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Abstract: Influence of Economics on Environmental Policy Formulation. Economics 

incorporated the environmental protection analysis into its theoretical span. Its 

conclusions often help to formulate public environmental policy. There are various 

schools of economic theory however, which stem from different presumptions and 

therefore come to other conclusions and political recommendations. The paper 

compares the political recommendations of environmental economics, ecological 

economics and market approaches to the environmental protection and offers the 

insight into the basic theoretical foundation of different instruments of environmental 

policy. 
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ÚVOD 

 

Ekonomie životního prostředí se zabývá příčinami poškození životního 

prostředí a hledá cesty ke zlepšení jeho stavu. Závěry ekonomie pak vedou k 

formulaci ekologické politiky státu. Různé ekonomické směry staví svou teorii 

na odlišných předpokladech a docházejí tak k různým závěrům a praktickým 

politickým doporučením. Článek porovnává politická doporučení vyplývající z 

neoklasické environmentální ekonomie, ekologické ekonomie a tržních přístupů 

k řešení ochrany životního prostředí a dává možnost nahlédnout do teoretického 

zdůvodnění vybraných přístupů ekologické politiky státu. 

 

 

NEOKLASICKÁ ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIE 

 

Neoklasická environmentální ekonomie vychází z hlavního proudu 

ekonomické teorie, tzv. neoklasické ekonomie. Středobodem této teorie je 

člověk a jeho subjektivní vnímání světa. Hodnota životního prostředí z pohledu 

neoklasické ekonomie, např. hodnota čistého ovzduší nebo hodnota hektaru 

lesa, se odvíjí od individuálních preferencí člověka. Tento pohled je 

antropocentrický (Kohák 2000). Hodnota je počítána v penězích a vyjadřuje 
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ochotu jedince platit za zlepšení stavu životního prostředí nebo ochotu přijímat 

finanční kompenzaci za zhoršení stavu životního prostředí. Celková 

společenská hodnota určitého přírodního zdroje je pak součtem individuálních 

hodnot, které mu jedinci ve společnosti přisuzují (Kotíková 2006). V 

environmentální ekonomii se pro hledání hodnoty životního prostředí rozvinul 

celý široký obor oceňování statků a služeb životního prostředí. 

Takto zjištěná společenská ekonomická hodnota přírodních statků a 

služeb nebo také negativní ekonomická hodnota znečištění vstupuje do 

rozhodovacích procesů. Vypočtenou zápornou ekonomickou hodnotu lze využít 

např. při zavádění ekologických daní za vypouštěné znečištění. Zpoplatněním 

znečištění dochází k tzv. internalizaci externalit (Pigou 1920).  

Při posuzování vhodnosti veřejných projektů je z tohoto pohledu 

ospravedlnitelný projekt, který přináší vzrůst celkového společenského 

blahobytu měřený pomocí cost-benefit analýzy (analýzy společenských nákladů 

a přínosů). Společenskými přínosy je součet všech projektem vytvořených 

společenských i soukromých ekonomických hodnot. Společenské náklady 

zahrnují vlastní náklady na realizaci akce, škody na životním prostředí 

způsobené projektem apod. Pokud u plánované akce diskontované společenské 

přínosy převáží diskontované společenské náklady, je tato akce doporučena k 

realizaci. Blíže ke cost-benefit analýze např. (Hanley 1995; Mishan 1988). 

Konkrétní výstupy studie v České republice viz např. (Melichar, Vojáček 2009). 

Environmentální ekonomie se dále zabývá ekonomicky optimální mírou 

znečištění či znehodnocení životního prostředí. Posouzením společenských 

nákladů a přínosů hledá teoretické mikroekonomické optimum (např. míra 

poškozování životního prostředí nějakým typem výroby) či makroekonomické 

optimum (optimální míra poškozování životního prostředí celým 

hospodářstvím).  

Úvod do neoklasické environmentální ekonomie lze nalézt v (Šauer 

2007). Kritický pohled přináší např. Slavík (2007). 

 

 

EKOLOGICKÁ EKONOMIE 

 

Ekologická ekonomie vznikla v 80. letech 20. století jako reakce na 

neoklasickou environmentální ekonomii. Jejím cílem je rozšířit vnímání 

environmentální ekonomie, které je podle ekologických ekonomů založené na 

neuspokojivých předpokladech neoklasické ekonomie, především na teorii 

subjektivní hodnoty přírody. Ekologická ekonomie vychází z ekocentrické etiky 

– je zdůrazňována ochrana ekosystému, i z bioentrické etiky – všechny druhy 

organismů jsou stejně hodnotné jako člověk (Costanza 1991). 

Ekologická ekonomie využívá teorii maximální únosné kapacity 

prostředí. Hranice únosné kapacity prostředí nesmí být podle ekologických 

ekonomů v žádném případě překročena bez ohledu na efektivní alokaci zdrojů z 

ekonomického hlediska. Proto pracuje ekologická ekonomie spíš než s 
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optimální mírou znehodnocení či znečištění životního prostředí s maximální 

přípustnou mírou z ekologického pohledu. Hlavním cílem ekologické politiky 

podle ekologické ekonomie není dosažení efektivnosti a maximalizace 

společenského blahobytu jako u environmentální ekonomie. Pro ekologickou 

ekonomii je klíčové nejprve nalézt maximální možnou míru znečišťování 

životního prostředí člověkem, aby nedocházelo k jeho nevratnému nebo 

nadměrnému poškození. Zde se spoléhá na přírodní vědy. V návaznosti na to 

ekologická ekonomie hledá optimální cesty ke snížení tlaku na životní prostředí 

na stanovenou úroveň (např. na úroveň imisního limitu vybrané znečišťující 

látky). Namísto cost-benefit analýzy využívá jiné přístupy k vyhodnocování 

investic, jako např. cost-effectiveness analýzu (analýzu finančních nákladů na 

dosažení určitého stavu životního prostředí), která umožňuje porovnání 

finančních nákladů jednotlivých variant řešení k docílení určité kvality 

vybraného ukazatele životního prostředí. Ekologičtí ekonomové věří ve 

schopnosti veřejné autority postarat se o kvalitní životní prostředí aplikací 

různých nástrojů ekologické politiky (ekologické daně, obchodovatelná práva 

na znečištění, zákazy, limity znečištění atd.). 

 

 

TRŽNÍ SMĚRY V EKONOMII 

 

Tržní směry ekonomické teorie hledají cesty nápravy životního prostředí 

prostřednictvím svobodného trhu a svobodného rozhodování ekonomických 

subjektů. Jsou proti zásahům státu do tohoto svobodného systému, ekologickou 

politiku státu nevyjímaje. Tvrdí, že v důsledku selhávání vlády (sem patří mj. 

jednání politiků ve vlastní prospěch, narůstání byrokracie, vliv lobbyistů) je 

přírodní zdroj obhospodařovaný veřejným sektorem předem odsouzený k 

horšímu zacházení než ve vlastnictví soukromém. Více k selhávání vlády např. 

(Holman 1999). 

Jedním z hlavních proudů tržních přístupů je tržní environmentalismus. 

Ten předpokládá, že přírodní statky a služby jsou dělitelné a mohou být 

vlastněny soukromou osobou, která se o ně postará lépe než veřejný sektor. Zda 

bude zdroj vlastněn, záleží pouze na vzájemném vztahu mezi náklady na 

privatizaci zdroje (půda s nízkými náklady privatizace vs. vzduch s vysokými 

náklady privatizace) a vzácností daného zdroje. Vysoké náklady na převod 

zdroje do soukromého vlastnictví a na vymáhání vlastnických práv (např. 

vyloučení někoho ze spotřeby) nemusí být ekonomicky ospravedlnitelné, a 

proto zdroj zůstává nevlastněn s důsledkem jeho postupné degradace. Ani zde 

nejsou veřejné zásahy správné. Podle tržních environmentalistů je totiž pouze 

otázkou času, kdy bude privatizace i těchto přírodních zdrojů možná – buď se 

zvýší vzácnost zdroje poklesem jeho nabízeného množství, nebo se sníží 

náklady na vymáhání vlastnických práv technologickým pokrokem. Anderson 

(2001) v tomto směru zmiňuje technologický pokrok ve vynálezu ostnatého 

drátu, který v USA umožnil levné rozdělení pozemků. 

Vlastník přírodního zdroje může na znečišťovatelích ex-post vymáhat 
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finanční kompenzaci za poškození svého majetku, a tak je v dalším 

znečišťování usměrňovat. Může jim ale také určitou míru znečišťování nebo 

využívání přírodního zdroje předem dovolit za úplatu. Vyjednáváním o výši 

úplaty a míře dovoleného využívání přírodního zdroje mezi jeho vlastníkem a 

potenciálním znečišťovatelem se lze dobrat ekonomicky optimální úrovně 

znečištění. Jak čtenář tuší, ve světě tržního environmentalismu by ekologická 

politika státu neexistovala. 

 

 

ZÁVĚR 

 

Jednotlivé teoretické směry ekonomie mají své odpůrce i příznivce. 

Vzájemné interakce těchto škol popisuje Jílková a Slavíková (2009). My si 

musíme být při praktické aplikaci závěrů ekonomických škol vědomi jejich 

teoretických základů. 
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