov poukazujúcich na túto problematiku bol 

Rámcový dohovor o zmene klímy podpísaný v roku 1992, ktorý upriamil pozornosť na 

vysoké emisie skleníkových plynov a nutnosť ich obmedzenia ako opatrenie proti 

hroziacim klimatickým zmenám. Zmluvné strany v ňom „potvrdzujú, že zmena klímy 

Zeme a jej nepriaznivé dôsledky sú spoločným záujmom celého ľudstva“4 a zaväzujú sa 

podporovať a spolupracovať pri zavádzaní environmentálnych programov, vývoji a 

realizácií technológií zameraných na znižovanie emisií. V náväznosti na Rámcový dohovor 

bol v roku 1997 podpísaný pravdepodobne najvýznamnejší dokument zaoberajúci 

vysokými emisiami skleníkových plynov a hrozbou klimatických zmien, tzv. Kjótsky 

protokol. V ňom sa vyspelé štáty zaviazali znižovať emisie skleníkových plynov a za 

obdobie 2008 - 2012 dosiahnuť v priemere úroveň emisií o 5 % nižšiu v porovnaní so 

základným rokom, tj. s rokom 1990. 

 

 

                                                
3 Tofan, 2002 
4 citované z: Rámcový dohovor OSN o zmene klímy, 1992 



 

2.2 Ďalšie problémy spojené s emisiou škodlivých plynov 
 

Zatiaľ čo v nižších polohách je ozón nežiaducim plynom spôsobujúcim 

skleníkový efekt, vo vyšších polohách atmosféry, v stratosfére, je naopak nepostrádateľný. 

Ozónová vrstva chráni Zem pred škodlivým ultrafialovým žiarením, ale rôznymi látkami, 

z ktorých niektoré sú produkované v prirodzených procesoch a za iné zodpovedá priamo 

človek, je vážne poškodzovaná. Ozónová diera5, ktorá v dôsledku toho vzniká, tak prepúšťa 

vysoké dávky ultrafialového žiarenia. To tlmí fotosyntézu, poškodzuje kultúrne plodiny, 

narúša vodné ekosystémy a v neposlednom rade zvyšuje riziko rakoviny kože. 

Medzi plyny rozkladajúce ozón patria hlavne freóny, označované skratkou CFC 

(chlórované a fluórované uhľovodíky). Ešte v nedávnej minulosti sa pomerne bežne 

používali v aerosólových sprejoch, ako chladiace médium v chladiarenských technológiách 

a chladničkách, v izolačných penách a ako rozpúšťadlá pri čistení elektronických súčiastok. 

Po podpísaní Viedenského dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy v roku 1985 a následne 

v roku 1987 Montrealského protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu už 

sú emisie týchto látok do ovzdušia značne zredukované. Isté množstvá týchto plynov sú ale 

stále povolené napríklad pre zdravotnícke účely. Freóny majú navyše schopnosť vydržať 

v atmosfére pomerne dlhú dobu, ich životnosť sa pohybuje rádovo v desiatkach až 

stovkách rokov. Preto treba rátať so skutočnosťou, že aj napriek súčasným minimálnym 

emisiám poškodzujúcich látok sa ozónová vrstva bude ešte niekoľko rokov stenčovať. 

Jedným z problematických dôsledkov zvyšujúcich sa emisií je aj zníženie kvality 

ovzdušia. Na nej sa môžu podieľať rôzne látky, či už cudzorodé alebo látky bežne sa 

v prostredí vyskytujúce, ktoré začínajú spôsobovať problémy až vo vyšších koncentráciách. 

Obvykle medzi znečisťujúce látky radíme najmä oxidy síry, amoniak, tuhé častice, oxidy 

dusíka, uhľovodíky a ťažké kovy. 

Pri spaľovaní fosílnych palív vzniká oxidáciou síry obsiahnutej v týchto palivách 

oxid siričitý, ktorý ďalej oxiduje na kyselinu sírovú. Pri všetkých spaľovacích procesoch 

okrem toho vzniká v dôsledku oxidácie vzdušného dusíka celá rada oxidov dusíka. Oxidy 

síry a dusíka v plynnej podobe i po reakcii s vodou v atmosfére pôsobia na prostredie ako 

slabé kyseliny, tvoria tzv. kyslé zrážky. Tie menia prostredie sladkých tečúcich i stojatých 

vôd, ktoré sa stávajú nevhodné pre život mnohých organizmov, negatívne ovplyvňujú 

                                                
5 Pojmom ozónová diera sa označuje úbytok ozónu pod 50 % 



 

životaschopnosť drevín, bylín a iných organizmov. Amoniak sa do atmosféry dostáva 

obyčajne rozkladom organickej hmoty, príp. pri výrobe organických hnojív. 

Ťažko riešiteľným problémom je najmä znižovanie emisií oxidov dusíka, ktoré vo 

väčších mestách výrazne zaťažujú ovzdušie. Automobilová doprava, jeden z významných 

producentov týchto škodlivín, je vo veľkých mestách značne rozvinutá. Emisie 

z automobilovej dopravy pozostávajú hlavne z oxidu uhličitého, oxidu uhoľnatého, oxidov 

dusíka, uhľovodíkov, oxidov síry a pevných častíc. Už sme spomínali, že oxid uhličitý 

významne prispieva ku skleníkovému efektu. Oxid uhoľnatý je silne toxický, blokuje 

prenos kyslíka v krvi, oxidy dusíka spôsobujú okyslenie vôd a pôdy, prispievajú k tvorbe 

letného smogu6 a časť uhľovodíkov je rakovinotvorná. Pri pevných časticiach ide hlavne o 

pevný uhlík vo forme sadzí, ktoré môžu byť rakovinotvorné. Predpokladá sa, že počet 

automobilov ešte o 50 % narastie, a aj keď znečistenie vzduchu vďaka modernizácii 

vozového parku neporastie úmerne, emisie z automobilovej dopravy budú z hľadiska 

udržateľného vývoja ešte dlho predstavovať jeden z najpálčivejších problémov. 7  

Dôležitým krokom pre zlepšenie stavu ovzdušia znížením emisií z automobilovej 

dopravy je tak hlavne zníženie spotreby fosílnych palív, prechod na ekologickejšie zdroje a 

výkonnejšie katalyzátory. 

 

2.3 Obmedzenosť a znečisťovanie prírodných zdrojov 
 

Človek má teoreticky k dispozícii obrovské množstvá vody, získateľný je však len 

zlomok tohto objemu. Z celkového množstva vody nachádzajúcej sa v podzemí, riekach, 

jazerách a ľadovcoch sa v kolobehu nachádza len malé percento. Z tej potom veľký podiel 

odtečie v podobe prívalových vôd, nakoniec teda ostane pre človeka okolo 9 tisíc km3. I 

keď sa toto množstvo javí pri súčasnej spotrebe 7-8 tisíc m3 na osobu ročne ako dostatočné 

množstvo, hlavným dôvodom obáv o nedostatok vody nie je jej celkové množstvo, ale 

nerovnomernosť jej rozloženia. V niektorých krajinách sú vďaka početným zrážkam 

dostupné obrovské zásoby vody, no v iných oblastiach sveta nie je dostatok nielen pitnej 

vody, ale ani vody potrebnej na zavlažovanie. S rastúcou populáciou tak v týchto krajinách 

objem vody na osobu ešte viac klesá. 

                                                
6 Letný smog je sprevádzaný horúcim slnečným počasím, pri ktorom slnečné žiarenie pôsobí na vzdušné 
emisie, z ktorých sa vytvára prízemný ozón. Ten je pre človeka jedovatý. 
7 Jelínek, R., 2002 



 

Spoločenský rozvoj významne ovplyvňuje kolobeh vody v prírode a 

prostredníctvom znečisťovania i jej kvalitu. Znečistená voda pôsobí negatívne na zdravie 

človeka i na skladbu a životaschopnosť spoločenstiev organizmov. Okrem mnohých 

nákazlivých chorôb, ktoré sa vo vode šíria, sa môžu do tela človeka dostať pomocou 

potravinového reťazca rôzne chemické látky z vody. V organizme sa tak postupne môžu 

nahromadiť nebezpečné koncentrácie týchto látok a spôsobiť tak výrazné zdravotné 

komplikácie. 

Človek takisto mení aj fyzikálne vlastnosti a skladbu pôdy nadmerným hnojením. 

Rozsiahle oblasti kvôli ľudským zásahom (ako je pestovanie nevhodných plodín, 

rozrušovanie pôdy kopytami dobytka či nadmerná pastva) zároveň ohrozuje erózia. 

Súčasne sa ako následok nadmerného spásania dobytkom, odlesňovania a prílišného odberu 

vody na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy postupne rozširujú púšte8.  

Ďalšou z oblastí, na ktorú majú v dlhodobom horizonte aktivity človeka 

nepriaznivý vplyv, je biologická rozmanitosť. Rozšírenie rastlín a živočíchov je 

ovplyvnená hlavne prírodnými podmienkami. Prirodzené prostredie týchto organizmov je 

však človekom menené a tak sa mení skladba i počet druhov, ktoré sa v danej oblasti 

vyskytujú. Hlavná príčina znižovania biodiverzity ostáva stále v raste ľudskej populácie. 

S rozširovaním lúk, pastvín, ľudských sídel a priemyselných oblastí sa zmenšujú oblasti 

s vhodnými podmienkami pre život rastlín a živočíchov. 

 

2.4 Odpadové hospodárstvo 
 

Problematickou oblasťou je aj nakladanie s odpadmi. Vznikajú ako vedľajší 

produkt ekonomickej aktivity a okrem ekonomických nákladov na ich odstraňovanie 

spôsobujú aj škody na životnom prostredí. V prípade skládkovania biologicky 

rozložiteľného odpadu sa pri jeho rozklade uvoľňuje metán, ktorý je vysoko účinným 

skleníkovým plynom. Vďaka vysokej výhrevnosti  tohto typu odpadu sa ako možné 

riešenie ponúka možnosť energetického využitia. Pri spaľovaní odpadu sa síce do ovzdušia 

môžu dostať rôzne škodliviny, tento nedostatok by sa však malo podariť technologicky 

odstrániť. Inou vhodnou metódou nakladania s odpadmi je ich recyklácia. Súčasná 

                                                
8 Tento jav nazývame dezertifikácia. Známe je predovšetkým rozširovanie saharskej púšte či vysychanie 
Aralského jazera. Dezertifikáciou je dnes už postihnuté napr. aj Španielsko, kde vzhľadom k obrovskému 
suchu už vysychajú rieky. Spotreba vody sa stále zvyšuje, hlavne kvôli zavlažovaniu poľnohospodárskych 
oblastí. 



 

odpadová politika Európskej únie vychádza z konceptu tzv. odpadovej hierarchie. Podľa 

tohto princípu by sa „v ideálnom prípade malo predchádzať vzniku odpadov a ak im 

predchádzať nejde, mali by sa v čo najväčšej miere opätovne používať, recyklovať a 

využívať, s čo najmenším využitím skládkovania“9.

                                                
9 Ministerstvo životního prostředí (2006): Sdělení Komise Radě, Evropskému parmalentu, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů – Podpora trvale udržitelného využívaní zdrojů – 
tematická strategie pro předcházení vzniků odpadů a jejich recyklaci, s. 33 



 

3. Vývoj environmentálnej politiky Európskej únie 

 
Európska environmentálna politika vychádza hlavne zo šiestich akčných 

programov ochrany životného prostredia. Akčné programy sú strednodobé strategické 

dokumenty, obvykle stanovované na 5 rokov. Odrážajú hlavné rysy poňatia problémov 

životného prostredia a strategické uvažovanie doby, v ktorej boli prijaté. Všetky akčné 

programy, okrem posledného, šiesteho, sú nezáväznými politickými dokumentmi. 

 

3.1 Prvé environmentálne programy 
 

Začiatkom sedemdesiatych rokov minulého storočia sa postupne začala 

upriamovať pozornosť na otázky životného prostredia. Prvý akčný program ochrany 

životného prostredia Európskeho spoločenstva bol prijatý už v roku 1973 a stanovil tak 

základné princípy a zásady, ktorými by sa mala environmentálna politika Európskeho 

spoločenstva riadiť. Politika ochrany životného prostredia sa mala zameriavať na prevenciu 

a obmedzovanie škôd na životnom prostredí, ochranu ekologickej rovnováhy a racionálne 

využívanie prírodných zdrojov. Postupne sa začínali definovať štandardy kvality životného 

prostredia. Hlavná pozornosť prvého akčného programu bola venovaná ochrane vôd a 

nakladaniu s odpadmi. Druhý akčný program, zameraný na obdobie 1977-1981 

pokračoval v cieľoch vytýčených predchádzajúcim programom. 

Pre obdobie 1982-1986 bol prijatý Tretí akčný program, ktorý bol oproti 

predchádzajúcim programom výraznejšie zameraný na vytvorenie vnútorného trhu ES. 

Snažil sa o harmonizáciu pravidiel a zladenie emisných limitov, aby nedochádzalo 

k narúšaniu konkurencieschopnosti priemyslov v dôsledku prísnych limitov. Tento 

program sa orientoval na efektívne využívanie prírodných zdrojov, znižovanie produkcie 

odpadov a zavádzanie integrovaných technológií na ochranu životného prostredia, 

požadoval napr. lepšie koncové technológie na znižovanie emisií. 

V osemdesiatych rokoch boli okrem iného podpísané aj základné dokumenty 

zamerané na riešenia jedného z  najvážnejších globálnych environmentálnych problémov 

ľudstva, ozónovej diery. Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy bol prijatý 22. 

marca 1985. Podľa článku 2 mali signatárske krajiny podnikať opatrenia „s cieľom chrániť 

ľudské zdravie a životné prostredie proti nepriaznivým účinkom, ktoré sú spôsobené alebo 

môžu byť spôsobené ľudskými činnosťami, ktoré modifikujú alebo môžu modifikovať 



 

ozónovú vrstvu“.10 Dokument obsahoval všeobecné záväzky, ako napr. vzájomnú 

spoluprácu, výskum a spoločné využívanie informácií.  

Konkrétne podmienky a regulačné opatrenia vedúce k obmedzovaniu výroby a spotreby 

freónov sa objavili v Montrealskom protokole o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú 

vrstvu (1987).  

 Opatrenia boli ďalej sprísňované dodatkami k protokolu11, pri niektorých 

škodlivých látkach bolo požadované, aby ich spotreba klesla až na nulu. Práve vďaka 

Montrealskému protokolu a jeho dodatkom sa podarilo znížiť emisie freónov na minimum. 

 

3.2 Rok 1987: právny základ európskej environmentálnej politiky 

 

Európska únia aplikuje európske environmentálne právo už od konca 

sedemdesiatych rokov, avšak zo začiatku bez explicitného právneho základu v Rímskych 

zmluvách. Zásadnou zmenou v environmentálnej politike bolo prijatie Jednotného 

európskeho aktu v roku 1987 (Single European Act, SEA), vďaka ktorému dostala 

politika ochrany životného prostredia dovtedy chýbajúci právny základ. V oblasti 

životného prostredia tento dokument vytýčil tri základné ciele: 

 zachovávať, chrániť a zlepšovať kvalitu životného prostredia,  

 prispievať k ochrane ľudského zdravia,  

 zaisťovať šetrné a racionálne hospodárenie s prírodnými zdrojmi. 

Boli stanovené základné princípy ekologickej politiky, konkrétne princíp prevencie, 

nápravy škôd pri zdroji, princíp zodpovednosti pôvodcu a princíp subsidiarity. 

Z roku 1987 pochádza i Štvrtý akčný program, vypracovaný pre obdobie 1989-

1994, ktorý poukazoval na ekonomické aspekty spoločnej environmentálnej politiky. 

Významným pokrokom bolo, že otázka životného prostredia bola konečne integrovaná do 

hospodárskej politiky ako jej plnohodnotná súčasť. Cieľom štvrtého akčného programu 

bolo okrem zníženia materiálovej náročnosti výroby a minimalizácie produkcie odpadov, 

hlavne obmedzovanie znečisťovania, ktoré by zahŕňalo všetky zložky životného prostredia. 

V tomto období sa už začalo hovoriť o hodnotení nových stimulačných nástrojov, ako napr. 

dane, dotácie alebo obchodovateľné emisné povolenia. 

                                                
10 Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy, 1985 
11 Montrealsky protokol obsahoval štyri dodatky, konkrétne Londýnsky (1994), Kodanský (1998), 
Montrealský (2000) a Pekinský (2002). 



 

Politika ochrany životného prostredia začala byť spájaná s konceptom 

udržateľného rozvoja. Začiatkom deväťdesiatych rokov nastal posun od zavádzania 

koncových technológii k technológiách zameraným na zníženie alebo prevenciu vzniku 

emisií priamo v procese výroby. 

 

3.3 Deväťdesiate roky a klimatické otázky 

 

Od predchádzajúcich programov sa pomerne výrazne líšil Piaty akčný program 

(1992-1999) s nasledujúcimi cieľmi: 

 dosiahnutie udržateľného rozvoja, 

 tzv. sektorový prístup, ktorý analyzuje vplyv strategických ekonomických 

sektorov na životné prostredie, 

 štrukturálna zmena v prospech verejnej dopravy, zvýšenie energetickej 

účinnosti a predchádzanie vzniku odpadov, 

 prostredníctvom nových nástrojov posilňovanie záujmu výrobcov a 

spotrebiteľov o riešenia šetrné k životnému prostrediu, 

 znižovanie emisií znečisťujúcich látok.12 

Na začiatku obdobia spojovaného s piatym akčným programom, konkrétne v roku 

1992 v Rio de Janeiru, bol prijatý jeden z významných dokumentov z oblasti ochrany 

životného prostredia, Rámcový dohovor o zmene klímy (Framework Convention on 

Climate Change). Jedným z hlavných podnetov k vytvoreniu tohto dokumentu bola 

nepochybne aj hodnotiaca správa Medzivládneho panelu o zmene klímy 

(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), ktorá na základe výsledkov 

vedeckých výskumov oficiálne uznala klimatické zmeny. Cieľom daného dohovoru je 

„stabilizovať atmosférické koncentrácie skleníkových plynov na takej hladine, ktorá 

predíde antropogénnym interferenciám s klimatickým systémom“13. Rámcový dohovor 

stanovil päť základných zásad: 

1. princíp medzigeneračnej spravodlivosti ako základnú podmienka 

trvalo udržateľného rozvoja, podľa ktorej môže súčasný ekonomický 

rozvoj prebiehať len za okolností, ktoré neohrozia potreby budúcich 

generácií, 

                                                
12 Mezřický, 2005 
13 citované z: Rámcový dohovor OSN o zmene klímy, 1992 



 

2. princíp spoločnej, ale diferencovanej zodpovednosti, podľa ktorého 

sa majú krajiny podieľať na ochrane klimatického systému v súlade 

so svojimi rozličnými zodpovednosťami a schopnosťami, a preto by 

vedúce postavenie v boji proti klimatickým zmenám mali zaujať 

rozvinuté krajiny, 

3. princíp predbežnej opatrnosti predstavujúci preventívne opatrenia 

zamerané na predvídanie a minimalizáciu príčin zmeny klímy 

4. podpora udržateľného rozvoja, 

5. vzájomná spolupráca a podpora rozvojových krajín. 

 

Podľa Rámcového dohovoru sa signatárske krajiny zaviazali zostaviť národné 

programy zamerané na redukciu emisií skleníkových plynov, podporovať rozvoj 

relevantných technológií, vedecký výskum, osvetu, výmenu informácií a vzájomnú 

spoluprácu. 

K tomuto dohovoru boli neskôr pridané dva protokoly, veľký význam má hlavne 

tzv. Kjótsky protokol, podpísaný v roku 1997 na tretej Konferencii strán (Conference of 

the Parties, COP), ktorý konkretizoval záväzky jednotlivých signatárskych krajín v oblasti 

redukcií emisií skleníkových plynov. Podľa toho protokolu majú krajiny zaradené 

do Dodatku I Rámcového dohovoru o zmene klímy zabezpečiť, že „ich agregované 

antropogénne emisie skleníkových plynov,... vyjadrené ako ekvivalent oxidu uhličitého, 

neprekročia im stanovené množstvo, vypočítané na základe ich kvantifikovaných záväzkov 

na obmedzenie a zníženie emisií... s výhľadom znížiť počas záväzného obdobia 2008 až 

2012 svoje celkové emisie týchto plynov najmenej o 5 percent pod úroveň emisií v roku 

1990“ 14 . Tieto skleníkové plyny15 sú zahrnuté do tzv. „koša“ a redukcie jednotlivých 

plynov sú transformované do ekvivalentov CO2 a následne sumarizované do jedného 

výsledného čísla. 

Krajiny by súčasne mali rozpracovať tieto stratégie: 

 zavádzať opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti,  

 využívať obnoviteľné formy energie a environmentálne vhodné technológie, 

                                                
14 citované z: Kjótsky protokol k Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy, 1997 
15 Skleníkové plyny, na ktoré sa vzťahujú záväzky vyplývajúce z Kjótskeho protokolu, sú: oxid uhličitý 
(CO2), metán (CH4), oxid dusný (N2O), flouórované uhľovodíky (HFC), plnoflouórované uhľovodíky (PFC) 
a flourid sírový (SF6) 



 

 podporovať udržateľné praktiky v lesnom hospodárstve a v 

poľnohospodárstve, 

 znižovať výnimky a dotácie pre všetky sektory vypúšťajúce skleníkové 

plyny, ktoré pôsobia proti cieľu Dohovoru, 

 podporovať vhodné reformy zamerané na obmedzenie alebo znižovanie 

emisií, 

 chrániť a posilňovať záchyty a rezervoáre skleníkových plynov, 

 znížiť emisie v sektore dopravy, 

 znížiť emisie metánu jeho opätovným získavaním a využívaním. 

 

3.3.1 Flexibilné mechanizmy 
 

Základom splnenia záväzkov vyplývajúcich z Kjótskeho protokolu má byť 

redukcia emisií na území príslušného štátu. Kjótsky protokol však umožňuje časť záväzkov 

splniť aj pomocou tzv. flexibilných mechanizmov. Tie majú priemyselným štátom 

umožniť, aby zaistili zníženie emisií na území iného štátu alebo odkúpili od iného štátu 

právo vypúšťať skleníkové plyny. Kjótsky protokol uvádza 3 základné flexibilné 

mechanizmy: 

1) Obchodovanie s emisiami (Emission Trading, ET): Umožňuje jednotlivým 

štátom splniť svoje záväzky pomocou nákupu potrebných permitov od národov, ktoré sú 

pri procese redukcie emisií efektívnejšie. Na základe obchodovania s povolenkami 

dochádza k redistribúcii emisných limitov, ET tak napomáha k zníženiu celkových 

svetových nákladov na dosiahnutie emisných cieľov. 

2) Spoločné plnenie záväzkov (Joint Implementation, JI): Umožňujú dosiahnuť 

emisné ciele vzájomnou spoluprácou medzi krajinami Dodatku. JI je založené na rozdiele 

nákladov na redukciu emisií v jednotlivých vyspelých krajinách. Krajiny získavajú za svoje 

investície do redukcií emisií v inom štáte kredity, ktoré zodpovedajúcim spôsobom znižujú 

ich vlastné emisné limity. 

3) Mechanizmus čistého rozvoja (Clean Development Mechanism, CDM): 

Umožňuje vyspelým krajinám financovať projekty znižujúce emisie skleníkových plynov 

v krajinách tretieho sveta a za tie opäť získať kredity, ktoré budú môcť použiť na zníženie 

svojich vlastných emisných limitov. 

 



 

Podmienka platnosti Kjótskeho protokolu bola, že „nie menej ako 55 strán 

Dohovoru, majúcich medzi sebou strany, zahrnuté do Prílohy I, ktoré predstavujú celkovo 

minimálne 55 percent celkových emisií oxidu uhličitého v roku 1990 strán zahrnutých do 

Prílohy I, uloží svoj nástroj ratifikácie, prijatia, schválenia alebo pristúpenia“16. Bez Ruska 

alebo USA nebola ratifikácia možná. Po vystúpení USA z Kjótskeho protokolu sa stala 

budúcnosť tohto dokumentu neistou. 

Kjótsky protokol stanovil základný rámec, ktorým by sa environmentálna politika 

mala uberať, ale stále mu chýbal detailnejší popis praktickej implementácie jednotlivých 

článkov systému. Preto bola v lete roku 2001 do Bonnu zvolaná konferencia, na ktorej sa 

účastníci dohodli na niekoľkých základných bodoch. Stanovili sa pravidlá pre systém 

obchodovania s emisnými povolenkami, pravidlá kvantifikácie a zapojenia absorbérov 

skleníkových plynov, mechanizmus financovania redukčných snáh v rozvojových krajinách 

a spôsob vymáhania prijatých záväzkov17. Kjótske záväzky už nemusia byť splnené iba 

znížením emisií, ale signatárske krajiny môžu vytvárať a chrániť tzv. prepady uhlíka18 

umožňujúce väčšie ukladanie uhlíka v lesoch či pôde, takže ich čisté emisie CO2 sa znížia. 

O presadenie tohto bodu sa zaslúžila hlavne tzv. Dáždniková skupina („Umbrella Group“), 

ktorú tvorili krajiny s rozsiahlymi lesnými plochami, konkrétne Japonsko, Rusko, Kanada a 

Austrália. 

 
3.4 Šiesty akčný program 
 
Základom súčasnej politiky Európskej únie v oblasti životného prostredia je 

„Šiesty akčný program Spoločenstva pre životné prostredie“ z roku 2002, ktorý sa 

zameriava na zmenu klímy, prírodu a biologickú rozmanitosť, životné prostredie a ľudské 

zdravie a kvalitu života, prírodné zdroje a odpady. 

Dlhodobými cieľmi programu sú: 

 maximálne zvýšenie teploty o 2 C nad hodnoty z predindustriálneho 

obdobia a udržanie koncentrácie oxidu uhličitého pod 550 ppm19,  

 zastavenie rozširovania púští a znižovania biodiverzity, 

                                                
16 citované z: Kjótsky protokol k Rámcovému dohovoru OSN o zmene Klímy, článok 25, 1997 
17 Bolo síce dohodnuté, že sa stanoví špeciálny výbor, ktorý bude kontrolovať plnenie záväzkov, neboli však 
stanovené prakticky žiadne vymáhateľné sankcie. 
18 Prepady uhlíka sa častejšie označujú ako absorbéry, prípadne skratkou LULUCF (z anglického Land Use, 
Land Use Change and Forest Activities – Využitie pôdy, zmeny využitia pôdy a lesné aktivity) 
19 ppm = parts per million, počet častíc daného plynu na jeden milión častíc vzduchu 



 

 zaistenie životného prostredia, v ktorom stupeň znečistenia nemá škodlivé 

účinky na človeka 

 efektívnejšie využívanie zdrojov a lepšie nakladanie s odpadmi, ktoré 

odstráni závislosť medzi hospodárskym rastom na jednej strane a 

využívaním zdrojov a tvorbou odpadov na strane druhej.  

Program zároveň stanovuje aj prostriedky, ktoré majú viesť k naplneniu daných 

cieľov. Patrí k nim napr. integrácia požiadaviek na ochranu životného prostredia do 

ostatných oblastí politiky, podpora udržateľného rozvoja (čo vyžaduje reformu dotácií 

s negatívnym vplyvom na prostredie), propagácia daní a podporných environmentálnych 

opatrení, zlepšenie informovanosti verejnosti atď.   



 

4. Teoretické východiská environmentálnej politiky 
 
4.1 Základný stavebný kameň - teória externalít 

 

Súčasťou rozhodovacieho procesu každého subjektu na trhu je ekonomická 

kalkulácia. Hlavným motívom ekonomickej činnosti je obvykle zisk a tak porovnávanie 

nákladov a výnosov z danej činnosti je dôležitou súčasťou každého výrobného procesu. Pri 

určitých statkoch sa však môže objaviť problém. Výrobca do kalkulácie zahŕňa svoje 

vlastné náklady na výrobu konkrétneho statku, no tie sa od nákladov, ktorým čelí 

spoločnosť, môžu výrazne líšiť. Náklady, ktorý jeden subjekt uvalí na iného bez toho, že by 

ich bral do úvahy pri rozhodovaní o svojej produkcii alebo spotrebe, označujeme pojmom 

externality. Pri určovaní optimálneho množstva a ceny kvôli tomu, že výrobca nepočíta so 

spoločenskými nákladmi, ale len so svojimi súkromnými, môže dôjsť k situácii, keď 

výsledná cena alebo množstvo nie sú z hľadiska celospoločenskej kalkulácie optimálne.  

Pojem externalít do ekonómie zaviedol v roku 1920 Arthur Cecil Pigou 20, jeho 

teória vychádzala práve z rozlíšenia spoločenských a súkromných nákladov. Pozitívne 

externality vznikajú vtedy, keď sú spoločenské náklady nižšie než súkromné. Naopak, 

negatívne externality sú prejavom nižších súkromných nákladov. Pigouove externality boli 

jednou z foriem zlyhania trhu. Ak existujú rozdiely medzi súkromnými a spoločenskými 

nákladmi, trhy nevykonávajú efektívnu alokáciu zdrojov. V prípade negatívnych externalít 

je pre pôvodcu danej externality výhodnejšie vyrábať viac než by zodpovedalo 

spoločenskému blahobytu. Riešením danej situácie je priblíženie súkromných nákladov 

pôvodcu externality k spoločenským nákladom. Pigou preto navrhol, aby sa do 

hospodárskej politiky zaradili dane a subvencie, ktoré by tieto rozdiely prekonávali. Tým 

by náklady či výnosy z daných externalít niesol ich pôvodca.21  

Pôsobenie priameho zdanenia na produkciu a znečistenie ukazuje graf 1. 

Optimálna úroveň znečistenia je dosiahnutá vtedy, keď sa hraničný úžitok z dodatočnej 

jednotky znečistenia (MB) rovná hraničným spoločenským nákladom (MSC). Pre jasnejšiu 

                                                
20 Arthur Cecil Pigou (1877-1959) bol žiakom významného ekonóma Alfreda Marshalla, predstaviteľom 
Cambridgeskej školy a zakladateľom ekonómie blahobytu. Poukazuje na nedostatky tržného systému, ktorý 
síce oprtimálne alokuje zdroje, ale nemusí vždy zaisťovať maximálny blahobyt spoločnosti. Ako základný 
princíp fungovania ekonomiky uznával systém laissez faire, ale v situácii tržných zlyhaní preferoval štátne 
intervencie.  
21 Proces zahŕňania externých nákladov do internej kalkulácie pôvodcu danej externality nazývame 
internalizácia externalít. 



 

predstavu o tom, čo vlastne MB predstavujú, môžeme hraničný úžitok zo znečistenia 

taktiež definovať ako hraničné náklady na zníženie znečistenia, ktoré by sme museli 

zaplatiť, keby sme chceli úroveň znečistenia znížiť o dodatočnú jednotku. Hraničné 

spoločenské náklady pozostávajú z hraničných súkromných nákladov (MC) a hraničných 

environmentálnych nákladov (MEC). MEC predstavujú zvýšenie nákladov v dôsledku 

zvýšenia znečistenia, ktoré vplýva na spoločnosť, o jednu jednotku. 

 

Graf 1. Spoločensky efektívna úroveň zdanenia 

 

 
Zdroj: OECD (2001) 

 

Ak štát neovplyvňuje formou zdanenia rozhodovanie výrobcu o výške jeho 

produkcie a následného znečistenia, pre pôvodcu je optimálne produkovať znečistenie na 

úrovni Q, kde sa pretínajú jeho hraničné náklady (MC) s hraničným úžitkom (MB). 

Spoločensky efektívny by však bola hodnota znečistenia Q*, kde sa s hraničným úžitkom 

stretávajú hraničné spoločenské náklady (MSC) a ktorá je nižšia než znečistenie, ktorým 

výrobca celú spoločnosť na základe svojich súkromných nákladov zaťaží. Pigouovská daň 

uvalená na jednotku znečistenia (t) sa snaží o zníženie tohto znečistenia. Optimálna daňová 

sadzba by mala byť vertikálnym rozdielom medzi krivkami hraničných spoločenských a 

súkromných nákladov v spoločensky efektívnom bode Q* a posunúť tak krivku hraničného 

úžitku na úroveň, kde by sa pretínala s MC výrobcu práve v bode Q*. 



 

 

Medzi učebnicové príklady problému externalít sa radia obvykle práve javy 

súvisiace s tematikou životného prostredia. Napriek tomu, že Pigouova teória bola 

mnohými ekonómami kritizovaná, dodnes je v praxi využívaná. Environmentálne dane, 

ktoré sa pokúšajú preniesť aspoň časť bremena, ktoré so sebou priniesla daná negatívna 

externalita, na jej pôvodcu, sa zavádzajú napr. pri produkcii emisií, na rovnakom princípe 

funguje odmieňanie firiem za znižovanie ich úrovní. 

 

4.2 Otázka vlastníckych práv 
 

I keď články kriticky nazerajúce na Pigouovu teóriu sa objavili už v dvadsiatych 

rokoch, zásadná námietka voči tomuto spôsobu riešenia externalít prišla až o niekoľko 

desaťročí neskôr, konkrétne v roku 1960. Týmto kritikom bol Američan Ronald Coase 22, 

ktorý poukázal na to, že štátne intervencie nie sú potrebné, ak sú v spoločnosti riadne 

vymedzené vlastnícke práva. Vtedy môžu obe strany (pôvodca externality a jej prijímateľ) 

vyjednávať o vzájomnej kompenzácii škôd a nákladoch. Tento postup povedie k 

efektívnemu riešeniu aj bez štátnych zásahov.  

Predpokladmi Coaseho teórie sú však náležite definované vlastnícke práva a 

nulové transakčné náklady, čo je v realite neuskutočniteľné. Vlastnícke práva v oblasti 

životného prostredia a znečistenia sú pre niektoré „statky“ v podstate nedefinovateľné a 

transakčné náklady na vyjednávanie bývajú pomerne vysoké. Len v prípade, ak by boli 

dané predpoklady splnené, k pareto-optimálnemu výsledku by viedli už samotné súkromné 

vyjednávania a štátne intervencie by boli v konečnom dôsledku naozaj nepotrebné. 

Viacerí ekonómovia poukázali aj na to, že okrem problému malej 

pravdepodobnosti nulových transakčných nákladov a neexistencie dokonale definovaných 

vlastníckych práv pre verejné statky Coase nebral do úvahy ani spôsob rozdelenia daných 

vlastníckych práv. Na základe toho, či by bolo priradené právo na produkciu externality jej 

pôvodcovi alebo by mala spoločnosť právo na prostredie týmito externalitami nezaťažené, 

                                                
22 Ronald Coase sa narodil v roku 1910 v Londýne, študoval ekonómiu na Londýnskej vysokej škole 
ekonomických a politických vied, kde od roku 1935 aj pôsobil. V roku 1951 sa presťahoval do USA, 
v rokoch 1964-1982 bol vydavateľom časopisu Journal of Law and Economics. V roku 1991 získal Nobelovu 
cenu za ekonómiu. Patrí k liberálnym ekonómom, je členom prestížnej spoločnosti liberálnych mysliteľov 
Mont Pelerin Society. Je považovaný za zakladateľa transakčných nákladov, ktorou zároveň položil základy 
novej inštitucionálnej štruktúry ekonomiky. Jeho najznámejšími dielami sú Podstata firmy (1937) a článok 
Problém spoločenských nákladov (1960), v ktorom formuloval svoju slávnu teóriu, neskôr známu pod 
pojmom Coaseho teorém. 



 

by sa líšili konkrétne výsledky vyjednávaní. Či by platila spoločnosť znečisťujúcej firme, 

aby znečistenie znížila alebo by si naopak firma musela kupovať povolenia na znečistenie, 

tieto dve situácie by viedli k odlišným výsledkom. Konečné rozdelenie príjmov závisí aj na 

spôsobe rozdelenia daných vlastníckych práv. Hoci by v oboch prípadoch bola výsledná 

hodnota znečistenia rovnaká, rozdelenie príjmov by sa výrazne líšilo. V prvom prípade je 

na tom lepšie znečisťovateľ, v druhom prípade by bol vo výhode zas subjekt, ktorý je 

znečistením postihnutý.  

Coaseho teorém takisto závisí na počte aktérov a je použiteľný len v situácii 

s malým počtom znečisťovateľov a subjektov zasiahnutých znečistením. Vyjednávania 

s veľkým množstvom zúčastnených nebudú účinné. Ak vzrastie ich počet, situácia sa stane 

zložitou a bude komplikované zorganizovať vyjednávanie. 

Vládne zásahy sa teda javia ako žiaduce, v oblasti ochrany životného prostredia sa 

preto ujal práve prístup A.C. Pigoua, ktorý presadzoval štátne intervencie a zdanenie 

negatívnych externalít. Vláda by sa mala pokúsiť znížiť produkciu negatívnych externalít 

použitím niektorého z nástrojov environmentálnej politiky. 

 



 

5. Nástroje environmentálnej politiky 
 

Už sme spomenuli, že vládne zásahy sú v oblasti ochrany životného prostredia 

nepostrádateľné. Teraz si ukážeme, aké nástroje environmentálna politika využíva a ako tie 

môžu daný stav zlepšiť. Nástroje environmentálnej politiky však nemajú len ekonomický 

charakter. Významnú úlohu zohrávajú taktiež politické preferencie, či pojmy ako 

individuálna sloboda a zodpovednosť. Napriek tomu, ekonomická analýza môže prispieť 

k lepšiemu pochopeniu problematiky, napríklad analýzou efektívnosti týchto nástrojov.  

Rozlišuje tri základné skupiny environmentálnych nástrojov: právne, ekonomické 

a dobrovoľné nástroje. 

 

5.1 Právne nástroje 

 

Právne nástroje sú historicky najstaršími nástrojmi na ochranu životného 

prostredia. Environmentálnu politiku obvykle vykonávajú prostredníctvom štandardov. Tie 

sa môžu týkať finálnych výrobkov, ale taktiež to môžu byť rôzne emisné štandardy, ktoré 

popisujú, aké množstvo konkrétnej látky môže byť za určitý časový interval emitované, 

prípadne sa určí konštantné množstvo emisií povolené na jednu jednotku produkcie. 

Technologické štandardy popisujú, aké zariadenie a prístroje majú byť pri výrobe použité. 

Ak sú tieto štandardy rovnaké pre všetky firmy, neovplyvní to ich konkurencieschopnosť 

na domácom trhu. Vláda takisto určuje štandardy pre odpady a reguluje tak množstvo 

odpadov a emisie z nich pochádzajúce. 

Hlavná výhoda právnych nástrojov environmentálnej politiky je, že ich dopad je 

(aspoň teoreticky) dopredu známy. Keď sa určia limity na emisie určitej látky, vláda sa 

vlastne zaručí za to, že znečistenie túto hodnotu nepresiahne. V skutočnosti sa však kvôli 

nedostatočnej kontrole a ilegálnym emisiám skutočné emisné hodnoty od právnych 

štandardov výrazne líšia. Nevýhodou právnych nástrojov je značná neefektívnosť 

výsledných opatrení na znižovanie znečistenia. 

 
5.2 Ekonomické nástroje 
 

Pod pojmom ekonomické nástroje rozumieme nástroje environmentálnej politiky, 

ktoré využívajú k dosiahnutiu ekologických cieľov cenový mechanizmus. Môžu tak 



 

ekonomicky zaťažovať ekologicky negatívne aktivity podnikateľskej sféry alebo naopak 

zvýhodňovať ekologicky šetrné správanie. Tieto nástroje môžu mať formu poplatkov za 

znečisťovanie, subvencií pre výrobcov zavádzajúcich ekologicky šetrné technológie, 

obchodovateľných povolení a pod. Poplatky sa obyčajne týkajú konkrétnych produktov, 

emisií alebo zavádzania vstupov, ktoré produkujú znečistenie (fosílne palivá, pesticídy). 

Dotácie a subvencie sú potom poskytované na čisté technológie, čisté produkty a vstupy. 

K ekonomickým nástrojom radíme i tzv. systém zálohovania (deposit system). Kupujúci 

tak zaplatí prirážku k cene produktu, ktorý môže potenciálne znečisťovať prostredie. Po 

tom, čo daný produkt či jeho časť vráti na určené miesto, je mu záloha vrátená. Na tomto 

princípe funguje napr. zálohovanie fliaš, v niektorých štátoch sú zálohované i batérie a 

akumulátory.  

Systém poplatkov je najrozšírenejším nástrojom politiky životného prostredia, 

pri znižovaní znečistenia životného prostredia sa ukazujú ako veľmi efektívne. Ak je za 

nejaký znečisťujúci produkt účtovaný poplatok, spotrebiteľ tohto produktu bude 

spotrebovávať menej. Ak je poplatok dostatočne vysoký, daný výrobok môže z trhu 

dokonca úplne zmiznúť. Avšak, ak je cenová elasticita dopytu po danom produkte príliš 

nízka, spotrebiteľ môže byť ochotný spotrebovávať daný produkt naďalej aj napriek tomu, 

že si zaň bude musieť priplatiť. Pri zavedení poplatkov za znečistenie pôvodca danej 

externality emituje znečisťujúce látky až do bodu, v ktorom sa jeho hraničné náklady na 

dodatočné zníženie znečistenia rovnajú danému poplatku za znečistenie. Ak je tento 

poplatok nižší než hraničné náklady, je pre znečisťovateľa výhodnejšie a lacnejšie zaplatiť 

danú sumu a emisie znečisťujúcich látok neznižovať.  

K ekonomickým nástrojom radíme aj ekologickú daň. Tá spočíva v zdanení 

ekologicky náročných vstupov do ekonomiky, ktoré vytvorí priestor pre financovanie 

ekologických programov, pre zníženie rozpočtového deficitu štátu alebo pre zníženie 

ostatných daní, hlavne daní zaťažujúcich pracovnú silu. Isté opatrenia v daňovej oblasti 

bývajú však zavedené aj v prípade, keď ešte daňová reforma v tejto forme nie je do 

hospodárskej politiky implementovaná. Ekologicky šetrné výrobky sú zaradené do zníženej 

sadzby dane z pridanej hodnoty, prevádzkovatelia veterných elektrární sú oslobodení od 

dane z príjmu, stavby slúžiace k zlepšeniu stavu životného prostredia sú oslobodené od 

dane z nehnuteľnosti a pod. 

Za jeden z najefektívnejších nástrojov environmentálnej politiky je pokladaný 

systém obchodovateľných emisných povolení. Po tom, čo je určené prípustná hladina 



 

emisií znečisťujúcich látok, sú jednotlivým firmám v danej oblasti pridelené emisné 

povolenia. Vďaka obchodovaniu s emisnými právami môžu firmy s vyššími nákladmi na 

zníženie znečistenia odkúpiť určitý objem emisných povolení od firiem, ktorých náklady na 

znečistenie sú relatívne nízke. Hlavným pozitívom predaja emisných práv je minimalizácia 

celkových nákladov na požadované zníženie znečistenia. Tento systém však nie je vhodný 

pre všetky problémy životného prostredia. Je výrazne efektívny pri znižovaní celkových 

emisií celej oblasti, ale pre prípadnú redukciu emisií z jednotlivých zdrojov je 

nevyhovujúci. 

Okrem nástrojov negatívnej stimulácie, ku ktorým radíme dane a poplatky, je 

významnou súčasťou ekonomických nástrojov aj poskytovanie podpôr do oblasti 

životného prostredia. Tieto prostriedky môžu pochádzať z domácich zdrojov, ako napr. zo 

Štátneho fondu životného prostredia a rôznych rezortných programov i zo zahraničných 

fondov Európskej únie. 

 

5.3 Dobrovoľné nástroje 
 

Tretím typom nástrojov politiky životného prostredia sú nástroje dobrovoľné. 

K nim patrí propagácia a vzdelávanie, rôzne jednania s firmami a dohody medzi nimi a 

medzinárodné dohody o ochrane životného prostredia. 

Environmentálna propagácia a vzdelanie sú dôležité z hľadiska podpory 

environmentálnej politiky a zlepšenia povedomia o problémoch životného prostredia. 

Pozitívne výsledky sa už podarilo dosiahnuť napr. v oblasti separovaného zberu odpadov. 

Dôležitým nástrojom sú aj jednania s firmami a spotrebiteľmi, ktorých podstatou je 

výmena rôznych environmentálnych informácií, najmä o opatreniach, ktoré sú výhodné pre 

životné prostredia a súčasne nemajú výraznejší negatívny dopad na ekonomiku. 

 

5. 4 Analýza konkrétnych nástrojov environmentálnej politiky 
 

Najskôr sa zameriame na porovnanie efektivity daní zo znečistenia a priamej 

regulácie. Tento prípad popísalo množstvo ekonómov, medzi nimi napr. aj Ekko C. Van 

Ierland (1993), ktorého rozbor uvádzame. Napomôcť by nám k tomu mali obrázky 2 a 3. 

Obrázok 2 popisuje situáciu, keď je na znečistenie uvalená daň. Krivky C1 a C2 vyjadrujú 

hraničné náklady na zníženie znečistenia pre výrobcov 1 a 2, krivka C1+2 potom vyjadruje 



 

hraničné náklady na zníženie znečistenia spoločné pre oboch producentov. Optimálny 

stupeň znečistenia (E*) sa nachádza na úrovni, kde sa hraničné náklady na zníženie 

znečistenia (C) rovnajú pretínajú s krivkou D (marginal damage of emissions).Obaja 

výrobcovia budú zaťažení rovnakou daňou T*, optimálna úroveň znečistenia bude 

medzi nich rozdelená (E1, E2). Obrázok nám ukazuje, že daň zo znečistenia je efektívnym 

nástrojom environmentálnej politiky, požadovanú redukciu znečistenia dosiahne 

s najnižšími možnými nákladmi. Taktiež ukazuje, že zdanenie je efektívne, ak je určená 

správna daňová sadzba. Vláda teda musí mať k dispozícii dostatok informácií o nákladoch 

a znečistení, aby dokázala stanoviť správnu úroveň dane. V prípade, že tieto informácie 

nemá, môže sa pokúsiť výšku zdanenia odhadnúť metódou pokus-omyl a postupne zvolenú 

daňovú sadzbu prispôsobovať. Nevýhodou tohto postupu je neistota, ktorou sú zaťažené 

firmy, ktoré musia vynaložiť nemalé náklady na neustále sa prispôsobovanie nevhodným 

hodnotám daní zo znečistenia. 

 

Graf 2. Efektívnosť daní zo znečistenia. 

 
Zdroj: Van Ierland, 1993 

 

Na podobnom princípe stojí koncept, ktorý predstavili William J. Baumol 

a Wallace E. Oates. Ich návrh pozostáva z dopredu stanovených environmentálnych 

štandardov a následného zavedenia takých daní a platieb, ktoré by viedlo k dosiahnutiu 



 

určených noriem. Ak sa nepodarí dosiahnuť stanovených štandardov, výška dane sa 

jednoducho upraví. Každý znečisťovateľ by mal dostatočný motív k tomu, aby svoju 

úroveň emisií znížil a systém bol transparentný v tom zmysle, že by všetci účastníci boli 

so základnými princípmi daného procesu prispôsobovania dobre oboznámení. Významnou 

vlastnosťou tejto koncepcie je aj fakt, že tento prístup je aj najmenej nákladným spôsobom, 

ako dosiahnuť špecifickú úroveň kvality životného prostredia. V porovnaní so štandardami, 

ktoré musia všetci znečisťovatelia presne dodržať, je tento prístup oveľa lacnejší, pretože 

pri pevne stanovenom štandarde je pre niektorých emitentov toto kritérium kvôli 

rozdielnymi hraničným nákladom na zníženie znečistenia takmer nemožné. 

Graf 3 zobrazuje situáciu, pri ktorej na znečistenie nebola uvalená daň, ale vláda 

zaviedla regulačné opatrenia, v ktorých požadovala od všetkých výrobcov, aby znížili 

svoje emisie o určité percento. V tomto prípade už hraničné náklady na zníženie 

znečistenia (C) nie sú pre oboch producentov rovnaké. Obaja producenti by si polepšili, 

keby ich hraničné náklady boli zhodné, priama regulácia by bola efektívna, ak by sa 

hraničné náklady oboch producentov rovnali. Ak sa nariadené zníženie znečistenia 

nezhoduje so znížením, ktoré by bolo dosiahnuté pri uvalení optimálnej dane, situácia nie 

je efektívna. 

 

Graf 3. Neefektívnosť priamej regulácie. 

 
Zdroj: Van Ierland, 1993 



 

 

Hoci z teoretického hľadiska je zdanenie efektívnejšie než priama regulácia, 

v praxi je priama regulácia taktiež často využívaná. Dôvodom môže byť sklon politikov 

preferovať istotu výsledku priamej regulácie pred neistým účinkom zdanenia. Ďalším 

faktom hovoriacim proti daniam zo znečistenia je nutnosť neustále monitorovať situáciu a 

hodnoty aktuálneho znečistenia, aby bolo možné správne určiť hodnotu dane, ktorú by 

výrobcovia a spotrebitelia mali platiť. V prípade priamej regulácie stačí nepravidelná 

kontrola, systém zdanenia však vyžaduje nepretržitý prehľad. Výdaje, ktoré by boli 

vynaložené na zber informácií potrebných pre výpočet dane môžu presahovať výnosy 

z efektívnosti zdanenia.23  

 

Ďalej sa zameriame na porovnanie poplatkov a obchodovateľných emisných 

„povoleniek“. Na základe argumentov, ktoré uviedli Baumol a Oates24, môžeme uviesť, že 

oproti poplatkom za prekročenie povolenej úrovne znečistenia má systém 

obchodovateľných povolení niekoľko výhod. Hlavnou výhodou emisných povolení je ich 

schopnosť znížiť neistotu v oblasti dosahovania požadovanej úrovne kvality životného 

prostredia. Ďalšia ich výhoda vyplýva priamo z hospodárskeho rastu a inflácie. Inflácia 

zníži reálnu hodnotu poplatkov, firmy expandujú a emitujú viac znečisťujúcich látok, kvôli 

čomu budú poplatky opäť stúpať, aby zabezpečili udržanie daných environmentálnych 

štandardov. Orgány určujúce environmentálne štandardy sa budú musieť rozhodnúť medzi 

nepopulárnym zvýšením poplatkov a upustením od pôvodných environmentálnych kritérií. 

Naproti tomu, v systéme s obchodovateľnými emisnými povoleniami, sa tržné sily 

automaticky prispôsobia inflácii bez nárastu znečistenia. Nárast dopytu po emisných 

„permitoch“ sa premietne priamo do ich vyšších cien. 

Existujú prípady, v ktorých svoju úlohu zohrávajú aj geografické rozdiely medzi 

jednotlivými znečisťovateľmi. V skutočnosti, ak má byť dosiahnutá úroveň 

environmentálnych štandardov, ktoré by boli nákladovo efektívne, je v mnohých prípadoch 

nevyhnutné rozlišovať znečisťovateľov podľa ich zemepisnej polohy. Emitentom vo 

výrazne znečistenej oblasti by nemalo byť dovolené zvýšiť svoje emisie výmenou za 

zníženie znečistenia produkovaného iným zdrojom v oblasti s menej znečisteným 

prostredím. V systéme poplatkov je vyrovnávanie sa s týmto geografickým problémom 

                                                
23 Van Ierland, 1993 
24 Baumol, Oates, 1988 



 

značne ťažkopádne, vyžadovalo by zvláštny orgán, ktorý by každému jednotlivému 

producentovi určil príslušnú výšku poplatkov, v závislosti na ich umiestnení. Takáto 

diskriminácia by bola buď nezákonná, alebo politicky neuskutočniteľná. Na rozdiel od 

poplatkov, systém obchodovateľných povolení rieši túto otázku spôsobom, ktorý nie je až 

tak problematický. Samozrejme, že systém emisných povolení má aj svoje nevýhody, 

pri porovnaní so zavedením poplatkov sa však javí ako výhodnejší.  

 
5.5 Zhrnutie 
 
Environmentálna politika využíva rôzne nástroje. Ktoré z nich majú byť využité, 

závisí na povahe daného problému. Všeobecne môžme povedať, že ekonomické nástroje 

ako poplatky za znečistenie a obchodovateľné emisné povolenia majú za následok 

efektívnejšie riešenia než priama regulácia, ktorá predpisuje znečisťovateľom fixné 

percentuálne zníženie emisií. 

Špecifickým problémom, ktorý v oblasti zavádzania ekonomických nástrojov 

politiky životného prostredia vzniká, je monitorovanie príslušných emisií a výber 

poplatkov. V prípade  priamej regulácie môžu byť postačujúcimi náhodné kontrolné 

opatrenia kombinované s vysokými pokutami pri porušení nariadenia. Takisto je namiesto 

poplatkov za emisie možné účtovať poplatky za vstupy, ktoré vedú k produkcii vyšších 

množstiev emisií (napr. zdanenie fosílnych palív). 

Na prípady, keď nie je podstatná geografická poloha emitentov a súčasne je 

prítomné veľké množstvo aktérov, čiže potenciálnych predávajúcich a kupujúcich, bývajú 

obvykle aplikované obchodovateľné „permity“. Naproti tomu, pri veľkom objeme emisií 

býva pomerne lacnou záležitosťou priama regulácia, ktorá zároveň poskytne motiváciu na 

vytváranie a zavádzanie nových a čistých technológií. Pre znečistenie súvisiace s energiou 

a palivom sa však obvykle používajú poplatky či pokuty, pri analýze vhodných nástrojov, 

ktoré by viedli k zníženiu emisií oxidu uhličitého, treba vziať do úvahy aj systém 

obchodovateľných emisných povolení. Efektívna environmentálna politika tak kombinuje 

rôzne environmentálne nástroje v závislosti na potrebách a špecifikách konkrétnej oblasti 

životného prostredia.



 

6. Česká republika 
 

6.1 Programy na ochranu životného prostredia 

 

Začiatky českej environmentálnej politiky sú spojené s tzv. Dúhovým programom 

(1990-1992), ktorého hlavným cieľom bola príprava a schválenie prvej generácie 

environmentálnej legislatívy. Sústredil sa na zákony o odpadoch, ovzduší, ochrane prírody 

a krajiny a posudzovanie vplyvov na životné prostredie. V tomto období boli založené nové 

inštitúcie štátnej správy, ktoré boli zamerané na oblasť životného prostredia, a to 

Ministerstvo životného prostredia a Česká inšpekcia životného prostredia25. Do života sa 

začali zavádzať požiadavky novej environmentálnej legislatívy. V rámci toho boli uzavreté 

nevyhovujúce skládky, budovala sa kanalizácia a čistiace zariadenia pri rôznych zdrojoch 

znečistenia. Stav životného prostredia sa začal rýchlo zlepšovať, čo však môžeme do 

značnej miery pripísať transformácii ekonomiky v deväťdesiatych rokoch a 

reštrukturalizácii priemyslu, ktorá presunula pozornosť a záujem od ťažkého priemyslu, 

ktorý bol hlavným znečisťovateľom ovzdušia, k ľahkému. 

V roku 1995 bola schválená nová Štátna politika životného prostredia, ktorá si za 

cieľ uložila dosiahnutie úrovne životného prostredia porovnateľného s krajinami Európskej 

únie. Toto predsavzatie malo byť splnené do roku 2005. Česká republika sa 

v nasledujúcom období pripravovala na vstup do Európskej únie, na základe európskej 

legislatívy bola pripravená druhá generácia českej environmentálnej legislatívy. Proces 

prispôsobovania sa európskej legislatíve vyvrcholil v júni 2003, keď boli Českej republike 

priznané tri „prechodné obdobia“: nakladanie s obalmi, čistenie mestských odpadových 

vôd a emisie oxidu siričitého u dvoch konkrétnych zvlášť veľkých spaľovacích zariadení. 

Stav životného prostredia sa v tomto období nachádzal na úrovni „horšieho európskeho 

priemeru“ a investície do ochrany životného prostredia klesli pod 2 % HDP. 

V roku 2000 bola schválená nová štátna politika, ktorá už bola plne zlučiteľná 

s európskym 6. akčným programom. Zatiaľ posledná česká štátna politika životného 

prostredia bola schválená v roku 2004, na obdobie do roku 2010. 

 

                                                
25 Súčasne boli založené aj rôzne podporné organizácie, ako napr. Štátny fond životného prostredia a Český 
ekologický ústav. 



 

6.2 Stav životného prostredia v Českej republike 
 

Podľa štatistiky, ktorú v polovici júna vydala Európska komisia, objem emisií 

skleníkových plynov, ktoré medzi rokmi 1990 až 2006 do ovzdušia vypustila Česká 

republika, klesol asi o štvrtinu. Pôvodná hodnota 194,2 milión ton skleníkových plynov 

klesla v roku 2006 na 148,2 miliónov ton. Krajiny EU-27 pritom znížili svoje emisie 

v priemere o 7,7 percenta.  

 

Tabuľka 1. Vývoj emisií CO2 a celkových emisií skleníkových plynov v Českej 

republike (udávané v miliónoch ton) 

 

 1990 1995 2000 2005 2006 Percentuálna zmena 
oproti roku 1990 

Emisie CO2 163, 864  131,109 126,755 125,943 127,917 -21,937 

Celkové emisie 
skleníkových plynov 194,244 152,913 146,957 145,749 148,203 -23,702 

 

Zdroj: www.chmu.cz 

 

Podľa týchto čísel by sa mohlo zdať, že Česká republika patrí k šetrnejším 

krajinám, opak je však pravdou. Na jedného Čecha pripadá až 14,5 tony oxidu uhličitého, 

čo je štvrtý najhorší stav medzi krajinami Európskej únie. Na prvom mieste je Lotyšsko, za 

ním nasledujú Írsko a Fínsko. 

Znečistenie ovzdušia svoj vrchol dosiahlo v rokoch osemdesiatych, 

v deväťdesiatych rokoch vzostup sledovaných látok v podstate stagnoval, prípadne niekedy 

mierne klesal. Kvalita ovzdušia i napriek miernemu medziročnému zlepšeniu stále nie je 

vyhovujúca, územie so zhoršenou kvalitou ovzdušia predstavujú 29 % územia ČR. Počet 

áut stále rastie a cestná doprava je stále dominantná, čím sa opäť zvyšujú koncentrácie 

rôznych nežiaducich plynov v atmosfére. 

Aby sa Európskej únii podarilo znížiť plánovanú redukciu skleníkových plynov 

do roku 2020, bude musieť Česko začať pristupovať k znižovaniu prísnejšie než doteraz. 

Komisár pre životné prostredie vydal v júni tohto roku vyhlásenie, podľa ktorého nové 

členské štáty väčšinou nielen že neznížili svoje emisie, ale naopak množstvo skleníkových 

plynov ešte zvýšili. V dôsledku toho klesli celkové emisie len o 0,3 %. Spomedzi nových 



 

členských štátov sa podarilo zredukovať emisie len Slovensku, Maďarsku, Estónsku a 

Malte. 

Z dôvodu výhodnej štartovacej pozície však Česká republika plní Kjótsky 

protokol s rezervou. Relatívne zníženie oproti roku 1990 predstavuje vyše 23 %, pričom 

Protokol vyžaduje zníženie 8 %. Z toho dôvodu má teraz možnosť obchodovať 

s nadbytočnými emisnými povolenkami. V súčasnosti jedná s Japonskom, Holandskom a 

Španielskom. Podľa zákona musia byť výnosy použité len na aktivity spojené so 

znižovaním emisií skleníkových plynov. Uvažuje sa o investíciách do ekologizácie 

domácností, pravdepodobne pôjde o náhradu uhlia obnoviteľnými zdrojmi a energetické 

úspory.  

V roku 2006 došlo k obratu dlhodobo priaznivého trendu v znečisťovaní vôd. 

Jedným z cieľov štátnej politiky životného prostredia je i zlepšenie čistoty podzemných a 

povrchových vôd a zaistenie zásobovania 91 % ľudí kvalitnou pitnou vodou do roku 2010. 

V roku 2006 bola táto požiadavka splnená, zásobovaných bolo 92 % ľudí. 

Výdavky na ochranu životného prostredia zo štátneho rozpočtu v posledných 

rokoch mierne vzrástli, zo 4,313 miliardy v roku 2001 stúpli na 7,547 miliardy v roku 2005 

a dokonca 16,253 mld v roku 2006. Keďže však hrubý domáci produkt takisto rastie, podiel 

environmentálnych výdavkov na HDP má väčšinou klesajúcu tendenciu. Po 85% podiele 

v roku 2001 došlo v roku 2002 k prepadu na 61 %, v nasledujúcom roku podiel investícií 

znova vzrástol, no v ďalšom období sa podiel investícií na HDP prinavrátil ku klesajúcemu 

trend. Konkrétne dáta popisujúce „domáce“ investície do environmentálnych projektov sa 

nachádzajú v tabuľkách 2 a 3. 

 

Tabuľka 2. Výdavky na ochranu životného prostredia (udávané v miliónoch Kč) 

 

Zdroje 
výdavkov 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Štátny 
rozpočet 4 313,7 4 954,8 5 988,2 6 613,8 7 547,5 16 252,8 

Štátne fondy 3 711,3 4 131,8 4 722,6 4 203,2 3 448,2 2 406,0 

FNM 26 2 727,4 3 230,0 2 587,3 3 563,3 6 022,0 0 

Celkom 10 752,4 12 316,6 13 298,1 142 380,30 17 017,7 18 658,8 

Zdroj: ČSÚ 
                                                
26 Fond národného majetku 



 

 

Tabuľka 3. Podiel investícií na ochranu životného prostredia na HDP v rokoch 

2001-2005 (udávané v mld. Kč) 

 

Rok 
Investície 

na ochranu ŽP 
HDP Podiel v % 

2001 19,9 2 352,2 0,85 

2002 14,9 2 464,4 0,61 

2003 19,4 2 577,1 0,75 

2004 20,2 2 781,1 0,73 

2005 18,2 2 978,2 0,61 

Zdroj: ČSÚ 

 

V roku 2006 klesla produkcia odpadov o 5,7 %, medziročne však vzrástol podiel 

komunálneho odpadu ukladaného na skládky. Štátna politika sa zamerala na znižovanie 

materiálovej náročnosti výroby a zvyšovanie materiálového a energetického využitia 

odpadov, zníženie podielu odpadov ukladaného na skládky a zodpovedné nakladanie 

s nebezpečnými odpadmi. 

Hodnotenie Štátnej politiky životného prostredia ukazuje zlepšenie, prípadne 

stagnáciu u takmer všetkých indikátorov, negatívny vývoj sa objavil len pri dvoch z nich, a 

to pri výdavkoch na ochranu životného prostredia a pri spomínanom rastúcom podiele 

ukladania komunálnych odpadov na skládky. 

 

6.3 Nástroje environmentálnej politiky ČR 
 

6.3.1 Environmentálna daň 

 

Jedným zo základných nástrojov súčasnej českej politiky životného prostredia je 

environmentálna daň. Jej hlavnou myšlienkou je presun daňovej záťaže zo zdanenia 

práce na zdanenie energií škodiacich životnému prostrediu tak, aby bola celá akcia vo 

výsledku výnosovo neutrálna. Súčasne sa snaží brať na zreteľ aj to, aby prispôsobovanie 

sa novému daňovému systém nemalo za dôsledok znižovanie konkurencieschopnosti 

národnej ekonomiky. 

Od začiatku roku 2008 je zavedené zdanenie pevných palív, zemného plynu a 

elektriny. Základným rysom nového zdanenia je, že zdaňovaná bude až konečná spotreba. 



 

Elektrina a palivá dodávané napr. medzi výrobcami a obchodníkmi s elektrinou nebudú 

zdaňované. Tieto dane sú súčasťou prvej etapy ekologickej daňovej reformy. Tá bude 

prebiehať v troch fázach do roku 2017. Druhá etapa bude zameraná na motiváciu 

k modernizácii technológií výroby a k znižovaniu znečistenia, bude sa týkať i opatrení 

v oblasti dopravy. Príslušným ekonomickým nástrojom bude pravdepodobne emisná daň 

z oxidu uhličitého, ktorá vznikne vhodnou transformáciou aktuálnych poplatkov za 

znečistenie ovzdušia s cieľom výnosu z dane 0,5 až 1 % HDP. Termín, v ktorom by druhá 

fáza daňovej reformy mala nadobudnúť platnosť, bol určený na rok 2010, predpokladaná 

realizácia vychádza na obdobie 2010-2013. Predpokladá sa, že tretia etapa by mala byť 

realizovaná v rokoch 2014-2017, súčasťou bude okrem ďalšieho prehĺbenia reformy aj 

rozšírenie o ďalšie surovinové zdroje, výrobky, služby a využitie prírody.  

V krajinách Európskej únie sú ekologické dane známe už mnoho rokov. Niektoré 

štáty prijali svoje vlastné daňové zákony, iné realizovali daňovú reformu na princípe 

výnosovej neutrality, čo je aj prípad Českej republiky. Medzi prvými krajinami, ktoré 

použili dane ako nástroj environmentálnej politiky, boli Fínsko, Nórsko, Švédsko a 

Dánsko. Už v priebehu 90. rokov uvalili dane prevažne na emisie oxidu uhličitého, ktoré 

boli obyčajne kompenzované redukciou daní z príjmu. Projekt ekologických daní neskôr 

prevzali aj Holandsko, Rakúsko, Veľká Británia, Taliansko a Francúzsko, ktoré zdanili 

palivá a elektrinu a súčasne s tým znížili príspevky na sociálne zabezpečenie alebo iné 

zdanenie práce. V roku 2003 bola prijatá smernica 2003/96/ES, ktorá stanovovala 

minimálne sadzby spotrebných daní na palivá a elektrinu a zároveň umožňovala oslobodiť 

od zdanenia ekologicky šetrné spôsoby výroby energie.27  

Teraz uvedieme najčastejšie argumenty pre zavedenie environmentálnej dane, 

ktorá by namiesto práce zdaňovala znečisťujúce aspekty výroby. Táto daň je pokladaná za 

efektívny nástroj pre internalizáciu externalít. Daňové bremeno je prenesené na spotrebu 

konkrétnych znečisťujúcich látok a tak sa náklady na externality prejavia v cenách 

finálnych statkov a služieb. Tým sa dostávame k ďalšiemu pozitívnemu dôsledku 

environmentálnej daňovej reformy a tým je súčasné zvyšovanie motivácie výrobcov 

i spotrebiteľov na efektívnejšie využívanie zdaňovaných druhov energie a zdrojov. S tým 

súvisí aj následná inovácia a investície do ekologickej výroby. Nesmieme samozrejme 

zabudnúť na daňové výnosy. Tie môžu byť opätovne investované do projektov zameraných 

                                                
27 Súčasne so vstupom do Európskej únie sa stala táto smernica záväzná aj pre Českú republiku. 



 

na ochranu a zlepšovanie životného prostredia. Environmentálna daň je skutočne účinným 

nástrojom na dosahovanie cieľov environmentálnej politiky.  

Na mieste je teraz uviesť hlavné nevýhody environmentálnej dane. Jedným 

z kľúčových ekonomických zámerov dane je jej fiškálny výnos, jej environmentálnym 

zámerom je však nižšie využívanie zdaňovaného statku. Ak je teda daň environmentálne 

efektívna, znižuje svoj základ a tým aj výnosy. Zároveň má pomerne veľká časť daní 

klesajúce výnosy, pre niektoré problémy životného prostredia je vhodnejším riešením 

zavedenie príslušných zákonov a nariadení. Významnú úlohu pri zavádzaní hrá však aj 

dôvera. Systém environmentálnych daní ešte nie je dostatočne overený a vyskúšaný a tak 

existujú obavy z ich zavedenia. 28 

 

6.3.2 Ďalšie nástroje politiky životného prostredia ČR 
 

Znižovanie energetickej náročnosti ekonomiky je vo väčšine štátov jedným 

z najdôležitejších cieľov. Pokles spotreby primárnych energetických zdrojov však nesplnil 

očakávania štátnej politiky pre obdobie 2004-2006. Energetická náročnosť tvorby HDP 

splnená síce bola, ale dosiahnutá energetická náročnosť sa nachádzala tesne na hranici 

požadovaných hodnôt. Žiaduca je preto v tomto prípade preto stagnácia, prípadne ďalší 

pokles. Spotreba tuhých palív, ropy i jadrovej energie bola taktiež pod úrovňou 

stanoveného cieľa. Požadované zvýšenie využitia obnoviteľných zdrojov nebolo naplnené, 

ale situácia sa vyvíja pozitívne, ich využívanie má rastúcu tendenciu. Jedným zo spôsobov 

ako pomôcť znižovaniu využívania fosílnych palív, je prechod na biopalivá. V súčasnosti 

sa však rozpútala diskusia o ich vhodnosti a tak sa ich budúcoročné plánované oslobodenie 

od spotrebnej dane zrejme odloží, kým sa nepreskúmajú všetky relevantné aspekty. 

Uvažuje sa najmä nad tým, či sú biopalivá pre životné prostredie naozaj prínosom. Okrem 

toho treba dôkladne analyzovať, aký je ich vplyv na rast cien potravín.29 

Okrem daňového systému, ktorý radíme medzi nástroje negatívnej stimulácie, je 

významnou súčasťou českej politiky životného prostredia i poskytovanie podpôr do 

environmentálnej sféry. Či ide o podporu z vlastných zdrojov daného štátu alebo o rôzne 

zahraničné fondy, v každom prípade sa prihliada hlavne k ekonomickej efektívnosti a 

                                                
28 Posolda, 2002 
29 V roku 2010 chce mať EÚ podiel biopalív na spotrebe pohonných hmôt vo výške 5,75 percenta, v roku 
2020 sa podľa predstáv EK počíta s 10% podielom biopalív v pohonných hmotách pre všetky štáty EÚ. 



 

výslednému vplyvu konkrétneho opatrenia na životné prostredie. Zvolený projekt by mal 

mať na prostredie pozitívny alebo aspoň čo najmenší negatívny dopad. 

Ako mnohé iné štáty, aj Česká republika má problém s nízkym záujmom 

verejnosti o otázky životného prostredia a nízkou ochotou prispievať na zlepšenie 

súčasného stavu. Podľa výsledkov prieskumu verejnej mienky vyše 80 % českých občanov 

súhlasí s názorom, že životné prostredie treba chrániť aj za cenu finančných nákladov. 

Avšak len malé percento z nich by bolo ochotné tieto prostriedky skutočne vynaložiť, 

väčšina z nich preferuje riešenie, pri ktorom by sa ochranou životného prostredia zaoberala 

vláda bez spoluúčasti občanov. Pomocou tzv. dobrovoľných nástrojov sa vláda snaží 

podporovať rozvoj trhu orientujúceho sa na životné prostredie. Prostredníctvom týchto 

nástrojov chce vyvolať zmeny v správaní spotrebiteľov, ktoré by bolo v súlade so 

stratégiou ochrany životného prostredia. Pomerne často je využívané označovanie 

ekologicky šetrných výrobkov, program EMAS (Program zavedenia systému riadenia 

podniku a auditu z hľadiska ochrany životného prostredia; z angl. Eco-Management and 

Audit Scheme), princíp čistejšej produkcie alebo zeleného nakupovania. Zároveň ČR 

pristúpila k tvorbe tzv. Integrovanej výrobkovej politiky, ktorej cieľom je vytvárať 

podmienky, kedy environmentálne zlepšenie súvisí aj so zlepšením výkonnosti a 

konkurencieschopnosti priemyslu, poľnohospodárstva, služieb i ďalších odvetví 

hospodárstva. 

Okrem vyššie spomenutých nástrojov česká environmentálna politika využíva 

taktiež rôzne formy úplat, platieb a poplatkov. Tie sa týkajú napr. ťažby surovím, ukladania 

odpadov, odberu podzemnej vody i vody z vodných tokov. V prípadoch porušenia 

predpisov stanovených k ochrane životného prostredia sú ukladané pokuty. 

Štátna politika životného prostredia Českej republiky pre obdobie 2004-2010 delí 

nástroje používané na realizáciu českej environmentálnej politiky dokonca až do desiatich 

skupín. Okrem právnych, ekonomických a dobrovoľných nástrojov rozlišuje napríklad aj 

informačné nástroje, nástroje strategického plánovania, inštitucionálne nástroje či nástroje 

zapojovania verejnosti. 

I keď je súčasťou českej environmentálnej politiky množstvo rôznych činností 

a implementovala smernice a nariadenia pochádzajúce z viacerých medzinárodných dohôd, 

v súčasnosti za najdôležitejší a najdiskutovanejší aspekt českej politiky životného 

prostredia môžeme nepochybne označiť spomínanú environmentálnu daňovú reformu.



 

               7. Spojené štáty americké 
 

Spojené štáty americké patria k najväčším znečisťovateľom ovzdušia, len 

z fosílnych palív USA v roku 2005 emitovali 20,14 metrických ton oxidu uhličitého per 

capita. Celkové hodnoty emisií CO2 dosahovali závratné výšky, konkrétne v roku 2006 to 

bolo 5 983,1 miliónov metrických ton tohto skleníkového plynu. 

Z grafu 4 vidíme, že i keď medziročné percentuálne zmeny  emisií skleníkových 

plynov zvyčajne kolísali okolo nuly, až na pár výnimiek bol objem emisií v USA každým 

rokom vyšší. Viac-menej pozitívny obrat nastal na začiatku 21. storočia, v roku 2001 

dokonca emisie poklesli o 1,6 %. Vzápätí však znova začali rásť, i keď už s nižším tempom 

než v priebehu deväťdesiatych rokov. V roku 2006 sa situácia znova obrátila a emisie 

skleníkových plynov USA poklesli o 1,1 %. Napriek tomu je však USA stále jedným 

z najväčších emitentov. 

 

Graf 4. Medziročné percentuálne zmeny v emisiách skleníkových plynov v USA 

Zdroj: www.epa.gov 

 
Spojené štáty sú najväčším spotrebiteľom energie a na horných priečkach sa držia 

aj v spotrebe energie prepočítanej na hlavu. Zásadná časť vyrobenej energie pochádza 

z neekologických zdrojov. V roku 2006 bolo 82 % energie vyrobenej spaľovaním fosílnych 

palív, ôsmimi percentami bola zastúpená jadrová energia a 9 % predstavovali obnoviteľné 

zdroje, hlavne vodné elektrárne a biopalivá. Ropa je využívaná hlavne v sektore dopravy, 



 

väčšina uhlia je vložená do výroby elektriny a takmer vo všetkých ostatných koncových 

sektoroch prevažuje použitie zemného plynu.  

Za vysokými hodnotami oxidu uhličitého stojí hlavne vysoká emisná náročnosť30 

americkej ekonomiky. Dôvodom môže byť pokračujúce budovanie stále nových uhoľných 

elektrární, ale i vysoká závislosť americkej spoločnosti na automobilovej doprave. Práve 

automobilová doprava býva jedným z hlavných emitentov škodlivých skleníkových 

plynov. V roku 2006 sektor dopravy vyprodukoval 1 861 metrických ton oxidu uhličitého, 

čo predstavovalo 33 % celkových emisií CO2 zo spaľovania fosílnych palív. Emisie z 

vnútroštátnej dopravy vzrástli v období medzi rokmi 1990-2006 takmer o 25 %.  

 

7.1 Americké environmentálne programy 
 

Hoci na prvý pohľad Spojené štáty preferujú ekonomické záujmy nad 

ekologickými a môže sa zdať, že ochranu životného prostredia si nekladú za prioritu, treba 

spomenúť niekoľko hlavných environmentálnych programov, ktoré USA zaviedli. 

Americký prezident George Bush sa zaviazal napr. k tomu, že Spojené štáty 

znížia intenzitu emisií skleníkových plynov v priebehu rokov 2002-2012 o 18 %. Vláda od 

roku 2001 investovala už 37 miliárd amerických dolárov do aktivít a programov 

zaoberajúcich sa klimatickými zmenami.  

Významnou americkou stratégiou je aj iniciatíva „Dvadsať za desať“, ktorá 

predstavuje požiadavku zníženia spotreby pohonných hmôt za desať rokov o 20 %. Návrh, 

ktorý prezident predložil Kongresu, požadoval napr. nárast ponuky obnoviteľných zdrojov 

a alternatívnych palív až na 35 mld galónov31, aby v roku 2017 nahradili 15 % ročnej 

spotreby benzínu. Súčasne poukazoval na potrebu reformy a modernizácie súčasných 

štandardov pre automobilovú dopravu, do roku 2017 očakáva pokles spotreby benzínu 

o 8,5 mld galónov. 

Od roku 2002 funguje za podpory Agentúry pre ochranu životného prostredia 

(Environmental Protection Agency, EPA) tzv. program Climate Leaders, ktorý predstavuje 

spoluprácu medzi priemyslom a vládou a pomáha spoločnostiam rozvíjať dlhodobé 

stratégie, ktoré berú ohľad na životné prostredie a klímu. 

                                                
30 Emisná náročnosť ekonomiky je vyjadrená pomerom emisií daného skleníkového plynu a hrubého 
domáceho produktu. 
31 1 galón = 3,7854 litra 



 

Ďalej bol zavedený dobrovoľný program Energy Star podporujúci zavádzanie 

nákladovo a energeticky efektívnych opatrení vo výrobe či Farm Bill, ktorý podporoval 

amerických farmárov, čo malo súvis aj s prezidentskou požiadavkou zníženia spotreby 

benzínu a jeho nahradenie alternatívnymi zdrojmi, ktorými mohli byť napr. biopalivá. 

Okrem týchto zaviedli USA ešte mnoho iných programov zaoberajúcich sa klimatickými 

zmenami, poľnohospodárstvom, obnoviteľnými zdrojmi či energetickou politikou. 

 

7.2 Vystúpenie USA z Kjótskeho protokolu 
 

V posledných rokoch čelia Spojené štáty ostrej kritike kvôli svojmu vystúpeniu z 

Kjótskeho protokolu. Pretože podmienkou nadobudnutia platnosti tohto dokumentu bola 

účasť štátov, ktoré by dohromady mali na svedomí minimálne 55 % emisií skleníkových 

plynov, po vystúpení Spojených štátov amerických sa rozprúdili diskusie o možnostiach, 

ktoré tomuto dokumentu ešte ostávajú. Pomerne veľkú vyjednávaciu moc tak získalo 

Rusko, bez ktorého by už nebolo možné, aby Kjótsky protokol nadobudol platnosť. Rusko 

nakoniec Kjótsky protokol podpísalo a ten vstúpil do platnosti.  

Niektoré krajiny východnej Európy (VE) a štáty bývalého Sovietskeho zväzu 

(ZSSR) svoje emisie však nemusia vôbec znižovať. Vďaka tomu, že základným rokom, 

z ktorého vychádzajú emisné ciele, je rok 1990 a tieto krajiny v priebehu deväťdesiatych 

rokov zažili výrazný pokles ich hospodárskej aktivity, sú ich emisné ciele už v podstate 

splnené. Preto väčšina týchto štátov môže ťažiť zo systému flexibilných mechanizmov 

a predávať svoje nadbytočné emisné povolenky (tzv. „horúci vzduch“, angl. „hot air“).  

V tomto momente je dôležité uvedomiť si, akú úlohu v celom systéme hrajú 

tržné sily. V prípade monopsonu situácia vyústi k zníženiu dopytu, kupujúci dokáže 

ovplyvniť cenu povoleniek, konkrétne stlačiť cenu smerom dole. V prípade monopolu je 

situácia opačná. Dôjde k zníženiu ponuky a tým k zvýšeniu ceny.  

Pozrime sa bližšie na situáciu, ktorú analyzovali Löschel a Böhringer32. Graf 5 

popisuje stav s nedostatkom obchodovateľných permitov na trhu. V prípade dokonalej 

konkurencie neobmedzená ponuka horúceho vzduchu prevyšuje agregovaný dopyt. Cena 

týchto povoleniek preto klesne na nulu (Pu=0) a množstvo obchodovaných permitov sa 

bude rovnať celkovému požadovanému množstvu (Qu). Výsledné zníženie emisií bude 

nulové a emisie ostanú na pôvodnej úrovni e'. Ak by bolo množstvo emisných povolení 

                                                
32 Löschel, Böhringer, 2001 



 

obmedzené a ich celková ponuka  (Sr) by neprekračovala celkový dopyt po horúcom 

vzduchu Qu, cena povoleniek by stúpla z nuly na hodnotu Pr. Množstvo obchodovaných 

povoleniek by bolo oproti pôvodnej situácii nižšie (Qr), v dôsledku čoho by došlo k 

zníženiu emisií, ktoré by bolo rovné rozdielu množstiev Qu a Qr. Hoci v tomto prípade 

vzrastie environmentálna efektivita, ekonomická efektivita naopak klesne. Hraničné 

náklady na zníženie objemu emisií (C') už nebudú vyrovnané. „Vývozcovia“ povoleniek si 

polepšia, vzrastú ich príjmy, ktoré sú v obrázku zakreslené ako obsah obdĺžnika HIK0. 

„Dovozcovia“ povoleniek budú musieť znížiť časť svojich emisií, nakúpené povolenia 

pokryjú len časť požiadaviek na zníženie (emisie klesnú z e' na e). Ich náklady stúpnu, 

v obrázku ich predstavuje útvar LMNT. 

 

Graf 5. Efekt obmedzenej ponuky emisných povolení 

 

Zdroj: Löschel, Böhringer, 2001 

 

Pomocou predchádzajúceho grafu sme popísali dve rozdielne situácie na trhu 

s obchodovateľnými permitmi. Prvý prípad rátal s neobmedzeným množstvom povoleniek, 

v druhom už bolo ich množstvo obmedzené. Teraz uvedieme ešte niekoľko ďalších 

modelov zameraných na systém emisných povolení, pričom vychádzame z článku, ktorého 

autormi sú Löschel a Zhang. 33 

                                                
33 Löschel, Zhang, 2002  



 

1) Neobchodovateľné emisné povolenia: Každá krajina musí svoje záväzky, 

ktoré jej vyplývajú z Kjótskeho protokolu, splniť sama. Tento model v podstate vyjadruje 

situáciu, v ktorej znečisťovateľ čelí dani zo znečistenia vo výške, ktorá mu práve umožní 

splniť jeho záväzky. 

2) Obchodovateľné emisné povolenia: V prípade dokonalej konkurencie ani 

jedna strana nedokáže ovplyvniť medzinárodný trh s povoleniami. Na tomto mieste 

začneme uvažovať o dvoch variantoch, jednej sa zúčastňuje USA, druhej nie. Na základe 

toho si ukážeme, ako môže odstúpenie Spojených štátov od Kjótskeho protokolu ovplyvniť 

náklady a environmentálnu efektivitu signatárskych štátov.  

Ak v podmienkach dokonalej konkurencie Spojené štáty neratifikujú Kjótsky 

protokol, ktorý by z nich spravil účastníkov daného systému obchodovateľných emisných 

povolení, množstvo emisných povoleniek, ktoré budú krajiny VE a ZSSR ponúkať, prevýši 

požiadavky na zníženie znečistenia ostatných krajín. Na trhu bude nadbytok „horúceho 

vzduchu“, jeho cena klesne na nulu. Rozsah zisku každej jednej krajiny závisí na 

relatívnom rozdiele medzi hraničnými nákladmi na zníženie vlastných emisií a tržnou 

cenou povoleniek. Krajiny, ktorých hraničné náklady sa od tržnej ceny výrazne líšia, 

obchodujú viac a majú väčšie zisky než krajiny, ktorých hraničné náklady sú blízko tržnej 

cene, teda k nule. Tento istý prístup aplikujeme na krajiny, ktoré sú vývozcami emisných 

povolení. V prípade dokonalej konkurencie sú však autarkné hraničné náklady týchto 

regiónov rovné tržnej cene povoleniek. Vývozca tak z danej situácie nemá žiadny 

prospech. Bez ratifikácie USA všetky štáty plnia svoje emisné limity bez toho, aby sa 

akokoľvek zmenila celková úroveň znečistenia. Environmentálna efektivita je tak opäť 

nulová. 

V prípade, že USA Kjótsky protokol ratifikuje, hraničné náklady na zníženie 

znečistenia je pre všetky regióny rovnaké. Regióny, ktoré vyvážajú permity tentokrát 

neostávajú len pri predávaní horúceho vzduchu, ale znižujú taktiež svoje vlastné emisie. 

Agregovaná úroveň emisií bude síce stále vyššia než pri neobchodovateľných povoleniach, 

ale v porovnaní s prípadom, keď USA nepristúpia ku Kjótskemu protokolu, je z hľadiska 

environmentálnej efektívnosti dosiahnutý výsledok nepochybne lepší. 

 



 

8. Záver 
 

Na základe predchádzajúcej analýzy rôznych okolností môžeme povedať, že bez 

ohľadu na rozloženie tržných síl a nehľadiac na to, či sú importérmi alebo exportérmi 

horúceho vzduchu, sú na tom všetky štáty vždy lepšie v situácii, keď môžu s permitmi 

obchodovať než za okolností, keď obchodovanie nie je povolené. 

Načrtli sme si vývoj viacerých situácií, ktoré môžu po pridelení emisných 

povolení nastať. Súčasne s tým sme vzali so úvahy aj otázku prítomnosti USA ako 

významného importéra, ktorá by dané emisné povolenia nakupoval. Spojené štáty ako 

jeden z najväčších znečisťovateľov majú na výsledné rozloženie príjmov a 

environmentálnu efektivitu značný vplyv. Pokiaľ sa danej akcie zameranej na znižovanie 

emisií nezúčastnia, regióny vyvážajúce a predávajúce permity prídu o svojho najväčšieho 

odberateľa. Agregovaný dopyt po emisných povoleniach sa zníži, s ním klesne aj cena 

týchto povoleniek. Krajiny, ktoré sú na strane kupujúcich, si s nízkymi cenami polepšia, 

naproti tomu krajiny východnej Európy a bývalého Sovietskeho zväzu prídu pri nízkych 

cenách o takmer všetky zisky. Environmentálny dopad zavedeného systému bude stále 

nulový. Zlepšenie situácie však môže nastať, ak napr. krajiny exportujúce veľké množstvo 

povoleniek využijú svoje významné postavenie na trhu a eliminujú svoju ponuku. Tým 

dosiahnu určité príjmy a zároveň vďaka nízkej ponuke obchodovateľných emisných 

povoleniek na trhu budú ostatné štáty nútené znížiť svoje emisie. V tom prípade by emisie 

aspoň čiastočne klesli. 

   Implementácia konkrétnych nástrojov do praxe však nie je len otázkou 

ekonomickej kalkulácie. Zavádzanie daní a poplatkov je predovšetkým politické 

rozhodnutie. Vlády sa pokúšajú zvyšovať svoje neekonomické zisky, čím môže byť napr. 

snaha o znovuzvolenie konkrétneho politika alebo strany. Majú na zreteli preferencie 

voličov a snažia sa získať ich sympatie. Často potom dochádza k tomu, že konečné 

rozhodnutie vlastne určuje volič-medián a nie ekonomická kalkulácia.  

Problémom je, že prieskumy ukazujú výraznú neochotu voličov finančne sa 

podieľať na ochrane životného prostredia. Nepopulárne reformy sú preto politikmi 

odkladané na neskôr a do praxe sú obyčajne zavádzané len smernice a drobné úpravy 

existujúcej legislatívy. Štáty sa preto prostredníctvom rôznych projektov pokúšajú dvíhať 

povedomie občanov o tomto probléme a zvyšovať ich motiváciu k ekologickejšiemu 

správaniu a spoluúčasti na programoch ochrany životného prostredia. Bez podpory voličov 



 

je totiž zavedenie efektívnych nástrojov environmentálnej politiky značne komplikované. 

To však neznamená, že by ekonomická analýza nástrojov environmentálnej politiky bola 

celkom zbytočná. Len to poukazuje na skutočnosť, že pre implementáciu a efektívne 

fungovanie zvolených nástrojov politiky ochrany životného prostredia treba využiť rôzne 

druhy týchto nástrojov. Právne, ekonomické i dobrovoľné. 
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