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9 Oceňovanie prírodných zdrojov 
V podmienkach trhovej ekonomiky je možné nakupovať, predávať, prenajímať, resp. inak 

nakladať s takmer akýmkoľvek statkom (komoditou). Ale vieme, čo je statok, aké má vlastnosti? 

 

 

 

 

 

Jedným z prvých, kto definoval a rozdelil ekonomické statky bol P. A. Samuelson už v roku 

1954. V roku 1989 spresnil definíciu verejného statku, ktorý podľa neho predstavuje komoditu, ktorej 

úžitky môžu byť poskytované všetkým ľuďom s nákladmi rovnakými ako pri poskytovaní statku jednej 

osobe. Zároveň úžitky tejto komodity (statku) sú nedeliteľné a teda nikto nemôže byť vylúčený z jeho 

užívania. (Vorlíček, 2008) 

S verejným statkom Stiglitz (1997) spája problém čierneho pasažiera, teda jednotlivca, ktorý 

verejný statok spotrebováva bez zaplatenia. Takéhoto čierneho pasažiera nie je možné však zo 

spotreby statku vylúčiť (náklady by boli neúmerne vysoké).   

 
Tab. 9.1: Samuelsonové kritéria rozdelenia ekonomických statkov 

Zdroj: Hamerníková, Maaytová a kol. (2010) 

Ekonomické statky 
úplná deliteľnosť úplná nedeliteľnosť 

rivalita (súperivosť) spotrebiteľov nerivalita (nesúťaživosť) spotrebiteľov 

vylúčiteľnosť zo spotreby cenovým systémom Nevylúčiteľnosť zo spotreby a nulové hraničné 
náklady na spotreby každého ďalšieho spotrebiteľa 

Čisté súkromné statky Ekonomické statky nesplňujúce všetky 
Samuelsonové kritéria 

Čisté verejné statky 

 

V jednoduchosti je možné identifikovať rozdielny charakter verejného a súkromného statku 

pomocou schémy na obrázku 9.1. Rozdielnosť spočíva v dvoch charakteristikách (schéma 1) – rivalita 

a vylúčiteľnosť. Spotreba ekonomického statku jedným spotrebiteľom (jedincom) znemožňuje jeho 

spotrebu niekým iným (rivalita). Druhým kritériom je vylúčiteľnosť, t.j. ak za statok jedinec nezaplatí, 

nemôže ho spotrebovať.  

 

Cvičenie 9.1 

Prečítajte si základné charakteristiky statku a vymedzte jeho základné charakteristiky.  

- aký je rozdiel medzi verejným a súkromným statkom?  

- je prírodný zdroj statkom verejným alebo súkromným? 
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kde: A – nápoj, B – národný park, C – divadlo, D – pláž  

 Obr. 9.1: Súkromné a verejné statky 

Zdroj: Connolly, Munro (1999) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a úlohy 

1. Napadá Vás príklad na čierneho pasažiera z bežnej praxe? 

2. Uveďte príklad na súkromný statok. 

3. Uveďte príklad na verejný statok. 

4. Je prírodný zdroj verejným alebo súkromným statkom? 

5. Existuje čistý ekonomický, resp. čistý verejný statok? 

6. Zaznačte do nasledujúcej schémy jednotlivé komodity: lístok do kina, 

pozemok, cyklistický chodník, osvetlenie na ulici. 
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Oceňovanie prírodných zdrojov – metódy 

Ak chceme oceniť prírodný zdroj (ďalej len „PZ“) ako ktorýkoľvek iný predmet (nehnuteľnosť), 

ktorý uspokojuje ľudskú potrebu, môžeme využiť nasledujúce metódy: 

1. Metóda nákladová - spočíva v stanovení nákladov, ktoré by bolo potrebné vynaložiť 

na jeho získanie, 

2. Metóda komparatívna – je založená na princípe odvodenia ceny od ceny iného 

podobného statku, 

3. Metóda výnosová - vychádza z užitočných efektov, ktoré poskytuje prírodný 

zdroj. 

 

 
 

 

 

Pri použití jednotlivých vzorcov pre výpočet odhadu ceny PZ je potrebné nazerať na PZ z dvoch 

hľadísk: 

1. Obnoviteľnosť 

a. obnoviteľné 

b. neobnoviteľné 

2. Vyčerpateľnosť 

a. nevyčerpateľné 

i. nezmeniteľné 

ii. poškoditeľné 

b. Vyčerpateľné 

i. udržateľné – obnoviteľné,  

ii. udržateľné – neobnoviteľné 

iii. neudržateľné – nahraditeľné, 

iv. neudržateľné – nenahraditeľné. 

 

Nezmeniteľné PZ nemôže spoločnosť kvantitatívne vyčerpať a zmeniť ich kvalitu (napr. slnečná 

energia). Pri poškoditeľných PZ neexistuje nebezpečenstvo ich materiálneho vyčerpania, ale pri ich 

využívaní dochádza k obmedzovaniu maximálneho účinku (napr. sladká voda). Udržateľné PZ – 

obnoviteľné môžu byť udržané, zachované, obnovené aj rozmnožené (s rôznym stupňom náročnosti) 

na vysokej úrovni využiteľnosti, ale aj vyčerpané v ich materiálnej podstate (napr. rastlinstvo). 

Udržateľné PZ – neobnoviteľné sú tie, ktoré po ich vyčerpaní alebo zničení nie je možné obnoviť 

(napr. vymreté druhy rastlín). Neudržateľné PZ nie je možné v súčasnom rozsahu a kvalite do 

budúcnosti udržať. Neudržateľné – nahraditeľné PZ možno nahradiť iným, doteraz menej 

využívanými, zdrojmi a tak oddialiť ich vyčerpanie (napr. recyklácia kovov). Neudržateľné – 

Otázky a úlohy 

7. Uveďte príklad na využitie týchto metód. 
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nenahraditeľné PZ sú po jednorazovom použití trvalo znehodnotené a nemožno ich opäť vytvoriť 

(napr. ropa). 

 

 

 

 

Zaradenie PZ do jednotlivých z vyššie uvedených skupín ovplyvňuje metódu výpočtu odhadu 

jeho ceny. V praxi sa využívajú rôzne vzorce, ktoré zhodne ponúkajú odhad ceny PZ (t.j. nie je možné 

na 100 predikovať =úrokovú mieru či rentový výnos). Uvádzame 4 vybrané: 

1. Všeobecný vzorec výpočtu ceny PZ,  

2. „Najjednoduchší“ vzorec na výpočet ceny PZ,  

3. Vzorec pre výpočet ceny vyčerpateľných zdrojov,  

4. NPV (čistá súčasná hodnota,  

5. Mimoprodukčné oceňovanie PZ. 

 

Všeobecný vzorec výpočtu a „Najjednoduchší“ vzorec výpočtu ceny PZ 

Cena prírodného zdroja je vyjadrená ako trhová cena služieb, ktorými sú uspokojované potreby 

služieb.  
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kde:  C – cena prírodného zdroja 

  rn – očakávaná veličina ročného rentového efektu v roku n 

in – očakávaná veličina úrokovej (diskontnej) miery v roku n 

n – jednotlivé roky 

 

Jednotlivé rentové efekty a úrokové miery sú v tomto prípade považované za premenlivé. Za 

predpokladu  konštantnosti r, i a nekonečného časového horizontu je možné túto rovnicu upraviť 

a cenu prírodného zdroja (CS) vyjadriť: 








cc

n
n

n

s

i

r

i

r
C

1 )1(
 

Tieto vzorce však nie je možné použiť pri oceňovaní obnoviteľného prírodného zdroja, u ktorého 

sa rentové efekty získavajú raz za dlhší časový interval (napr. les).   

 

 

 

Otázky a úlohy 

8. Uveďte príklady (mimo vyššie uvedených) na nezmeniteľné PZ, poškoditeľné PZ, 

udržateľné PZ a neudržateľné PZ.  
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Vzorec pre výpočet ceny vyčerpateľných zdrojov 

Ak chceme vypočítať cenu zdroja na obmedzenú dobu jeho používania, čo sa týka predovšetkým 

vyčerpateľných zdrojov (predpokladáme konštantnosť r a i), použijeme vzorec: 
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kde:  C0 – cena zdroja pre obmedzený vek používania 

  n – počet rokov užívania 

  i – očakávaná veličina úrokovej miery v roku n 

  T – obmedzený vek používania 

  r – rentový efekt 

 

 

 

 

Čistá súčasná hodnota (NPV) 

Čistá súčasná hodnota je dynamickou metódou na hodnotenie efektívnosti investičných variant, 

a ktorá sa čoraz viac využíva aj pri odhade ceny PZ. Efekt z investície je peňažný príjem (napr. 

očakávaný zisk po zdanení, odpisy, resp. ostatné príjmy). Vypočíta sa ako rozdiel diskontovaných 

peňažných príjmov a (diskontovaných) kapitálových výdavkov. 
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kde: CFn – vnútorné finančné zdroje „cash flow“ v rokoch využívania PZ 

  Im – investície do využívania PZ v jednotlivých rokoch výstavby 

  N – počet rokov využívania zdroja 

m – jednotlivé roky výstavby 

i – úroková miera 

t – čas 

n – jednotlivé roky využívania zdroja 

M – počet rokov výstavby 

 

Otázky a úlohy 

9. Ak prírodný zdroj má čistý ročný efekt 500 EUR úroková miera bude 10 %. Aká bude 

cena zdroja?  

10. Akú cenu by ste boli ochotný zaplatiť  za prírodný zdroj ak sa odhaduje ročný rentový 

efekt 500 EUR a úroková miera 4 %. 

 

Otázky a úlohy 

11. Aká je odhadovaná cena PZ, ak sa očakáva rentový efekt 900 EUR ročne, úroková 

sadza 2 % a predpokladáme využívanie PZ 3 roky? 
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Mimoprodukčné oceňovanie PZ 

Prírodné zdroje plnia mimo produkčných funkcií aj mnohé mimoprodukčné, ktoré sú 

jednotlivcom aj spoločnosťou využívané. Tieto funkcie sú veľmi cenné, užitočné, keď častokrát 

prispievajú aj k stabilite ekosystémov a tým i samotnej krajiny. Význam mimoprodukčných funkcií 

jednotlivých PZ je samozrejme rôzny. Les napríklad tvorí kyslík, predstavuje protieróznu ochranu 

pôdy, zachytáva znečisteniny z ovzdušia, zachytáva a reguluje vodu. K týmto mimoprodukčným 

funkciám môžeme pridať možnosť poskytovať podmienky pre upevňovanie zdravia, pre rekreačné a 

iné účely, pre rozvoj voľne žijúcich zvierat a pod. Pôda nie je iba produkčnou základňou pre výrobu 

potravín a surovín, ale je aj filtrom, cez ktorý sa očisťuje voda kontaminovaná exhalátmi. Voda je 

významná aj ako prostredie pre existenciu organizmov, je možné sa v nej kúpať či rekreovať. Trvalé 

trávne porasty majú aj veľký protierózny význam a ako zeleň dotvárajú krajinný priestor aj z 

estetického hľadiska. Mimoprodukčné funkcie ovplyvňujú aj sociálnu oblasť. Úžitkov, ktoré prírodné 

zdroje v oblasti mimoprodukčnej plnia, je veľmi veľa. Finančne ohodnotiť a vyjadriť tieto danosti je 

veľmi zložité. 

Mimo vyššie uvedených kvantitatívnych metód je možné použiť aj kvalitatívne metódy: 

1. Priama metóda odhadu spotrebiteľskej úspory (dopytovacia metóda, metóda vyjadrenia 

preferencií). 

2. Nepriame metódy  

a. Metóda cestovných nákladov 

b. Implicitná oceňovacia metóda 

c. Širšia cena sociálnych funkcií 

d. Tieňová cenová metóda 

 

 

Dopytovacia metóda - spočíva v priamom oslovení respondentov s dvoma etapami: 

- v prvej etape sa respondentov pýtame na maximálnu čiastku, ktorú by boli potenciálne ochotní 

zaplatiť za užívanie daného prírodného zdroja. Suma, ktorú uvedú, odráža ekvivalent ceny funkcie pre 

spotrebiteľa.  

- v druhej etape sa pýtame na minimálnu čiastku, ktorú by boli ochotní prijať (potenciálne), ak by 

upustil od užívania daného prírodného zdroja. Je to vlastne hľadanie čiastky, ktorá by užívateľovi 

nahradila úžitok z rekreácie. Preto sa nazýva aj kompenzačným variantom. Keď od údajov uvedených 

respondentom odpočítame skutočne vynaložené náklady, dostaneme hodnotu, ktorú nazývame 

spotrebiteľskou úsporou. 

 

Metóda cestovných nákladov - vychádza z princípu, že najjednoduchšie sa dá odhadnúť ochota 

platiť podľa výšky cestovných nákladov súvisiacich s dopravnou vzdialenosťou rekreačnej lokality. 

Vychádza sa z predpokladu, že rekreanti sú ochotní platiť potenciálne rovnakú čiastku a že ten, ktorý 

platí najvyššie cestovné náklady, je pre nich hraničným prípadom, tzn. že by už nebol ochotný platiť 

viac.  

 

Implicitná oceňovacia metóda – vychádza z reakcie rekreantov na kvalitatívne charakteristiky 

jednotlivých lokalít. Širšia cena sociálnych funkcií - vychádza z poznania, že úžitky nemajú často 

význam iba pre jednotlivých spotrebiteľov, ktorí ich konkrétne využívajú, ale pre široký okruh ľudí a 
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pre celú spoločnosť (rekreačná oblasť – vytvorenie pracovných miest). Tieňová cenová metóda - 

nevyužíva kategóriu spotrebiteľskej úspory, avšak patrí do rámca metód hraničného úžitku. Vychádza 

z teórie marginálnej analýzy, podstaty Paretovho optima, funkcie produkčných možností a príjmov. 

 

 

 

 

 

Otázky do diskusie: 

1. Je prírodný zdroj verejným alebo súkromným statkom? Ako sa zmenilo Vaše hodnotenie 
oproti začiatku seminára? 

2. Oslovila Vás niektorá z uvedených metód pre jej priame použitie v praxi? 

3. Je možné považovať prírodný zdroj za atraktívnu formu investície (oproti napr. zlatu, 
nehnuteľnosti a pod.) 
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Otázky a úlohy 

12. Zistite využitím ľubovoľnej z mimoprodukčných metód oceňovania PZ cenu 

vybraného rekreačného zariadenia, napr. kúpalisko Delňa v Prešove, Domaša, Šírava 

a pod. 

 


