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INTEGRÁCIA ÚŽITKOV VEREJNOPROSPEŠNÝCH 
FUNKCIÍ LESOV DO TRHOVÉHO MECHANIZMU 

TEÓRIE A ZAHRANI NÉ SKÚSENOSTI

JAROSLAV ŠÁLKA, ZUZANA SARVAŠOVÁ, ZUZANA DOBŠINSKÁ

ABSTRACT

The goal of the article is to introduce a new publication „Integrating of non market goods 
and services into market mechanism, theories and foreign expediencies“. This scientiÞ c 
work originated in two scientiÞ c projects: Centrum of excellence Adaptive forest ecosys-
tems in Activity 4.3: Integrating of non market goods and services into market mecha-
nism (ASFEU) a IPOLES: Integrating innovation, development a environmental policies 
for forestry (APVV). The book is divided in 11 chapters: the problem of market failures 
within non market goods and services of forest ecosystems,, the problem of state failu-
res within forest policy measures for ensuring non market goods and services, principle 
of integrating non market goods and services into market mechanism, compensations 
mechanism for assuring non market goods and services, foreign case studies for integ-
rating non market goods and services into market mechanism, marketing instruments 
for integrating non market goods and services into market mechanism, agreements a or-
ganisations for integrating non market goods and services into market mechanism, re-
deÞ nition of property rights for integrating non market goods and services into market 
mechanism, public acceptance for integrating non market goods and services into market 
mechanism.

1 ÚVOD
Cie om príspevku je informova  o publikácii Integrácia úžitkov verejnoprospešných 

funkcií lesov (VpF) do trhového mechanizmu, teórie a zahrani né skúsenosti (SARVAŠO-
VÁ, ŠÁLKA 2012). Kniha vznikla v rámci dvoch projektov: Centrum excelentnosti Adaptív-
ne lesné ekosystémy v Aktivite 4.3: Integrácia VpF do trhového mechanizmu (ASFEU) 
a IPOLES: Integrácia rozvojových, inova ných a environmentálnych politík pre lesníctvo 
(APVV). Výsledky sa využijú v projekte VYNALES: Výskum vplyvu neštátneho vlast-
níctva lesov na politiky súvisiace s lesníctvom (APVV). Publikácia vznikla v spolupráci 
LVU-NLC a LF TUZVO so zapojením ve kého po tu doktorandov a diplomantov na LF 
TUZVO. Kniha má interdisciplinárny charakter s prepojením lesníckej ekonómie, lesníc-
keho podnikového hospodárstva, teórie práva, sociológie a teórie politiky. Jej cie om bolo 
vypracova  prvý ná rt problematiky pre formuláciu stratégií a iniciova  diskusiu.

2 OPIS PUBLIKÁCIE
Poskytovanie verejnoprospešných funkcií naproti tomu predstavuje zlyhanie trhu, 

ktoré by mal rieši  štát pomocou opatrení verejnej politiky. Teoreticky ide o štátny moti-
va ný systém založený na tzv. Pigouovej dotácii (PIGOU, 1932), ktorá má motivova  lesné 
podniky k optimálnemu zabezpe eniu verejnoprospešných funkcií lesa. Opatrenia verej-
nej politiky na podporu verejnoprospešných funkcií lesa sú ve mi asto politicky slabo 
presadite né, málo ú inné alebo vykazujú implementa né nedostatky. Verejnoprospešné 
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funkcie lesov nie sú ani na základe opatrení verejnej politiky zabezpe ované dostato ne. 
Ekonómovia hovoria o zlyhaní štátu (napríklad DOWNS 1957; JUST, HUETH, SCHMITZ, 1982; 
JÄNICKE, 1986). Iná cesta ako zabezpe ova  verejnoprospešné funkcie spo íva vo využití 
tzv. Coaseho teorému (1960), ktorý hovorí o priradení jasne deÞ novaných vlastníckych 
práv k verejnoprospešným funkciám. Priradenie vlastníckych práv k verejnoprospešným 
funkciám lesov by umožnilo vyjednávanie medzi poskytovate mi a spotrebite mi verejno-
prospešných funkcií lesov, teda ich integráciu do trhového mechanizmu. Analýza stra-
tégií v lenenia verejnoprospešných funkcií do trhového mechanizmu vyžadujú splnenie 
nieko kých predpokladov: 

deÞ níciu problému zlyhania trhu s úžitkami verejnoprospešných funkcií lesov,
deÞ níciu problému zlyhania štátu pri opatreniach lesníckej politiky na zabezpe enie 
optimálnej produkcie verejnoprospešných funkcií lesov,
teoretickú deÞ níciu princípu integrácie verejnoprospešných funkcií lesov do trhové-
ho mechanizmu,
výber vhodných kompenza ných mechanizmov pre integráciu verejnoprospešných 
funkcií do trhového mechanizmu,
klasiÞ káciu rôznych typov verejnoprospešných funkcií pod a ich špeciÞ ckých vlast-
ností vo vz ahu k ich integrácii do trhového mechanizmu,
výber vhodných marketingových nástrojov integrácie verejnoprospešných funkcií do 
trhového mechanizmu,
výber vhodných zmlúv a organiza ných štruktúr pre integráciu verejnoprospešných 
funkcií do trhového mechanizmu,
redeÞ níciu vlastníckych práv pre integráciu verejnoprospešných funkcií do trhového 
mechanizmu,
prieskum spolo enskej akceptácie integrácie verejnoprospešných funkcií do trhové-
ho mechanizmu.
V kapitole 2 sa teoreticky analyzuje, pre o nefunguje trh pri zabezpe ovaní úžitkov 

z verejnoprospešných funkcií lesov. Poskytovanie verejnoprospešných funkcií pod a teó-
rie verejných statkov predstavuje zlyhanie trhu, ktoré by mal rieši  štát pomocou opatrení 
verejnej politiky. alším vysvetlením zlyhania trhu pri verejnoprospešných funkciách 
lesa je teória externalít, ktorá hovorí, že úžitky z verejnoprospešných funkcií vznikajú ako 
ved ajší produkt výroby a spotreby trhových statkov v lesnom hospodárstve (SAMUELSON, 
1955). Zabezpe ova  verejnoprospešné funkcie je potrebné pomocou zásahov štátu, te-
oreticky ide o štátny motiva ný systém založený na tzv. Pigouovej dotácii (PIGOU, 1932), 
ktorá má motivova  lesné podniky k optimálnemu zabezpe eniu verejnoprospešných 
funkcií lesa. Poslednou teóriou vysvet ujúcou zlyhanie trhu v prípade verejnoprospeš-
ných funkcií lesa je teória vlastníckych práv, ktorá hovorí, že nefunk nos  trhového me-
chanizmu je spôsobená neexistenciou jasne deÞ novaných vlastníckych práv k nim. Za-
bezpe enie verejnoprospešných funkcií spo íva vo využití tzv. Coaseho teorému (1960), 
ktorý hovorí o priradení jednozna ných vlastníckych práv. Priradenie vlastníckych práv 
k verejnoprospešným funkciám lesov by umožnilo vyjednávanie medzi poskytovate mi 
a spotrebite mi úžitkov z verejnoprospešných funkcií lesa, teda ich integráciu do trhového 
mechanizmu. 

V kapitole 3 je teoretický rozbor zlyhania štátu pri zabezpe ovaní úžitkov z verejno-
prospešných funkcií lesov. Opatrenia verejnej politiky na podporu verejnoprospešných 
funkcií lesa sú ve mi asto politicky slabo presadite né, málo ú inné alebo vykazujú im-
plementa né nedostatky. Verejnoprospešné funkcie lesov nie sú aj na základe opatrení 
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verejnej politiky zabezpe ované dostato ne. Ekonómovia hovoria o zlyhaní štátu. Verej-
noprospešné funkcie lesov nemusia by  ani na základe opatrení verejnej politiky zabez-
pe ované dostato ne. Ekonómovia zaoberajúci sa verejnou politikou hovoria o zlyhaní 
štátu (napríklad JUST, R.E., HUETH, D.L., SCHMITZ, A. 1982). Vysvetli  to môžeme dvoma 
spôsobmi: pomocou teórie hodnotenia štátnych zásahov a pomocou ekonómie blahoby-
tu. My využime teóriu hodnotenia štátnych zásahov. Opatrenia verejnej politiky, ktoré sa 
snažia rieši  zabezpe ovanie verejnoprospešných funkcií by mali by  racionálne. Racio-
nalita spo íva v tom, že opatrenia verejnej politiky majú vhodné ciele a ekonomicky odô-
vodnite né ciele, samotné nástroje sú vhodné, ú elné, koncep ne a systémovo zladené, 
ekonomicky efektívne, ú inné, asovo vhodne usporiadané, bez negatívnych vplyvov na 
iné ciele lesníckej politiky at . V prípade, že by opatrenia verejnej politiky nezodpovedali 
týmto požiadavkám, môže sa sta , že ani štát nedokáže optimálne rieši  zlyhanie trhu pri 
zabezpe ovaní verejnoprospešných funkcií. alšia otázka, ktorú by bolo potrebné v tej-
to kapitole položi  je: pre o je tomu tak? Odpove  je potrebné h ada  pomocou analýzy 
verejnej politiky, ktorá tvorí alšiu as  metodiky v tejto kapitole. Opatrenia verejnej po-
litiky na zabezpe enie verejnoprospešných funkcií nedocielia o akávané výsledky preto, 
lebo podliehajú vplyvom politického procesu. Vplyv politického procesu sa uskuto uje 
v rôznych fázach životného cyklu opatrenia verejnej politiky: formulácia, implementácia 
alebo evalvácia.

Rozšírená teória verejných statkov je predmetom kapitoly 4 a predstavuje základný 
ná rt stratégie pre integráciu verejnoprospešných statkov do trhového mechanizmu. 
Statky majú vnútornú štruktúru svojich vlastností. Pod a teórie verejných statkov sa sta-
tok hodnotí ako homogénna jednotka (prístup iernej skrinky), pri ktorej sa môže javi  
jej produkcia na základe trhového mechanizmu ako nemožná. Prostredníctvom dekom-
pozície vlastností statkov, variability úrovne poskytovaných úžitkov, stup ov ich vylú i-
te nosti a rivality pri spotrebe môže by  však schopnos  ich realizácie cez trh významne 
ovplyv ovaná. Pod a MANTAU et al. (2001) je možné formulova  nasledovné hypotézy, 
ktoré predstavujú rozšírenie teórie verejných statkov:

Vylú ite nos  zo spotreby závisí od úrovne poskytovaných úžitkov. V princípe sa vy-
lú ite nos  zo spotreby zvyšuje s úrov ou poskytovaných úžitkov. Z toho vyplýva, že 
vylú ite nos  zo spotreby by nemala by  deÞ novaná pre statok ako homogénnu jed-
notku, ale pre jeho jednotlivé vlastnosti. 
Statok je generovaný variabilitou jeho vlastností. Vylú ite nos  a rivalita týchto vlast-
ností je rozdielna. Na základe variability vlastností a možných marketingových stra-
tégií môže by  vyvinutá zodpovedajúca stratégia integrácie statku do trhového me-
chanizmu. 
Hodnota statku a schopnos  statku by  predmetom trhu závisí na dynamických zme-
nách vo vlastnostiach statku a prostredí.
Kompenza né mechanizmy pre integráciu úžitkov verejnoprospešných funkcií do tr-

hového mechanizmu sa analyzujú v kapitole 5. Kompenza né mechanizmy pre netrhové 
statky a služby lesného hospodárstva sú vä šinou ekonomické nástroje, ktoré majú za cie  
zabezpe i  verejné statky prostredníctvom Þ nan nej motivácie. Finan ná motivácia slúži 
na vytváranie dopytu po úžitkoch verejnoprospešných funkcií lesa, to znamená, že vytvá-
ra alebo simuluje trh. MAVSAR et al. (2008) vo svojej štúdií aplikuje trojstup ovú typológiu 
Þ nan ných mechanizmov, ktorá vyplýva z charakteristík centralizovaných a decentrali-
zovaných nástrojov a zah a už existujúce trhové riešenia pre netrhové statky a služby. 

1.

2.

3.
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Rozlišuje verejné (štátne), miešané (verejno-súkromné) a súkromné (trhové) mechaniz-
my:

Verejné Þ nan né mechanizmy zah ajú isto nástroje verejnej politiky Pigouvského 
typu a skladá sa z negatívnych podnetov (dane, poplatky a odvody) a pozitívnych pod-
netov (dotácie a subvencie).
Zmiešané verejno-súkromné Þ nan né mechanizmy sú štátne intervencie Coasianské-
ho typu, ktoré sú dobrovo nej povahy (verejno-súkromné kontrakty) alebo zamerané 
na vytvorenie nových trhov pre verejné statky lesného hospodárstva.
Súkromné Þ nan né mechanizmy sú všetky trhové riešenia, ktoré sú vyvinuté v rámci 
špeciÞ ckých verejných intervencií. Verejní alebo súkromní aktéri môžu používa  tie-
to mechanizmy, ktoré zah ajú napr. nákup alebo prenájom pôdy, sponzoring alebo 
certiÞ kácia.
KlasiÞ kácia rôznych typov verejnoprospešných funkcií pod a ich špeciÞ ckých vlast-

ností vo vz ahu k ich integrácii do trhového mechanizmu je uskuto nená v kapitole 6 a vy-
chádza predovšetkým z výsledkov medzinárodného výskumného projektu EU „Trhy pre 
rekrea né a environmentálne statky a služby z lesníckeho multifunk ného produk ného 
systému“ (Niche Markets for Recreational and Environmental Goods and Services from 
Multiple Forest Production Systems – RES project; FAIR1 CT95-0743). alej vychádza 
z nasledovných projektov: INNOFORCE (Projektové Centrum Európskeho lesníckeho 
ústavu pre Inovácie a podnikanie v lesníctve), IP INNO-FOREST (Integrácia inovácií 
a podnikania do vysokoškolského lesníckeho vzdelávania), FORVALUE (Rozvoj a mar-
keting neobchodovate ných lesných produktov a služieb) a Hodnotiace a kompenza né 
metódy nedrevných lesných produktov a metód (Valuation and Compensation Methods 
for Non-wood Forest Goods and Services).

Na základe prípadových štúdií z uvedených projektov ur i  typologické kritériá vzh a-
dom k trhu úžitkov jednotlivých verejnoprospešných funkcií lesov a následne vzh adom 
na požiadavky pre marketing, hmotnos  alebo nehmotnos , komplexnos  alebo jednodu-
chos  verejnoprospešných funkcií lesov, miery integrácie zákazníkov do poskytovania 
úžitkov verejnoprospešných funkcií lesov, charakteristiky zákazníka úžitkov verejno-
prospešných funkcií lesov, charakteristiky poskytovate a úžitkov verejnoprospešných 
funkcií lesov, at . 

Vhodné marketingové nástroje integrácie úžitkov verejnoprospešných funkcií do tr-
hového mechanizmu sú predmetom kapitoly 7. Marketing v oblasti lesníctva nebol dopo-
sia  ešte nato ko rozvinutý ako v iných oblastiach, lebo ide o trhy so surovinou. Zahrani né 
prípadové štúdie demonštrujú ako sa dajú verejnoprospešné funkcie lesa prostredníctvom 
marketingových nástrojov propagova , zavádza  ako atraktívne, dynamické tovary a služ-
by, pri om prekonávajú všeobecné ponímanie lesov ako verejných statkov s prevažujúcou 
infraštrukturálnou funkciou. Základom tohto prístupu je dôsledná orientácia na zákaz-
níka, ktorá je hlavnou Þ lozoÞ ou marketingu, smeruje k  predaju produktov, a tým zabez-
pe uje dlhodobú existenciu lesného podniku. Marketingové ciele by mali by  zamerané 
nielen na ekonomické ale aj neziskové ciele (KOTLER, 2006). Marketing v oblasti verejno-
prospešných funkcií lesa zabezpe uje okrem iného aj dosiahnutie cie ov, ktoré nesúvisia 
s príjmami. 

Na výber vhodnej marketingovej stratégie a využívania marketingových nástrojov 
v oblasti lesníctva vplývajú rôzne faktory. Faktory, ktoré najviac ovplyv ujú tvorbu stra-
tégie a následného marketingového mixu pre trhovú realizáciu verejnoprospešných funk-
cií lesov vychádzajúce z typológie, sú nasledovné:

1.

2.

3.



93

ne/hmotné produkty,
produkty vytvorené na základe participácie zákazníkov na ich tvorbe,
cie ové skupiny (obchodníci, kone ní spotrebitelia),
komplexnos  produktu z h adiska typu (podiel služieb) a rozsahu (zoskupovanie pro-
duktov),
typ ponúkajúceho subjektu,
interný a externý rámec projektu predaja netrhových statkov,
konkuren ná situácia produktu,
interný investi ný dopyt a ekonomický rozmer projektu predaja netrhových statkov,
objem produkcie,
vek produktu na trhu a v samotnom podniku. 
Vhodné zmluvy a organiza né štruktúry pre integráciu úžitkov verejnoprospešných 

funkcií do trhového mechanizmu sú analyzované v kapitole 8. Základnou charakteristi-
kou verejnoprospešných funkcií je skuto nos , že nie sú homogénne a statické. MERTENS 
(2000) vo svojej práci analyzoval štruktúru netrhových produktov a ich dopad na zmluv-
nú a podnikovú organizáciu lesných podnikoch na vybraných trhoch. Vo svojej práci vy-
chádzal z inštitucionálnej ekonómie (teória vlastníckych práv, principal agent theory, te-
ória transak ných nákladov) a sústre oval sa na analýzu zmlúv. Za teoretické východisko 
si zvolil teóriu transak ných nákladov. Predate nos  produktu závisí od nákladov na jeho 
realizáciu, ako napr. náklady na iniciáciu, vyjednávanie, uzatvorenie zmluvy, jej kontrolu 
a pod. Vo svojej práci analyzuje transak né náklady pri rekrea ných a environmentálnych 
výrobkoch a službách z h adiska multifunk ného lesného manažmentu a navrhuje rieše-
nia, ktorými sa snaží zníži  transak né náklady. Dôležitými faktormi pre vo bu zmluvné-
ho vz ahu alebo organiza nej štruktúry sú charakteristika predaja produktu (napr. cez 
sprostredkovate a), jeho riziká a záväzky, právna regulácia. 

RedeÞ nícia vlastníckych práv pre integráciu úžitkov verejnoprospešných funkcií do 
trhového mechanizmu je predmetom kapitoly 9. Pod a teórie vlastníckych práv je inštitu-
cionálnou prí inou nevytvorenia cenového mechanizmu k verejným statkom nedokonalá 
deÞ nícia vlastníckych práv. Ak by boli vlastnícke práva k verejnoprospešným funkciám le-
sov priradené výrobcom alebo spotrebite om týchto verejných statkov, môže by  problém 
vyrovnania hodnôt medzi ich súkromnými nákladmi, resp. výnosmi vyriešený zmluvnou 
cestou medzi výrobcami a spotrebite mi na základe Coaseho-teorému (COASEM, 1960). 
Pri ekonomickom rozhodovaní nie je jedno, ako sú upravené vlastnícke práva vlastníkov 
lesov. Napríklad v Nemecku je vlastník lesa povinný umožni  ostatným vstup do lesa, ale 
v Holandsku sa pridelenie dotácií viaže na poskytnutie vstupu do lesa. Tento príklad nám 
ilustruje skuto nos , že každá analýza vlastníckych práv je úzko spätá s tou ktorou kraji-
nou. Na základe získaných poznatkov nie je možné jednozna ne so všeobecnou platnos-
ou konštatova , že by zavádzanie netrhových produktov bolo jednoduchšie v štátoch, kde 

neexistuje právo na vo ný vstup do lesa.
Spolo enská akceptácia integrácie verejnoprospešných funkcií do trhového mecha-

nizmu je rozobratá v kapitole 10. Tradícia s platbami za úžitky verejnoprospešných funk-
cií lesov je v Európe nerozvinutá, preto môžeme predpoklada , že celková spolo enská 
akceptácia integrácie verejnoprospešných funkcií do trhového mechanizmu bude ve mi 
nízka. Nízka akceptácia trhových riešení vo vz ahu k netrhových produktom z lesa vyža-
duje využitie informa ných nástrojov (práca s verejnos ou, moral suassion, at ). Na za-
bezpe enie systematickej práce s verejnos ou budú potrebné prieskumy verejnej mienky, 
aby sa preverila jej ú innos . Medzinárodné výskumy vnímania lesníctva obyvate mi Eu-

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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rópy boli uskuto nené napr. prostredníctvom Forest Communicators Network (RAMET-
STEINER, KRAXNER, 2003; RAMETSTEINER, OBERWIMMER, GSCHWANDTL 2007). Na Slovensku 
preto jednozna ne absentuje relevantný systematický výskum v oblasti zis ovania verej-
nej mienky týkajúci sa postojov verejnosti k lesom, lesníctvu a celému spektru lesníckych 
inštitúcií a inností a k o akávaniam verejnosti od lesného hospodárstva.

V kapitole 11 je uskuto nený pokus o zhrnutie a ná rt stratégie integrácie úžitkov 
verejnoprospešných funkcií do trhového mechanizmu v podmienkach Slovenskej repub-
liky.

3 ZÁVER
Integrácia verejnoprospešných funkcií do trhového mechanizmu predstavuje jednu 

z možností inovatívneho prístupu v tejto oblasti. Majitelia lesa v Európe vyvíjali a vyvíjajú 
snahu získa  platby za poskytovanie úžitkov pre spolo nos . Príspevok však nechcel vy-
tvori  dojem, že je to jediná cesta a vôbec už nie dojem, že štát by sa mal stiahnu  z ovplyv-

ovania produkcie verejnoprospešných funkcií prostredníctvom verejnej politiky. Stra-
tégie za lenenia verejnoprospešných funkcií do trhu vyžadujú zásadné ingerencie štátu. 
Ve mi dôležitá je akceptácia spolo nos ou.
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