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Agenda 21 (dokument, který vyplynul z Konference o životním 
prostředí a rozvoji OSN v Rio de Janeiru v roce 1992 - viz. 
publikace TAC GWP č. 4) a Dublinské principy (přijaty v r. 1992 
na konferenci v Dublinu - viz. dtto) zařadily přístup k vodě  jako 
ekonomickému statku na seznam globálních témat a získaly  širokou 
podporu profesionálů v oboru vodního hospodářství na celém 
světě. Chápání přesného smyslu některých pojmů je však  značně 
nejednotné, zejména mnoha „neekonomům“ není zcela zřejmé, jaký 
je přesný význam tvrzení, že „voda je ekonomický statek“ 
či „ekonomický a společenský statek“. Cílem této studie je 
vysvětlení pojetí vody jako ekonomického statku a objasnění 
toho, jaké ekonomické nástroje lze v praxi využít při ovlivňování 
ekologicky, sociálně a ekonomicky efektivního využívání vody. 

Potenciální úloha ekonomických nástrojů při hledání 
celospolečensky přijatelných řešení ještě stále není všeobecně 
uznávána, a to zejména v častých případech značně regulovaného 
prostředí. V této studii je rovněž konstatováno, že - na rozdíl od 
obecně rozšířeného názoru - lepší využití ekonomických nástrojů 
úlohu státní regulace při řízení vodních zdrojů jako ekonomického 
statku neoslabuje, nýbrž posiluje. 

Studie je rozdělena do tří částí, které navazují na část úvodní. 
V první části jsou  popsány obecné principy a metody stanovení 
nákladů a hodnoty vody  v odvětví vodního hospodářství. Ve druhé 
části je - na základě dostupných údajů - uvedeno  několik příkladů 
stanovení nákladů a hodnoty v městském prostředí, průmyslu 
a zemědělství. Třetí část obsahuje souhrn výsledků a závěry. 
 

ÚVOD A VYMEZENÍ ROZSAHU
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1. Odhad nákladů na zásobování vodou a její 
hodnoty

Obecné principy

ři stanovování ekonomické hodnoty vody a nákladů na 
zajištění její dodávky se uplatňuje několik obecných zásad. 
Klíčový význam mají náklady na zásobování vodou, a to jak 

přímé, tak nepřímé. Ze spotřeby vody lze následně odvodit její 
hodnotu, která bude záviset i na spolehlivosti dodávek a kvalitě 
vody. Náklady a hodnotu vody lze stanovit buď individuálně, jak je 
uvedeno v následujícím textu, nebo analýzou systému jako celku. 
Bez ohledu na použitou metodu je pro udržitelnou spotřebu vody 
důležité, aby jednotlivé hodnotové a nákladové složky byly ve 
vzájemné rovnováze; celkové náklady musejí být rovny udržitelné 
užitné hodnotě.

Je nutné zdůraznit, že hodnota vody při alternativní spotřebě 
a náklady alternativních příležitostí jsou určovány současně, když 
dodávka vody odpovídá poptávce uživatelských subsektorů v určitém 
čase a prostoru. Funkční vodárenský trh bude plnit svou úlohu 
přizpůsobování nabídky poptávce (z hlediska jakosti i množství), 
pokud ke kontrole vnějších faktorů budou využívány vhodné 
nástroje (regulační a ekonomické pobídky). Tam kde vodárenský trh 
dobře nefunguje, lze efektivní distribuci vody (a výsledných nákladů 
a hodnot) zajistit pomocí modelů systémové analýzy aplikovaných 
na více období a lokalit (Sinha, Bhatia a Lahiri, 1986; Anandalingam, 
Bhatia a Cestti, 1992; Harshadeep, 1995). Vzhledem k rychlému 
rozvoji počítačového hardwaru a softwaru lze dnes hodnotu 
a náklady empiricky určit pomocí modelů systémové analýzy i na 
běžném osobním počítači.

V případech, kde modely systémové analýzy nejsou - pro praktické 
využití při stanovení hodnoty, nákladů a tarifů - k dispozici, by mělo 
být uplatněno kritérium částečné rovnováhy. Tento přístup vyžaduje 
stanovení nákladů alternativních příležitostí u vody spotřebovávané 
určitým pododvětvím, kde se projeví i náklady, které zásobovací 
společnosti vznikají jako důsledek toho, že tuto vodu nemohou 

P
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vyžívat jiná odvětví. Například, při stanovení celkových 
ekonomických nákladů na vodu spotřebovávanou průmyslem, 
je třeba určit hodnotu v nejlepších předem vybraných alternativách, 
což mohou být např. domácnosti ve městech či zemědělství. Stejně 
tak stanovení ekonomických nákladů na vodu spotřebovávanou při 
zavlažování vyžaduje odhad hodnoty vody spotřebované průmyslem 
a městskými domácnostmi. Jak bude vysvětleno v dalším textu, při 
odhadu nákladů alternativních příležitostí závlahových vod mohou 
nastat problémy, představuje-li spotřeba vody na zavlažování 60 až 
80 procent celkové spotřeby vody. 

Složky celkových nákladů                      

Na  obrázku č. 1 jsou schematicky znázorněny různé složky, které 
se podílejí na celkových nákladech. Jsou zde znázorněny tři důležité 
kategorie: celkové náklady na zásobování, celkové ekonomické 
náklady a celkové náklady. Každá z těchto kategorií je tvořena 
jednotlivými prvky, jež budou v dalším textu vysvětleny. 

CELKOVÉ NÁKLADY NA ZÁSOBOVÁNÍ

Celkové náklady na zásobování vodou zahrnují náklady spojené 
s dodávkou vody spotřebitelům bez ohledu jak na vnější faktory, 
působící na ostatní spotřebitele, tak na alternativní spotřebu vody.1  
Celkové náklady na zásobování jsou tvořeny dvěma samostatnými 
položkami: náklady na provoz a údržbu (NPÚ) a kapitálovými 
náklady, při jejichž určování by měly být zohledněny celkové 
ekonomické náklady na vstupy. 

Náklady na provoz a údržbu
Tyto náklady jsou spojeny s běžným provozem vodovodních sítí. 
Typické náklady zahrnují náklady na dodanou surovou vodu, 
elektrickou energii na přečerpávání vody, mzdy, materiály na 
opravy a vstupní náklady na řízení a provoz vodojemů, distribuční 
sítě a úpraven vody. Jednotlivé složky NPÚ a způsoby jejich 
stanovení jsou v praxi vyhodnocovány individuálně. 

GLOBAL WATER PARTNERSHIP
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1 U vodních zdrojů se vnější faktory projevují v tom smyslu, že u nich dochází 
k „vzájemně interferující  spotřebě“. Jednotlivci odebírají čistou vodu jako statek 
určité hodnoty ze stejného prostředí, do kterého posléze vypouštějí vody odpadní, 
čímž vlastně limitují sebe a ostatní z hlediska dalších možností využití takto 
znečištěné vody. Tento jev je v ekonomickém žargonu označován jako „vnější 
faktory“.
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Kapitálové náklady
Tyto náklady by měly zahrnovat kapitálovou spotřebu (náklady 
na amortizaci) a úrokové náklady spojené s vodojemy, úpravnami 
vody i vodovodní a distribuční sítí. Výpočet kapitálových 
nákladů není chápán zcela jednotně. Starší metody používají 
postup zpětného účtování a zaměřují se na náklady spojené se 
splácením historického toku investic. Moderní metody kladou 
důraz na budoucí účetní položky a zaměřují se na náklady 

Obrázek č. 1  Složení nákladů na vodu
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 CELKOVÉ EKONOMICKÉ NÁKLADY

Celkové ekonomické náklady na vodu představují součet celkových 
nákladů na zásobování dle definice v předchozím oddílu, nákladů 
alternativních příležitostí spojených s alternativním využitím téhož 
vodního zdroje a vnějších ekonomických faktorů, které působí 
na ostatní spotřebitele v důsledku spotřeby vody konkrétním 
spotřebitelem.

Náklady alternativních příležitostí
Tyto náklady souvisejí se skutečností, že jeden spotřebitel 
spotřebou vody znemožňuje její využití jiným spotřebitelem. 
Pokud je cena této vody pro druhého spotřebitele vyšší, vznikají 
společnosti náklady alternativních příležitostí jako důsledek 
špatného rozdělení zdrojů. Náklady alternativních příležitostí jsou 
u vody nulové pouze tehdy, když neexistuje možnost alternativní 
spotřeby - tzn. když neexistuje nedostatek vody. Ignorování 
nákladů alternativních příležitostí hodnotu vody snižuje, 
způsobuje nedostatek investic a závažné nedostatky v rozdělování 
zdrojů mezi uživatele. Koncept nákladů alternativních příležitostí 
se rovněž uplatňuje v otázkách kvality životního prostředí, 
kterými se zabývají další kapitoly této brožury. 

Vnější ekonomické faktory
S proměnlivostí a nestabilitou vodních zdrojů souvisí výskyt 
vnějších faktorů s dalekosáhlými důsledky.2  Nejčastější jsou 
vnější faktory spojené s odkloněním vody na horním toku nebo 
znečištěním zasahujícím uživatele na dolním toku. Existují 
rovněž vnější faktory související s nadměrným čerpáním nebo 
znečištěním společných zásobáren vody, jako jsou jezera 
a podzemní zdroje vody.3 Mohou se vyskytnout i vnější výrobní 
faktory, kdy např. zemědělská výroba v zavlažovaných oblastech 
znevýhodňuje tržní pozici zemědělců z výše položených oblastí 

10

2 Máme na mysli, že pokud se voda nečerpá a neuskladňuje v zásobnících, doslova 
se přesouvá z jednoho místa  na jiné, takže zabezpečit její vlastnictví jedním 
uživatelem je obtížné. 
3 Společné rezervoáry vody, jako například společné zdroje vody na vesnicích, 
podzemní zvodněné vrstvy a jezera, mohou používat všichni, kromě případů, kdy 
to regulační mechanismy některým osobám znemožňují nebo podmiňují platbou 
poplatků.
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bez závlahového hospodářství nebo je nutí měnit vstupy. 
Standardní ekonomický přístup k vnějším faktorům spočívá 
v definici systému tak, aby se „z vnějších faktorů staly vnitřní“. 
V této publikaci jsme se rozhodli rozlišovat ekonomické 
a environmentální vnější faktory, i když si uvědomujeme, 
že v některých případech je jejich rozlišení velmi obtížné. Vnější 
faktory mohou být jak pozitivní tak negativní, a proto je důležité 
charakterizovat konkrétní situaci v konkrétních souvislostech, 
odhadnout pozitivní a negativní vnější faktory a celkové náklady 
podle nich korigovat. 

Pozitivní vnější faktory se například vyskytují, když povrchové 
zavlažování pokrývá potřebu transpirace rostlin a zároveň 
doplňuje zásoby podzemní vody. Zavlažování v takovém případě 
efektivně plní svou „doplňovací funkci“. Přínos této „doplňovací 
funkce“ však bude záviset na rovnováze mezi celkovým 
množstvím doplněné vody (ze srážek a povrchového zavlažování) 
a mírou čerpání podzemní vody. V podmínkách, kdy je podzemní 
voda „těžena“, je čistý přínos povrchového vsaku úměrný dalším 
čistým výnosům plodin, které lze přičíst objemu takto doplněné 
vody. Tam kde je celkový objem vsaku vyšší než celkový objem 
odběru (přičemž stále ještě nevede k vysoké hladině podzemní 
vody), bude čistý přínos „doplňovací funkce“ úměrný úspoře 
nákladů na čerpání vody. Tato úspora může být malá (rovnající 
se nákladům na pohonné hmoty nebo elektrickou energii), pokud 
se výrazně neprojeví na snížení investičních nákladů díky vyšší 
hladině podzemních vod. Z toho vyplývá potřeba důkladně zvážit 
přínos pozitivních vnějších faktorů proti dalším kapitálovým 
nákladům na zásobníky nebo nákladům na dodávku a distribuci 
„netěsných“ systémů povrchového zavlažování. 

Negativní vnější faktory, jak o nich pojednává Briscoe (1996), 
se týkají např. uživatelů vody na dolním toku, kde jsou závlahové 
vody zasolené, nebo kde v důsledku vypouštění odpadních vod 
z měst na horní toku vznikají těmto spotřebitelům další náklady. 
Jeden ze způsobů, jak zaúčtovat tyto vnější faktory, je zavést 
poplatek ze solnosti vody u uživatelů v závislosti na jejich typické 
spotřebě vody. Tento způsob je využíván v australském státě 
Victoria a výše tohoto poplatku se odvíjí od nákladů na navrácení 
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vody s vysokou solností do původního stavu (a je obvykle vyšší 
než náklady na čerpání vody, které musejí uhradit spotřebitelé). 
Tam kde v důsledku zpětných odtoků z měst vznikají náklady 
uživatelům na dolním toku, je jednou z možností (využívanou 
například v německém Porúří nebo ve Francii - Briscoe, 1995) 
vybírání poplatku od  spotřebitelů za úpravu vody do přijatelného 
stavu. Tyto negativní vnější faktory by měly být promítnuty do 
dalších nákladů pro spotřebitele, jejichž chování vede ke vzniku 
takovýchto vnějších faktorů pro jiné spotřebitele. 

CELKOVÉ NÁKLADY
Celkové náklady na spotřebu vody zahrnují jak výše uvedené celkové 
ekonomické náklady tak vnější environmentální faktory. Tyto vnější 
environmentální náklady je třeba definovat na základě možných 
způsobených škod, jsou-li k dispozici příslušné údaje, nebo jako 
další náklady na čištění vody s cílem navrátit jí původní kvalitu. 

Vnější environmentální faktory
Je třeba rozlišovat vnější faktory ekonomické a environmentální. 
Vnější environmentální faktory jsou ty, které souvisejí se 
zdravotním stavem obyvatelstva a zachováním ekosystémů. Pokud 
se tedy v důsledku znečištění zvyšují výrobní nebo spotřební 
náklady pro spotřebitele na dolním toku, jde o vnější ekonomické 
faktory, má-li však toto znečištění dopad na zdravotní stav 
obyvatelstva a ekosystémy, jde o vnější environmentální faktory. 
Vyčíslení ekonomického dopadu vnějších environmentálních 
faktorů bývá - vzhledem k jejich povaze - náročnější než 
u faktorů ekonomických, jsme ale přesvědčení, že ve většině 
případů je možné odhadnout alespoň část nákladů na nápravu, 
ze kterých vyplyne nižší mezní odhad ekonomického rozsahu 
škod. Metodami odhadu vnějších environmentálních faktorů se 
tato práce nezabývá, podrobné analýze těchto faktorů se ve svých 
pracích věnují Dixon a kol. (1994), Pearce (1976) a Winpenny 
(1991). 

Nyní se budeme zabývat dalším aspektem, a to hodnotou vody.
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SLOŽKY HODNOTY VODY                      

V zájmu ekonomické rovnováhy by hodnota vody, kterou 
odvozujeme od její užitné hodnoty, měla být shodná s celkovými 
náklady na vodu. Podle klasického ekonomického modelu by v tomto 
bodě mělo být dosaženo maximálního společenského blahobytu. 
V praxi je však užitná hodnota vody obvykle vyšší než odhadované 
celkové náklady. Důvodem je často problematický odhad vnějších 
environmentálních faktorů při kalkulaci celkových nákladů. V mnoha 
případech může však být užitná hodnota nižší než celkové náklady, 
celkové ekonomické náklady, ba dokonce nižší než celkové náklady 
na zásobování vodou. Důvodem je často potlačení ekonomických 
kritérií a preference sociálních a politických hledisek. 

Hodnota vody závisí jak na spotřebiteli, tak na způsobu jejího 
využití. Na obrázku č. 2 jsou schematicky znázorněny složky užitné 
hodnoty vody, které jsou součtem ekonomické a vlastní hodnoty 
vody. Z obrázku vyplývá, že složky ekonomické hodnoty jsou: 
 • hodnota pro spotřebitele
 • čistý přínos zpětných toků
 • čistý přínos nepřímé spotřeby
 • regulace vynucená společenskou potřebou.

Ekonomická hodnota

Hodnota pro spotřebitele
U průmyslové a zemědělské spotřeby je hodnota pro spotřebitele 
přinejmenším tak vysoká jako marginální hodnota produktu.4  
U vody dodávané domácnostem představuje částka, kterou jsou 
spotřebitelé ochotni zaplatit za vodu, dolní hranici její hodnoty, 
neboť existuje ještě další hodnota této vody, o které se zmíníme 
dále.5  Existuje množství studií, snažících se o výpočet mezní 
(kritické, marginální) hodnoty vody spotřebovávané průmyslem 
a zemědělstvím, a ochoty domácností za vodu platit (viz např. 
Briscoe, 1996; Gibbons, 1986; Desvouges a Smith, 1983; Griffin 
a kol., 1995; Singh a kol., 1992; Whittington a kol., 1987; Světová 
banka, 1995a). 

4 To se odráží přidanou hodnotu pro spotřebitele (nebo společnost) u dalších 
objemů vody.
5 Ochotu platit lze např. stanovit pomocí „nabídkové hry“, kdy spotřebitelé navrhují 
výši měsíční platby za určitý druh služby.
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Obrázek č. 2 Obecné složky užitné hodnoty vody

 
Čistý přínos zpětných toků
Zpětné toky vody dodávané obyvatelstvu, průmyslu a zemědělství 
představují životně důležitý prvek mnoha hydrologických 
systémů, a proto je třeba při stanovení hodnoty a ceny vody 
jejich vliv zohlednit (Briscoe, 1996; Seckler, 1996; Sinha, Bhatia 
a Lahiri, 1986). Například část vody pro účely zavlažování může 
doplňovat hladinu podzemní vody v dané oblasti nebo zvyšovat 
zpětný tok do řeky/kanálu na dolním toku. Přínos zpětných 
toků však může do značné míry záviset na podílu vody, která se 
„ztratí“ odpařováním (z otevřených stok a kanálů) nebo jiným 
způsobem.
 

 Vlastní hodnota

 CELKOVÁ         
HODNOTA

Regulace 
vynucená   
společenskou 
potřebou 

Čistý přínos 
z nepřímé   
spotřeby 

Čistý přínos ze 
zpětných  toků 

Hodnota vody 
pro spotřebitele  

        
EKONOMICKÁ            
HODNOTA
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Čistý přínos nepřímé spotřeby
Typickým příkladem tohoto přínosu jsou zavlažovací systémy, 
které poskytují vodu pro spotřebu v domácnostech (pití a osobní 
hygiena) a pro chov hospodářských zvířat a zároveň přispívají 
ke zlepšení zdravotního stavu nebo zvýšení příjmů chudého 
venkovského obyvatelstva. Například v oblastech severozápadní 
Indie (Haryana a západní Uttar Pradesh), kde má podzemní 
voda vysoký obsah solí, jsou zavlažovací kanály i zdrojem pro 
domácnosti a chov hospodářských zvířat, protože voda 
z těchto kanálů doplňuje hladinu podzemní vody a umožňuje 
tak její čerpání ručními pumpami z mělkých studní. Tam kde 
není k dispozici sladká voda,  jsou výnosy mléka v důsledku 
používání podzemní vody s vysokým obsahem solí o 50 procent 
nižší (Bhatia a Raheja, 1986). V mnoha vyprahlých oblastech 
Haryany v indickém a pákistánském Paňdžábu představuje 
chov hospodářských zvířat významnou část příjmů chudých 
domácností, zejména v období sucha. Zavlažovací kanály jsou 
zdrojem vody nejen pro hospodářská zvířata, ale také pro divoce 
žijící zvířata a flóru a další předností je jejich vlastní existence. 
Je známo, že na některé kanály v jižní Indii byly do spádových 
částí kanálů instalovány malé hydroelektrárny. Při odhadu 
spotřební hodnoty vody pro zemědělské účely je třeba tento 
nepřímý přínos rovněž brát v úvahu. Jeho ignorování by mohlo 
mít za následek vážné podcenění společenského přínosu 
plynoucího z vody pro účely zavlažování. Je rovněž známo, že 
zavlažování má některé negativní environmentální a sociální 
důsledky, které ztěžují situaci chudších domácností. Mezi tyto 
negativní důsledky kromě jiného patří rozmáčení a zasolení půdy, 
pokles hladiny podzemní vody  (způsobující vysychání ručních 
pump a mělkých studní), znečištění vody agrochemikáliemi 
a nemoci způsobené kontaminovanou vodou (Vaidyanathan, 
1993). Při stanovení hodnoty vody v zemědělství je třeba tyto 
vnější environmentální faktory hodnotit jako negativní. 
V ostatních oblastech zásobování je lze zařadit do složky 
externích environmentálních faktorů celkových nákladů na 
zásobování vodou. 

 
Regulace vynucená společenskou potřebou
V případě vody pro domácnosti a zemědělství je třeba někdy 
přistoupit k regulaci vynucené společenskou potřebou. Důvodem 
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je například zmírnění chudoby, udržení zaměstnanosti nebo 
zajištění bezpečných potravin (zejména ve venkovských 
oblastech, kde se kvůli neexistenci zavlažovacích systémů 
nepěstují žádné plodiny a ceny obilovin jsou zde vysoké, nebo 
do kterých je obtížné obiloviny dovážet). Tato regulace je však 
pouze vedlejší složkou hodnoty vody pro spotřebitele a měla 
by odrážet různé společenské cíle, jak je uvedeno v kapitole 
o závlahovém hospodářství. Regulaci je však třeba využívat 
nanejvýš obezřetně a důkladně zvážit všechny možné alternativy 
vedoucí k dosažení stanoveného cíle. Míru regulace přitom nelze 
nastavit libovolně, nýbrž na základě nejvhodnějších dostupných 
metod, které společnosti zajistí skutečný užitek plynoucí 
z cenových rozdílů mezi jednotlivými odvětvími.

Vlastní hodnota

Je třeba si uvědomit, že koncept ekonomické hodnoty nezná 
takové kategorie jako: péče hospodáře, dědičná hodnota nebo 
hodnota samotné existence zdroje. I když jsou tyto kategorie 
obtížně měřitelné, jsou relevantní a představují skutečnou hodnotu 
spojenou s využíváním (nebo nevyužíváním) vody.

Podrobný přehled přínosů environmentálního řízení vodních zdrojů 
vyčíslili Desvouges a Smith (1983). Přínosy rozdělily do dvou 
základních kategorií, a to na „běžnou hodnotu pro spotřebitele“ 
a „vnitřní hodnotu“. Běžnou hodnotu pro spotřebitele dále dělí na 
dvě základní kategorie - „přímou“ a „nepřímou“ spotřebu. Definice 
a zjišťování vnitřní hodnoty je obecně problematické, 
v některých případech by mohla být považována za vnější faktory 
využívání zdroje a potom by její začlenění do koncepčního schématu 
bylo relativně snadné.V jiných případech, například v případě 
dědičné hodnoty, je její začlenění vždy problematické. Jedním ze 
způsobů, jak složky vnitřní hodnoty „lépe uchopit“, je stanovit 
„indexy cen z přepychu“ spojené se spotřebou zboží a služeb. 
Harisson (1973) například odvozuje cenu bydlení z jejího vztahu 
k několika proměnným (ekonomika, poloha bydlení, sociální 
a environmentální). Takto lze dát do vztahu skutečné chování 
s očekáváním určitých vlastních hodnot, jako je například „výhled na 
vodu“, „výhled do zeleně“ související se zavlažováním, nebo 
s požadavky na přítok a kvalitu vody. 
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Další relevantní otázky

Vliv spolehlivosti zásobování vodou na náklady a hodnotu
Rozhodujícím faktorem ovlivňujícím hodnotu vody je včasnost 
a spolehlivost jejich dodávek. Včasnost má zásadní význam 
v závlahovém hospodářství, kde nedostatek vody v kritických 
vegetačních obdobích může způsobit snížení výnosů plodin. 
Výsledkem nespolehlivého zásobování veřejných zavlažovacích 
systémů vodou, zejména v jižní Asii, jsou nízké výnosy a neochota 
zemědělců hradit plnou cenu vody. Čerpání podzemní vody 
(např. v severozápadní Indii a v pakistánském Paňdžábu) zlepšuje 
včasnost a spolehlivost zásobování vodou a tím přispívá k relativně 
vyšším výnosům. Ve čtyřech indických státech (Paňdžáb, Haryana, 
Andhra Pradesh a Tamil Nadu) byly výnosy obilovin z 1 ha na půdě 
zavlažované vodou z podzemních zdrojů přibližně dvojnásobné ve 
srovnání s půdou zavlažovanou systémem kanálů (Repetto, 1994; 
Chambers, 1988; Dhawan, 1988). 

Zvyšování spolehlivosti a včasnosti zásobování vodou však 
představuje i zvýšení nákladů na budování dalších kapacit pro 
skladování a přečerpávání. Např.v indickém státě Haryana, kde 
jsou poplatky za odebranou povrchovou vodu nižší než 10 USD/
ha.rok, stojí zavlažování zemědělce až 90 USD/ha.rok. Náklady na 
zavlažování představují 20 % čistých výnosů těchto plodin 
a ukazují, že ochota farmářů platit (stejně jako skutečné platby) 
je při včasném a spolehlivém zásobování závlahovou vodou mnohem 
vyšší. Je proto pravděpodobné, že institucionální a finanční 
prostředky, které zaručují spolehlivé zásobování vodou, mohou být 
z hlediska zvyšování efektivity její spotřeby udržitelnější než ty, 
které se zaměřují pouze na návratnost investic. 

Spolehlivé a přiměřené zásobování vodou má zásadní význam rovněž 
pro domácnosti a průmyslové spotřebitele. Strategie řešící nejisté 
zásobování vodou znamenají pro domácnosti značné investiční 
náklady a vysoké ceny (Tým Světové banky pro výzkum poptávky po 
vodě, 1993; Světová banka, 1995a). Například chudí lidé, zejména 
v městských oblastech, musejí za přiměřené zásobování vodou 
přijatelné kvality často platit velmi vysokou cenu (Bhatia 
a Falkenmark, 1993). 
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Spolehlivé dodávky vody pro průmysl a tepelné elektrárny jsou 
zásadní pro udržení požadované úrovně výroby. Vzhledem k tomu, 
že vodu pro průmysl a výrobu energie je třeba zajistit i v období 
sucha, je zásobování těchto uživatelů spojeno s vysokými náklady 
alternativních příležitostí a vysokými náklady na dodávky. Spolehlivé 
zásobování vodou v období sucha zvyšuje náklady na skladování 
a ztráty odpařováním v zásobnících a kanálech. Tyto náklady je 
třeba zahrnout do hodnocení poměru mezi náklady na dodávku vody 
pro průmysl a přínosem, který z ní plyne. Potřeba zajistit určité 
množství vody pro průmysl v období sucha může kromě toho vyústit 
ve snížení rozlohy zavlažovaných zemědělských ploch v případě, 
že se období špičkového odběru v obou odvětvích po určitou 
dobu překrývají. Tuto okolnost je třeba zakalkulovat do nákladů 
alternativních příležitostí u dodávek vody pro průmysl 
a obyvatelstvo. 

Problematika kvality vody z hlediska nákladů a hodnoty
Podobně jako spolehlivost zásobování ovlivňuje hodnotu a náklady 
na dodávku vody její kvalita. Tři až čtyři litry vody, které jsou 
denně spotřebovány k pití a vaření, musejí mít tu nejvyšší kvalitu 
a  vysokou hodnotu jak pro spotřebitele, tak pro společnost. Na 
druhé straně voda na koupání, mytí a osobní hygienu nemusí mít 
stejnou kvalitu jako voda na pití a vaření. Požadavky na kvalitu vody 
na splachování toalet, čištění a na zalévání zahrad se různí, z čehož 
plyne různá míra její hodnoty a také ochoty spotřebitelů za ni platit. 
V průmyslu lze pro technologické procesy, chlazení 
a transport odpadových materiálů využít recyklovanou vodu. 
Obdobně v zemědělství je třeba rozlišovat mezi různými kvalitami 
vody, s čím souvisí její různá hodnota a odlišné náklady na 
zásobování. Popudem k recyklaci a několikanásobnému využití vody 
je zejména poptávka po vodě různé kvality pro rozličné účely 
a snaha o soulad poptávky s nabídkou.
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této kapitole uvádíme několik příkladů ze tří hlavních 
spotřebitelských sektorů, a to domácností, průmyslu 
a závlahového zemědělství. Odhady hodnoty a ceny vody 

vycházejí z nejpřesnějších dostupných dat a jsou specifické pro 
podmínky, za kterých byly zjištěny. Jak jsme již konstatovali na 
začátku, za ideálních podmínek by tyto údaje byly zjišťovány 
systémovou analýzou, ale kvůli nedostatku potřebných dat - 
typického pro většinu rozvojových zemí - zde uvádíme alternativní 
kalkulace, jež se co nejvíce přibližují skutečnosti. U těchto 
empirických odhadů používáme novou metodologii, která usnadní 
praktické uplatnění principu, že voda je společenský a ekonomický 
statek. Odhady ekologického využití vody neuvádíme kvůli 
metodologické náročnosti kvantifikace přínosu ekologického 
využívání vody a souvisejících nákladů (Briscoe, 1966; Goodland, 
1996; Gibbons, 1986). 

Hodnota vody a náklady na zásobování vodou domácností 
v Phuketu (Thajsko)

Na obrázku č. 3 jsou na základě přístupu uvedeného v kapitole 
1. stanoveny náklady na dodávky vody a hodnota dodávané 
městské vody v turistické oblasti Phuket v Thajsku. Na základě 
údajů Patmasiriwata a kol. (1995) byly náklady na provoz a údržbu 
stanoveny ve výši 0,34 USD/m3, když náklady na surovou vodu 
představovaly 0,24 USD/m3.  Kapitálové náklady na rozvodný 
systém byly odhadnuty na 0,24 USD/m3, tzn. že celkové náklady 
na zásobování vodou byly 0,58 USD/m3. Protože tuto vodu nelze 
alternativním způsobem využít ani v zemědělství, ani v průmyslu 
(ostrov je výlučně turistickou oblastí), jsou náklady alternativních 
příležitostí nulové a celkové ekonomické náklady jsou rovny 
celkovým nákladům na zásobování. 

Vnější environmentální faktory se do výpočtu promítají odhadem 
nákladů na čištění odpadních vod v ceně 0,50 USD/m3. Odhad 
celkových nákladů bude tudíž 1,08 USD/m3 (0,58 + 0,50). 

V

2. Složky hodnoty a ceny vody v různých 
spotřebitelských sektorech: 
několik příkladů pro ilustraci
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Spotřební hodnota (1,30 USD/m3) byla stanovena na základě údajů 
o ochotě městských spotřebitelů a turistických zařízení platit za 
vodu dodávanou během letních měsíců. Tato hodnota platí pro tři 
letní měsíce, které jsou obdobím největšího nedostatku vody. Nutno 
podotknout, že tento odhad užitné hodnoty vody je mnohem vyšší 
než údaje uváděné městskými spotřebiteli v rámci průzkumu ochoty 
platit za vodu, provedenému v Phuketu.

Velký rozdíl mezi hodnotou a náklady implikuje problém 
udržitelnosti dodávek vody v Phuketu nebo potřebu dalšího 
přehodnocení výše uvedených odhadů. Některé z problémů 
mohou nastat v důsledku relativně těžké přístupnosti zdroje pro 
alternativní účely. Tento rozdíl může také poukazovat na potřebu 
skladování vody. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  
Užitná hodnota je rovna 
cenám, které za dodávanou 
vodu platí během letních 
měsíců hotely a domácnosti. 

Náklady na provoz 
a údržbu zahrnují náklady 
na surovou vodu, které jsou 
odhadovány na 0,24 USD/
m3. K dalším variabilním 
nákladům patří mzdy, 
materiálové náklady 
a další provozní výdaje.

Kapitálové náklady vycházejí 
z průměrných marginálních 
nákladů (PMN) uvedených 
ve studii o nákladech na 
snížení objemu surové vody 
z nových zdrojů pro Phuket. 
Tyto náklady jsou 0,18 
USD/m3 (pro povrchové 
zásobníky, důlní šachty) 
a 0,40 USD/m3 pro 
podzemní rezervoáry.

UŽITNÁ HODNOTA
= 1,30 USD/m3

Vnější environmentální faktory 
= 0,50 USD/m3 

CELKOVÉ  
NÁKLADY 
 = 1,08 USD/m3

CELKOVÉ 
EKONOMICKÉ 
NÁKLADY
= 0,58 USD/m3

CELKOVÉ 
NÁKLADY 
NA 
ZÁSOBOVÁNÍ
= 0,58 USD/m3 
 

Náklady na provoz
a údržbu
 = 0,34 USD/m3

Kapitálové náklady
 = 0,24 USD/m3

 

Náklady alternativních příležitostí
 = 0

Vnější ekonomické fakrory 

Obrázek č. 3 Náklady na dodávku vody a hodnota vody 

  pro městské spotřebitele v Phuketu, Thajsko  

  (zdroj: Patmasiriwat a kol., 1995)
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Hodnota a náklady vody v závlahovém hospodářství 
v suchých oblastech státu Haryana (Indie)

Stanovení ekonomické hodnoty vody v závlahovém hospodářství 
zahrnuje výpočet tří složek podle schématu na obrázku č. 4. 
Finanční návratnost vody v závlahovém hospodářství se v různých 
regionech výrazně liší v závislosti na pěstovaných plodinách 
a půdně-klimatických podmínkách a podstatným způsobem ji 
ovlivňuje načasování použití vody i míra a efektivita využití dalších 
vstupů. Mezi pozitivní vnější ekonomické faktory patří zdravotní 
a příjmové výhody plynoucí z využívání závlahové vody k pití, osobní 
hygieně a k chovu hospodářských zvířat. Čistý užitek by měl být 
stanoven rovněž na základě zpětných toků ze zavlažování. Podrobná 
metodika stanovení těchto složek společně s ilustrativním příkladem 
je uvedena níže.

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Složky vnitřní hodnoty

Regulace vynucená společenskou 
potřebou

Čistý přínos využití 
k jiným účelům než 
zavlažování

• pití a vaření
• osobní hygiena
• hospodářská zvířata
• malé podniky

Čistý přínos 
zpětných toků

Hodnota pro uživatele 
• čistý přínos výnosu plodin

Celková 
hodnota

 Ekonomická        
      hodnota

Obrázek č. 4  Stanovení hodnoty vody v závlahovém zemědělství
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Čistá hodnota výnosů v závlahovém hospodářství
Pokud jsou trhy s vodou funkční, hodnota vody v závlahovém 
zemědělství by měla být odvozena z cen, které zemědělci platí 
na trhu. Pokud trhy s vodou neexistují (zejména při povrchovém 
zavlažování), lze hodnotu vody v závlahovém zemědělství 
vypočítat jako čistou hodnotu výnosů připisovaných využívání 
vody použité pro zavlažování polí. Ta je definována na základě 
hodnoty vody v zemědělství následujícím způsobem: 

                                                           čistá hodnota výnosů   -  čistá hodnota výnosů

                                                                se zavlažováním              bez zavlažování

Hodnota vody v zemědělství (HVZ) =      

                                                                             objem závlahové vody

Čistá hodnota výnosů představuje hrubou hodnotu výnosů bez 
pěstitelských nákladů. Objem vody ve jmenovateli se vztahuje 
k množství vody použité pro zavlažování, nikoli k objemu vody 
spotřebované plodinami nebo nezbytným rostlinným výparem. 
Je tomu tak proto, že náklady na zásobování vodou závisejí na 
objemech vody skladované a použité pro účely zavlažování, a ne 
na objemu vody zužitkované plodinami. V míře, ve které jsou tyto 
zpětné toky z vody pro zavlažování pozitivní, musejí být explicitně 
zakalkulovány jako vnější ekonomické faktory v souladu s postupy 
uvedenými v dalších částech této kapitoly. Ve jmenovateli není 
obsažen ani celkový úhrn srážek, ten je zahrnut do výpočtu čisté 
hodnoty výnosů bez zavlažování. 

V tabulce č.1 jsou některé průměrné údaje zemědělských 
hospodářství, které lze použít ke stanovení hodnoty vody 
v zemědělství. Tyto údaje se týkají střídání pšenice a rýže v průběhu 
jednoho roku v oblastech severozápadní Indie (Haryana). Hrubé 
výnosy závlahového zemědělství jsou odhadovány na 1290 USD/ha, 
zatímco výnosy zemědělství bez závlah na pouhých 220 USD/ha. 
Zemědělci tak díky zavlažování dokáží zvýšit hrubé výnosy o 1070 
USD při pěstování dvou plodin náročných na vodu v průběhu 
jednoho roku. 
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Tabulka č. 1 Stanovení dalších čistých7 výnosů v zemědělství8

   v Haryaně (Indie)

  (zdroj: Ministerstvo zemědělství Indie: 

  Pěstitelské náklady nejdůležitějších plodin, 1993)

V důsledku intenzivního zemědělství v suchých oblastech, 
představují náklady na vstupy včetně nákladů na zavlažování, hnojiva 
a práci 870 USD/ha (tabulka č.1). Výsledný čistý výnos plodin je 
tedy pouhých 390 USD/ha. 

Vzhledem k malému množství srážek v této suché oblasti 
a intenzivnímu rostlinnému výparu je množství zavlažovací vody 
z povrchového zavlažování a čerpané z podzemních zdrojů velmi 
vysoké. Podle odhadů vyžaduje závlahové zemědělství v Haryaně 
1640 mm pro rýži a 420 mm pro pšenici (Dhawan, 1988). To 
odpovídá 16 400 m3 vody při pěstování rýže a 4 200 m3 pro pšenici, 
což představuje dohromady každoročně celkem 20 600 m3 vody. 
Při výnosu 2,9 tuny rýže a 3,6 t pšenice to znamená, že výsledkem 
spotřeby 20 600 m3 závlahové vody ročně je výnos 6,5 t zrnin. 
Z toho vyplývá, že k produkci 1 kg zrnin je zapotřebí 3,2 m3 vody. 
Toto číslo se sníží, vezmeme-li v úvahu také zpětné toky z vody pro 
zavlažování (jak je uvedeno níže). 
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Parametr Hodnota výnosů 
se zavlažováním

Hodnota výnosů 
bez  zavlažování

Další hodnota / 
náklady

Hrubé výnosy 
(USD/ha.rok) 1 290 220         1 070

Pěstitelské náklady6  
(USD/ha.rok) 870 190         680

Čisté výnosy 
(USD/ha.rok) 420 30         390

Odhadovaná spotřeba 
závlahové vody (m3/ha.rok) 20 600 0         20 600

Čistý výnos na jednotku 

spotřebované vody (USD/m3)            0,019 

6 Pěstitelské náklady zahrnují hotovostní výdaje, pronájem půdy a mzdu pro 
pěstitele stanovenou na základě tržních mezd. Mzdové náklady představují 17% 
pěstitelských nákladů bez zavlažování.
7 Přepočítací faktor (Rupie, Rs): 1 USD = 24 Rs
8 V podmínkách závlahového zemědělství byly výnosy těchto plodin následující:  
rýže 4,215 t/ha a pšenice 3,6 t/ha (údaje jsou z let 1991 – 92).
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Čistá hodnota výnosu sklizně
Z výše uvedených odhadů vyplývá, že hodnota zemědělci 
dosaženého čistého výnosu zrnin na jednotku spotřebované 
závlahové vody činí 0,019 USD/m3 (390 USD/20 600 m3). 

Regulace vynucená společenskou potřebou
Jak již bylo zmíněno výše, společenský přínos dostupnosti potravin 
(zejména ve venkovských oblastech) a nízkých cen obilovin díky 
vyšším výnosům závlahového zemědělství naznačuje možnost 
vyššího hodnocení přínosu plynoucího z vyššího výnosu plodin. 
Aby se tato skutečnost ve výpočtech promítla, byla cena obilovin 
navýšena o 50 %.  V zájmu promítnutí snahy o vytvoření pracovních 
příležitostí byla vzhledem  k převažující nezaměstnanosti 
v oblastech, ze kterých migruje pracovní síla do Haryany, použita 
mzda odvozená ze stínové ekonomiky, rovnající se polovině tržní 
mzdy. Vzhledem k tomu, že hrubý výnos je vyšší 
a pěstitelské náklady jsou marginálně nižší, zvyšuje se touto 
úpravou ekonomická hodnota závlahové vody o 0,028 USD/m3.

Čistý přínos využití vody k jiným účelům než k zavlažování
Bylo již řečeno, že dodávky závlahové vody představují důležitý 
vedlejší přínos  s ohledem na to, že tato voda je užívána na pití, 
vaření, osobní hygienu a pro hospodářská zvířata.

Bohužel neexistují žádné empirické studie, které by hodnotu tohoto 
vedlejšího přínosu kvantifikovaly. Vzhledem k tomu, že tyto údaje 
nejsou pro Haryanu k dispozici, je třeba - při stanovení hodnoty 
vedlejšího přínosu využití závlahové vody - vycházet z odhadu ve výši 
0,01 USD/m3.

Čistý přínos zpětných toků
Je známo, že část zpětných toků v Haryaně se ztrácí ve vrstvách 
podzemní vody s vysokou koncentrací solí a zbytek doplňuje hladinu 
podzemních vod. Hladina podzemních vod v Haryaně se snižuje, 
ačkoli podzemní voda je čerpána pouze v jedné či dvou oblastech. 
Proto se  předpokládá, že čistý přínos ze zpětných toků v průměru 
představuje pouze 25% čisté hodnoty zemědělských výnosů. Z toho 
plyne odhad 0,005USD/m3 vody pro zavlažování.
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Celková ekonomická hodnota v závlahovém zemědělství
Celková ekonomická hodnota vody pro závlahového zemědělství je 
odhadována na 0,062 USD/m3 (obrázek č. 5). 

Celkové ekonomické náklady
Celkové ekonomické náklady na vodu odkloněnou do zemědělství 
jsou součtem: 0,002 USD (náklady na provoz a údržbu) + 0,038 
USD/m3 (kapitálové náklady) + 0,015 USD/m3 (náklady na 
přečerpávání) + 0,03 USD/m3 (náklady alternativních příležitostí - 
v případě spotřeby vody městskými domácnostmi), tj. celkem 0,085 
USD/m3. Rozdíl mezi náklady a hodnotou jasně ukazuje absenci 
udržitelné spotřeby. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Poznámka: Měřítko neodpovídá

Obrázek č. 5   Odhad spotřební hodnoty v závlahovém 

  zemědělství a náklady na zásobování vodou ve státě  

  Haryana (Indie)
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UŽITNÁ HODNOTA                                                   NÁKLADY
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(pro městské 

uživatele)
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= 0,028 USD/m3
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a údržbu
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Nákladové a hodnotové složky v Jamshedpuru 
(povodí řeky Subernarekha, Indie)

V této části jsou uvedeny odhady nákladových a hodnotových složek 
vody využívané v zemědělství, městských oblastech a v průmyslu 
nedaleko Jamshedpuru v povodí řeky Subernarekha ve východní 
Indii. Tyto údaje vycházejí z terénního výzkumu provedeného 
v letech 1991 až 1992 za účelem posouzení: ochoty spotřebitelů 
platit, nákladů na výrobu balené vody, nákladů na úpravu vody 
v průmyslu, městech a obcích za účelem její další recyklace 
a využití (Bhatia a kol., 1994). Pro toto povodí jsou k dispozici 
data a výsledky vycházející z principu částečné rovnováhy, jakož i 
z modelů systémové analýzy (Anandalingam, Bhatia a Cestti, 1992; 
Harshadeep, 1995). 

Hodnota vody v závlahovém zemědělství v povodí řeky 
Subernarekha

Odhadované čisté výnosy při využití zavlažování (ve srovnání 
s výnosy bez zavlažování) byly v letech 1991-1992 244 USD/ha. 
V této oblasti byla potřeba vody pro zavlažování odhadnuta na 8 800 
m3/ha.rok, což odráží relativně nízký přirozený výpar rostlin a vyšší 
úhrn srážek (ve srovnání s Haryanou). Čistá hodnota zemědělských 
výnosů v této oblasti je odhadována na 0,027 USD/m3 závlahové 
vody, což je asi o 45 % více než v Haryaně. 

Regulace vynucená společenskou potřebou
Podobně jako v případě Haryany je společenský přínos 
z hlediska bezpečnosti potravin, nižších cen obilovin (zejména ve 
venkovských oblastech) a snahy zvýšit zaměstnanost odhadován 
na 0,053 USD/m3.

Čistý přínos využití vody k jiným účelům než k zavlažování
Podobně jako v případě Haryany byla hodnota vedlejšího přínosu 
vody odkloněné pro zavlažování odhadnuta na 0,01 USD/m3.

Čistý přínos zpětných toků
Čistý přínos zpětných toků předpokládejme přibližně 25 % čisté 
hodnoty zemědělských výnosů. Z toho vyplývá odhad 
0,007 USD/m3 vody pro zavlažování.
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Poznámka: Měřítko neodpovídá

Obrázek č. 6   Odhad spotřební hodnoty v závlahovém zemědělství 
  a náklady na zásobování vodou v povodí řeky

  Subernarekha (Indie)

Celkové ekonomické náklady
Celkové ekonomické náklady na vodu pro zemědělství jsou 
součtem: 0,002 USD (náklady na provoz a údržbu) + 0,038 USD 
(kapitálové náklady) + 0,015 USD (náklady na přečerpávání)  + 
0,595 USD (náklady alternativních příležitostí - spotřeba vody 
městskými domácnostmi a průmyslovými podniky, jak je uvedeno 
níže), tj. celkem 0,65 USD/m3. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Celková ekonomická hodnota v závlahovém zemědělství
Celková ekonomická hodnota vody pro závlahové zemědělství je 
odhadována na 0,097 USD/m3 na základě součtu výše uvedených 
položek (obrázek č. 6). 

UŽITNÁ HODNOTA                                                       NÁKLADY
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(neodhadnuty)

Čistý dopad na životní prostředí 
(neodhadnuto)

Náklady 
alternativních 
příležitostí (pro 
městské uživatele)
= 0,595 USD/m3

Náklady na 
přečerpávání
= 0,015 USD/m3

CELKOVÉ 
EKONOMICKÉ 
NÁKLADY
= 0,65 USD/m3Regulace vynucená 

společenskou 
potřebou
= 0,053 USD/m3

CELKOVÁ 
EKONOMICKÁ 
SPOTŘEBNÍ 
HODNOTA= 
0,097 USD/m3

Nezávlahová voda
= 0,01 USD/m3 

Zpětné toky= 0,007 
USD/m3

Kapitálové náklady
= 0,038 USD/m3

Čistá hodnota výnosů
= 0,027 USD/m3 Náklady na provoz 

a údržbu
= 0,002 USD/m3
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Hodnota vody a náklady na zásobování vodou v městských 
a průmyslových oblastech

Celkové náklady na zásobování vodou v Jamshedpuru (0,066 
USD/m3) jsou nižší než náklady v Phuketu (Thajsko), protože 
v Jamshedpuru mohou průmysloví spotřebitelé čerpat vodu z řeky 
a náklady na přečerpávání, dodávky a distribuci jsou relativně 
nízké. Průmyslová odvětví, stejně jako městští spotřebitelé, 
mohou být rovněž v letních měsících vodou zásobováni z vodní 
nádrže (přehrada Subernarekha) a díky vysoké poptávce po vodě 
k zavlažování (tato poptávka dvakrát převyšuje poptávku po vodě ve 
městech a v průmyslu) lze také využít výhody nižších nákladů na její 
skladování. 

Náklady alternativních příležitostí na vodu využívanou v městském 
sektoru jsou rovny předem danému přínosu v sektoru zavlažování, 
odhadovanému na 0,097 USD/m3.

Vnější ekonomické faktory byly odhadnuty na 0,014 USD/m3 
(dopad čerpání vody na uživatele na dolním toku, jiný než dopad 
podchycený v nákladech alternativních příležitostí, tj. předem daný 
užitek ze zavlažování). 

Envrionmentální náklady představují náklady na navrácení původní 
kvality vody, odhadované na 0,145 USD/m3 v cenách platných 
v letech 1991 - 92 (Bhatia a kol., 1994). Čištění a opětovné využití 
odpadních vod z elektrárny (obsahujících popílek a uhelný prach) 
jsou odhadovány na 0,127 USD/m3.

Náklady na čištění odpadních vod z koksovacích a vysokých pecí 
(s vysokým obsahem fenolu, čpavku a suspendovaných látek) jsou 
odhadovány na 0,45 USD/m3 vody (Bhatia a kol., 1994). 

Při odhadu  vnějších environmentálních faktorů se vycházelo 
z váženého průměru 0,29 USD/m3.
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Poznámka: Měřítko neodpovídá

Obrázek č. 7   Odhad nákladových a hodnotových složek pro
  městský a průmyslový sektor  v povodí řeky   
  Subernarekha (Indie)

Celkové ekonomické náklady byly odhadnuty na 0,177 USD/m3 

a celkové náklady na 0,467 USD/m3. Hodnota vody pro městské 
spotřebitele byla odhadnuta na základě průzkumu výše poplatku za 
vodu na 0,25 USD/m3.

Hodnota vody pro průmysl je odhadována na 2,60 USD/m3, což 
odpovídá průměru čisté přidané hodnoty na jednotku vody 21 
průmyslových jednotek, jejichž údaje byly k dispozici. Tato hodnota 
představuje celkovou čistou hodnotu produkce vydělenou objemem 
vody pro průmyslové jednotky. Neodráží marginální hodnotu vody 
pro průmyslové jednotky. Souhrn uvedených údajů je uveden na 
obrázku č. 7.
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náklady
CELKOVÉ 

NÁKLADY 

NA ZÁSOBOVÁNÍ

= 0,066 USD/m3Náklady na 
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Náklady alternativních příležitostí u vody využívané 
k zavlažování

Jak bylo již konstatováno, uživatelé nesou celkové ekonomické 
náklady, když cena, kterou za vodu platí, zahrnuje:

1)  náklady na zásobování vodou (náklady na provoz a údržbu 
a  kapitálové náklady)

  2)  náklady alternativních příležitostí, které odrážejí hodnotu 
vody při  jejím nejvhodnějších praktickém využití.

Náklady alternativních příležitostí vody využívané k zavlažování by 
závisely na alternativních příležitostech a nákladech na přepravu 
vody mezi potenciálními uživateli této vody (mezi ně obvykle patří 
další zemědělci a někdy také další města a průmyslová odvětví). 
V takových situacích je třeba posoudit “nejvhodnější alternativní 
využití” z hlediska umístění a síťového propojení mezi uživateli, 
jakož i náklady na přepravu. Náklady alternativních příležitostí 
u vody využívané k zavlažování navíc - po vyčerpání všech cenově 
efektivních způsobů dopravy vody - velmi rychle klesají. Vzhledem 
k tomu, že ve většině povodí je závlahové zemědělství dominantním 
spotřebitelem vody, náklady alternativních příležitostí by - po 
uspokojení požadavků dalších odvětví nebo uživatelů - byly nulové 
(nebo téměř nulové v závislosti na poptávce ekosystému po vodě). 
V takové situaci by náklady alternativních příležitostí musely být 
odhadnuty na základě váženého průměru užitné hodnoty v různých 
pododvětvích (podle příslušných objemů). Například v povodí řeky 
Subernarekha představuje odhadovaná roční poptávka po vodě 
1 346 mil.m3 pro zavlažování, 440 mil.m3 pro průmysl a 235 mil.m3  
pro zásobování domácností. Za předpokladu, že celkový objem vody 
využívané k zavlažování by byl přesměrován do průmyslu 
a domácností, byly by náklady alternativních příležitostí na přibližně 
50 % vody využívané k zavlažování nulové. 
Pomocí objemů a odhadů užitné hodnoty vody pro průmysl 
a domácnosti byly náklady alternativních příležitostí závlahové 
vody stanoveny na 0,595 USD/m3.  Toto číslo je mnohem nižší než 
průměrná hodnota vody využívané v průmyslu. Je třeba podotknout, 
že odhad je rovněž založen na nereálném předpokladu, že až 440 
mil.m3 vody by mohlo být ze zemědělství převedeno, aniž by to 
zásadním způsobem zvýšilo náklady uvedené v těchto odhadech. 
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* údaje v centech na m3 (1 USD = 100 centů)

Obrázek č. 8   Porovnání užitné hodnoty, nákladů a tarifů ve třech
  odvětvích v povodí řeky Subernarekha (Indie)

Náklady/Hodnota = 6,70 Náklady /Hodnota  = 1,87 Tarif/Hodnota = 0,18

Tarif/Náklady = 0,002 Tarif/Náklady  = 0,026 Tarif/Náklady = 0,054

Tarif/Hodnota = 0,01 Tarif/Hodnota  = 0,048 Tarif/Hodnota = 0,001

   Zavlažování         Městští spotřebitelé  Průmysloví spotřebitelé

   (měřítko neodpovídá)   

Hodnota   Náklady      Tarif

POMĚRY: POMĚRY: POMĚRY: 

Hodnota   Náklady      Tarif Hodnota   Náklady      Tarif
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Olivares (1996) zdůrazňuje, že hlavním omezujícím faktorem 
transakcí s vodou (a tudíž i velkoplošného rozvoje vodních trhů) 
je potřeba vytvoření fyzických podmínek pro to, aby se voda 
zahrnutá do transakcí skutečně přepravila od prodávajícího ke 
kupujícímu. V chilském systému Paloma představovaly v roce 1994 
transakce mezi systémy kanálů 1 procento vodních práv (prodej) 
a 3 procenta dostupné vody (nájem). Z toho vyplývá potřeba pečlivé 
analýzy rozsahu transferu vody ze zemědělství k jiným uživatelům. 
Nejvhodnějším rámcem pro řešení těchto otázek je systémová 
analýza. 

Porovnání nákladů a hodnoty v různých odvětvích

Na obrázku č. 8 jsou porovnány hodnotové a nákladové složky vody 
ve třech odvětvích (povodí řeky Subernarekha). Hodnota vody 
využívané v průmyslu představuje přibližně šestinásobek celkových 
nákladů na dodávku vody, včetně nákladů vnějších ekonomických 
a environmentálních faktorů. Hodnota vody využívané městskými 
domácnostmi je naproti tomu - ve srovnání s celkovými náklady na 
zásobování - nižší. V případě zemědělství je užitná hodnota vody 
mnohem nižší než celková ekonomická hodnota, která zahrnuje 
náklady alternativních příležitostí u vody využívané k zavlažování. 
Z toho vyplývá, že za stávající situace mohou nastat problémy 
s udržitelností dodávek, a vzhledem k současným velmi nízkým 
tarifům může být udržitelnější rozdělování vody dosaženo právě 
přehodnocením tarifů.
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ato publikace předkládá rámec pro praktické využití principu, 
že voda je společenský a ekonomický statek. Z diskuse 
vyplynuly čtyři základní závěry: 

• Je důležité provést odhad celkových nákladů na vodu 
využívanou určitým odvětvím, tyto náklady by měly obsahovat 
náklady alternativních příležitostí i vnější environmentální 
faktory. Celkové náklady by měly posloužit jako rámec pro 
stanovení ceny vody, poplatků za odpadní vody a pobídek ke 
snižování jejího znečištění.

• Je velmi důležité, aby do odhadů hodnoty vody byly 
promítnuty společenské cíle (zmírnění chudoby a zajištění 
bezpečnosti potravin) a aby do nich byl začleněn také čistý 
zisk ze zpětných toků a využívání vody pro jiné účely než 
zavlažování. 

• K výše uvedeným skutečnostem by se mělo přihlížet při 
výpočtu tarifů pro domácnosti a závlahové zemědělství. 

• Důležitou úlohu při zvyšování ekonomické efektivity 
a environmentální udržitelnosti spotřeby vody by měly mít 
zvyšování ceny vody, zpoplatnění odpadních vod  a podpora 
vodních trhů.. 

3. Souhrn a závěry

 

T
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Poznámky


