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Úvod 
 

Rámcová smernica o vode, na podporu udržateľného využívania vodných 

zdrojov v krajinách EÚ, zahrňuje celý rad ekonomických princípov, ktoré súvisia 

s manažmentom vôd. Jedná sa predovšetkým o: 

a) princíp znečisťovateľ platí, ktorým sa sleduje adresnosť a proporcionalita  

    poplatkov za vodu,  

b) stimulačnú cenovú politiku, ktorá má motivovať užívateľov vody k jej  

    efektívnemu využívaniu,   

c) princíp návratnosti nákladov za poskytované vodohospodárske služby  

   vrátane úhrady environmentálnych nákladov a nákladov na zdroje. 

 

 



 

Vodný plán SR (MŽP SR, 2009) analyzoval nasledovné základné/hlavné druhy 

využívania vôd (a tomu zodpovedajúce vodohospodárske služby):  

● zásobovanie pitnou vodou, 

● odvádzanie a čistenie odpadových vôd, 

● využívanie vody v priemysle, 

● využívanie vody v poľnohospodárstve, 

● vodná doprava, 

● rybné hospodárstvo, 

● turizmus vo vzťahu k vode, 

● ochrana pred povodňami. 

 

Externé náklady súvisiace s poškodením životného prostredia možno odvodiť 

na základe: 

● odhadu nákladov na opatrenia…, alebo  

● odhadu úžitkov, ktoré z dosiahnutia cieľového stavu vyplývajú… vo väzbe  

   na služby vody a vodných ekosystémov.  



 

Základné východiská pre hodnotenie 

služieb vody a vodných ekosystémov 
 

Význam a následne hodnota vody a vodných ekosystémov pre ľudskú 

spoločnosť vyplýva z celého radu funkcií ktoré zabezpečuje, a následne 

ekosystémových služieb a úžitkov (vrátane ich hodnoty), ktoré napĺňajú ľudské 

potreby. 

 

Koncept celkovej ekonomickej hodnoty zahrňuje aj opčnú hodnotu a neúžitkové 

hodnoty a to:  

● existenčnú hodnotu (uspokojenie z pokračujúcej existencie zdroja - vody),  

● prenos hodnôt pre budúce generácie, a  

● altruistické hodnoty (uspokojenie, že zdroje sú dostupné aj iným v súčasnej  

   generácii) (obrázok).  

  
 



Celková hodnota vody a vodných ekosystémov  

(Özdermiroglu et al., 2010 – upravené)   

 

 



 

Rámcová smernica o vode je primárne orientovaná na úžitkové hodnoty.  
 

Východiskom pre hodnotenie produkčných, regulačných a kultúrnych služieb 

vody a vodných ekosystémov je medzinárodná klasifikácia z roku 2013. 

 



 

V zmysle medzinárodnej klasifikácie boli pre povrchové vody identifikované 

nasledovné služby vody a vodných ekosystémov s uvedením ich väzieb na 

hlavné druhy využívania vôd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Odhad percentuálneho podielu hodnoty úžitkov v rámci služieb vnútrozemských 

vôd a vodných ekosystémov na globálnej úrovni je nasledovný (De Groot et al., 

2012):  

 

PRODUKČNÉ SLUŽBY   45% 

Poskytovanie biomasy     3% 

Poskytovanie vody   42% 

REGULAČNÉ SLUŽBY     4% 

Odbúravanie znečisťujúcich látok   4%  

KULTÚRNE SLUŽBY   51% 

Rekreačné aktivity   51% 

SPOLU               100%. 

 

 

 

 



 

Dosahovanie cieľa 4 Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 a cieľa 

C.6 Národnej stratégie do istej miery korešponduje s hodnotením 

ekosystémových služieb viazaných na vnútrozemské vody. 

 

Vo všeobecnosti, nedosahovanie dobrého chemického a ekologického stavu  

(v prípade povrchových vôd) a dobrého chemického a kvantitatívneho stavu 

vôd (v prípade podzemných vôd) indikuje vznik environmentálnych nákladov 

a nákladov na zdroje (v nadväznosti na služby vody a vodných ekosystémov).  

 

Predpokladá sa, že ekologický stav (definovaný biologickými prvkami kvality a 

podpornými prvkami kvality) istým spôsobom vyjadruje kvalitu štruktúry a 

funkcie vodných ekosystémov viazaných na povrchové vody...  

 

Nie všetky služby vody sú však viazané na dosahovanie dobrého chemického a 

ekologického stavu a pre niektoré druhy využívania povrchových vôd sú určené 

osobitné kvalitatívne ciele. 



 

Úžitky z vody a vodných ekosystémov sú/budú hodnotené na úrovni 

čiastkových povodí s prihliadnutím (v niektorých prípadoch) na vodné útvary,  

v závislosti od charakteru služby a kvality dostupných informácií. 

 

Rozhodujúcou a súčasne limitujúcou podmienkou hodnotenia úžitkov z 

využívania vody a vodných ekosystémov je dostupnosť bio-fyzických a v 

niektorých prípadoch aj ekonomických údajov. 

 

Ekonomické hodnotenie služieb vody a vodných ekosystémov nachádza 

uplatnenie najmä pri identifikácii a výbere ekonomicky efektívnych opatrení 

v rámci Programu opatrení (čl. 11 RSV) a návrhu opatrení nad rámec 

legislatívnych požiadaviek a limitov v rámci platieb za služby vody a vodných 

ekosystémov. 
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