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Lesné ekosystémy poskytujú mnohé prínosy, ktoré 
majú zásadný ekologický, sociálny a ekonomický 
význam pre udržateľný rozvoj našej spoločnosti. 
Tieto benefity lesných ekosystémov sa označujú 
spoločným termínom ako ekosystémové služby 
lesa. Patrí sem napríklad poskytovanie potravy, 
čistej vody, dreva a vlákniny (produkčné služby); 
regulácia kvality ovzdušia, klímy a znižovanie 
povodňových rizík (regulačné služby); príležitosti 
na rekreáciu, turizmus a rozvoj kultúry (kultúrne 
služby); a tiež udržanie životného cyklu.

Vyjadrenie hodnoty ekosystémových služieb lesa 
v peňažných jednotkách je dôležitým nástrojom 
na zvýšenie informovanosti a sprostredkovanie 
významu ekosystémov tvorcom politík, pričom 
spomíname len niekoľko oblastí použitia. 
Oceňovanie ekosystémových služieb lesa a 
ich integrácia do tvorby politík a postupov 
rozhodovania je predmetom debát odkedy sa 
tento koncept prvýkrát objavil, t. j. od začiatku 90. 
rokov.

Problematika ekosystémových služieb lesa, ich 
hodnôt a platieb za ne sa odrazila aj vo viacerých 
politických dokumentoch procesu FOREST 
EUROPE. Na siedmej ministerskej konferencii 
FOREST EUROPE v Madride v roku 2015 európski 
ministri zodpovední za lesy v Európe prijali 
ministerskú Rezolúciu 1 s názvom „Lesnícky sektor 
v centre zelenej ekonomiky“, v ktorej sa okrem 
iného zaviazali začleniť hodnotu ekosystémových 
služieb lesa do zelenej ekonomiky. Predchádzajúce 
ministerské konferencie o ochrane lesov v Európe 
prijali okrem Madridskej rezolúcie aj ďalšie záväzky 
týkajúce sa ekosystémových služieb lesa. Základné 
prínosy poskytované lesmi a dôležitosť hodnoty 
ekosystémových služieb lesa boli uznané už vo 
Viedenskej deklarácii  „Európske lesy - spoločné 
prínosy, zdieľané zodpovednosti“ (2003)  a v 
Rozhodnutí z Osla „Európske lesy 2020“ (2011). 
Ekosystémové služby lesa súvisiace s vodou 
boli predmetom Varšavskej deklarácie (2007) a 
Varšavskej rezolúcie 2 „Les a voda“ (2007).

V nadväznosti na ministerskú konferenciu v 
Madride, zasadnutie na úrovni expertov (Expert 
Level Meeting), ktoré sa konalo 11. - 12. mája 2016 
v Bratislave, schválilo Pracovný program FOREST 
EUROPE na obdobie rokov 2016 - 2020. V súlade s 
aktivitou 4.4 „Zahrnutie hodnoty ekosystémových 

služieb lesa do zelenej ekonomiky“ pracovného 
programu bola založená expertná skupina 
FOREST EUROPE pre oceňovanie a platby za 
ekosystémové služby lesa, s cieľom pokračovať 
v skúmaní rôznych prístupov k oceňovaniu a 
platbám za ekosystémové služby lesa v rámci 
paneurópskeho regiónu. 

Expertná skupina bola zložená z expertov 
nominovaných signatármi a pozorovateľmi 
FOREST EUROPE (príloha I) na základe ich záujmu 
a možností aktívne participovať na plnení cieľov 
tejto aktivity.

Cieľom práce expertnej skupiny bolo zdieľať 
odborné znalosti, vymieňať si skúsenosti, formulo-
vať odporúčania a poskytovať sekretariátu Liason 
Unit Bratislava politické a odborné poradenstvo 
v rámci jeho práce súvisiacej s aktivitou 4.4 
Pracovného programu FOREST EUROPE. Expertná 
skupina vykonávala nasledovné úlohy:

1. Analýza rôznych prístupov a metód 
oceňovania a platieb za ekosystémové služby 
lesa;

2. Zber príkladov metód oceňovania a 
finančných mechanizmov pre ekosystémové 
služby lesa, ktoré boli implementované v 
signatárskych krajinách FOREST EUROPE;

3. Poskytovanie poradenstva a pripomienok k 
rozsahu, štruktúre a obsahu online platformy 
FOREST EUROPE o ekosystémových službách 
lesa;

4. Vypracovanie Záverečnej správy, v ktorej 
sú zhrnuté hlavné výsledky analýzy, od-
porúčania a výzvy súvisiace s oceňovaním 
ekosystémových služieb lesa a implemen-
táciou ich finančných mechanizmov.

Expertná skupina pracovala v období od januára 
2017 do decembra 2018. Spôsob jej činnosti 
pozostával z dvoch stretnutí v kombinácii s 
kontinuálnou prácou v období medzi týmito 
stretnutiami a s online konzultáciami. V tejto 
správe sú zhrnuté hlavné výsledky práce 
expertnej skupiny. Ďalšie podrobnosti o práci 
expertnej skupiny, vrátane všetkých podkladových 
dokumentov a zápisníc zo stretnutí, sú k dispozícii 
na webovej stránke FOREST EUROPE https://
foresteurope.org/themes/?sfm=/themes/forest-
europe-expert-groups/.

6

Východiská



Oceňovanie ekosystémových služieb lesa

Hodnota ekosystémov a ich služieb sa vyjadruje 
rôzne, z hľadiska rôznych disciplín, kultúrnych 
koncepcií, filozofických názorov a myšlienkových 
škôl. Základom poskytovania ekosystémových 
služieb je prírodný kapitál, ktorý definuje Výbor pre 
prírodný kapitál (Natural Capital Committee, 2017) 
ako „tie prvky prírodného prostredia, ktoré ľuďom 
poskytujú hodnotné produkty a služby“. Posúdenie 
hodnoty prírodného kapitálu je rozhodujúce 
pri rozhodovaní o tom, ako a kde by sa mali 
prostriedky prideľovať na obnovu, udržiavanie a 
riadenie prírodného prostredia.

Odhadovanie hodnoty rôznych služieb a benefitov, 
ktoré ekosystémy vytvárajú, sa dá dosiahnuť 
pomocou rôznych prístupov a metód oceňovania. 
Táto rozmanitosť metód je dôsledkom rozmanitosti 
ekosystémových služieb lesa (ESL) a podmienok, za 
ktorých sa poskytujú. Všetky oceňovacie techniky 
majú svoje výhody a nevýhody / obmedzenia. 
Niektoré z metód sú všeobecne uplatniteľné, iné 
sa vzťahujú na konkrétne prípady a niektoré sú 
prispôsobené konkrétnym zdrojom údajov.

Vedecká literatúra o oceňovaní a hodnotení 
ekosystémových služieb je založená na dvoch 
odlišných základoch. Cieľom metód ekologického 
hodnotenia je hodnotiť význam biofyzikálnych 
javov pre ekosystémy bez toho, aby sa nevyhnutne 
zamerali na spotrebiteľské preferencie. Metódy 
ekologického hodnotenia nevyjadrujú peňažné 
hodnoty ekosystémových služieb. Metódy 
ekonomického oceňovania sa zameriavajú skôr 
na trhové a netrhové hodnoty ekosystémových 
služieb pre ľudí než na zložitú vnútornú štruktúru 
ekosystémov. Metódy ekonomického oceňovania 
ekosystémových služieb sa neobmedzujú iba 
na peňažné oceňovanie; zahŕňajú analýzu 
akéhokoľvek kompromisu medzi rôznymi 
možnosťami využívania zdrojov. Tri hlavné 
kategórie metód ekonomického oceňovania 
zahŕňajú: i) výnosovo orientované metódy, ii) 
nákladovo orientované metódy, iii) nemonetárne 
metódy (obrázok 1).

Analýza metód oceňovania, ktorú vykonala 
expertná skupina FOREST EUROPE, sa venovala 
najmä metódam ekonomického oceňovania 
ekosystémových služieb. Ekonomické oceňovanie 
ekosystémových služieb lesa sa zvyčajne opiera o 
jeden z troch vyššie uvedených prístupov. Niektoré 
z metód sa spoliehajú na odhalené správanie 
užívateľov týchto služieb t. j. metódy odhalených 
preferencií (tzv. revealed peference methods), 
zatiaľ čo iné používajú prieskumy a priamo sa 
pýtajú užívateľov na ich ochotu platiť za určité 
služby, t. j. metódy vyjadrených preferencií (tzv. 
stated preference methods) (obrázok 2).

Výhodou metód odhalených preferencií je to, 
že sú založené na skutočne pozorovanom 
správaní (napr. pri nákupe určitých služieb). 
Hodnota ekosystémových služieb lesa môže byť 
odvodená buď priamo (napr. z trhových cien) 
alebo nepriamo z náhradných trhov, ktoré majú 
vzťah k požadovanej ekosystémovej službe lesa. 
Uplatniteľnosť týchto metód je však obmedzená 
iba na niekoľko ekosystémových služieb lesa 
(napr. rekreačné služby, turizmus, kultúra a 
estetika).

Metódy vyjadrených preferencií sú založené skôr 
na údajoch o hypotetickom než na skutočnom 
správaní. Hodnota ekosystémovej služby lesa 
sa odvodzuje z odpovedí ľudí na otázky / voľby 
popisujúce hypotetické trhy alebo situácie. 
Metódy v tejto skupine sa dajú použiť pre všetky 
typy ekosystémových služieb lesa a umožňujú 
odhadnúť úžitkové a neúžitkové hodnoty. Ich 
hlavnou nevýhodou je však to, že sú založené 
na hypotetických situáciách (nevykonáva sa 
žiadna reálna trhová transakcia a odpoveď na 
otázku nemusí odrážať skutočnú situáciu), ich 
uplatňovanie je zložité (vyžaduje si odborné 
znalosti týkajúce sa vytvorenia dotazníka a analýzy 
údajov) a sú časovo náročné.
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Podrobný opis konkrétnych metód oceňovania 
uvedených na obrázkoch 1 a 2  možno nájsť 
v štúdii „Analýza rôznych prístupov a metód 
oceňovania a platieb za ekosystémové služby 
lesa v paneurópskom regióne“ / „Analysis of 
different approaches and methodologies on 
valuation of and payments for forest ecosystem 
services in the pan-European region“ (2019), ktorá 
bola vypracovaná expertnou skupinou FOREST 
EUROPE. 

Pri rozhodovaní o tom, ktorá metóda sa má 
uplatniť, je všeobecným odporúčaním v prvom 
rade to, že musí zodpovedať danému problému 
oceňovania; a po druhé, musí zohľadňovať 
zložitosť metódy a zdrojov potrebných na 
jej implementáciu (z hľadiska údajov, času, 
analytických schopností a ďalších požiadaviek). 
Avšak, konečný výber metódy oceňovania je 
určený množstvom faktorov a podmienok. 
Metóda, ktorá sa má použiť, bude závisieť od 
služieb, ktoré sa majú oceniť, a od ich kontextu, ako 
aj od geografického rozsahu (lokálna, regionálna, 

národná, medzinárodná úroveň), dostupnosti 
údajov, času, finančných zdrojov a skúseností 
hodnotiaceho tímu.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené typy 
ekosystémových služieb, ktoré sú klasifikované 
podľa iniciatívy „Ekonomika ekosystémov a 
biodiverzity“ / „The Economic of Ecosystems 
and Biodiversity – TEEB“ (2010) a zoznam metód 
vhodných na ich ocenenie. Interaktívna verzia 
tabuľky obsahujúca rôzne príklady oceňovania 
ESL je k dispozícii na online platforme FOREST 
EUROPE o ekosystémových službách lesa https://
foresteurope.org/valuation-forest-ecosystem-
services/. Interaktívne schémy relatívne rýchlo 
a jasne určujú, ktorá metóda by sa mala použiť 
na ocenenie jednotlivých ESL. Umožňuje tiež 
zobraziť jednoduché odkazy na vysvetľujúce 
poznámky (opis metódy, jej výhody a obmedzenia, 
ako aj praktické príklady jej použitia), kde má 
užívateľ v prípade potreby prístup k podrobným 
informáciám (pozri tiež kapitolu FOREST EUROPE 
online platforma o ekosystémových službách lesa).
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Klasifikácia 
ekosystémových služieb 
podľa TEEB (2010)

Vhodné metódy oceňovania

PRODUKČNÉ SLUŽBY

Surové materiály (napr. 
drevo)

Metóda podmieneného oceňovania;  Metóda výberového modelovania;  Metóda prenosu 
hodnotenia úžitkov;  Metóda trhovej ceny; Metóda tieňových cien; Metóda nákladov na 
obnovu; Metóda nákladov na náhradu

Potrava / Suroviny (napr. 
lesné plody)

Metóda podmieneného oceňovania;  Metóda výberového modelovania;  Metóda prenosu 
hodnotenia úžitkov; Metóda trhovej ceny; Metóda tieňových cien; Metóda nákladov na 
obnovu; Metóda nákladov na náhradu

Zásobovanie vodou
Metóda podmieneného oceňovania;  Metóda výberového modelovania;  Metóda prenosu 
hodnotenia úžitkov; Metóda sprostredkovaných trhových cien;  Metóda alternatívnych 
nákladov;  Metóda nákladov na obnovu; Metóda nákladov na náhradu

Genetické zdroje
Metóda podmieneného oceňovania;  Metóda výberového modelovania;  Metóda prenosu 
hodnotenia úžitkov; Metóda sprostredkovaných trhových cien;  Metóda alternatívnych 
nákladov

REGULAČNÉ SLUŽBY

Biologická kontrola
Metóda podmieneného oceňovania;  Metóda výberového modelovania; Metóda odvráteného 
správania; Metóda prenosu hodnotenia úžitkov;  Metóda sprostredkovaných trhových cien;  
Metóda produktivity;  Metóda alternatívnych nákladov

Regulácia vodných tokov
Metóda podmieneného oceňovania;  Metóda výberového modelovania; Metóda odvráteného 
správania; Metóda prenosu hodnotenia úžitkov;  Metóda sprostredkovaných trhových cien;  
Metóda produktivity;  Metóda alternatívnych nákladov; Metóda nákladov na obnovu

Tabuľka 1 Prehľad ekosystémových služieb a metód vhodných na ich oceňovanie
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REGULAČNÉ SLUŽBY

Prevencia alebo 
zmierňovanie 
disturbancií

Metóda podmieneného oceňovania;  Metóda výberového modelovania; Metóda odvráteného 
správania; Metóda prenosu hodnotenia úžitkov; Metóda sprostredkovaných trhových cien;  
Metóda produktivity;  Metóda alternatívnych nákladov; Metóda nákladov na obnovu; Metóda 
preventívnych/defenzívnych nákladov 

Likvidácia odpadu 
(čistenie vody)

Metóda podmieneného oceňovania;  Metóda výberového modelovania;  Metóda 
odvráteného správania; Metóda prenosu hodnotenia úžitkov; Metóda hedonických cien; 
Metóda sprostredkovaných trhových cien;  Metóda produktivity;  Metóda alternatívnych 
nákladov; Metóda nákladov na obnovu; Metóda nákladov na náhradu; Metóda preventívnych/
defenzívnych nákladov

Čistenie vzduchu
Metóda podmieneného oceňovania;  Metóda výberového modelovania;  Metóda odvráteného 
správania; Metóda prenosu hodnotenia úžitkov; Metóda hedonických cien; Metóda 
sprostredkovaných trhových cien;  Metóda produktivity;  Metóda alternatívnych nákladov

Regulácia klímy 
(vrátane sekvestrácie 
uhlíka)

Metóda podmieneného oceňovania;  Metóda výberového modelovania;  Metóda odvráteného 
správania; Metóda prenosu hodnotenia úžitkov; Metóda sprostredkovaných trhových cien;  
Metóda produktivity;  Metóda alternatívnych nákladov

Prevencia erózie

Metóda podmieneného oceňovania;  Metóda výberového modelovania;  Metóda odvráteného 
správania; Metóda prenosu hodnotenia úžitkov; Metóda sprostredkovaných trhových cien;  
Metóda produktivity;  Metóda alternatívnych nákladov; Metóda nákladov na náhrady; Metóda 
preventívnych/defenzívnych nákladov

Zachovanie úrodnosti 
pôdy

Metóda podmieneného oceňovania;  Metóda výberového modelovania;  Metóda odvráteného 
správania; Metóda prenosu hodnotenia úžitkov; Metóda sprostredkovaných trhových cien;  
Metóda produktivity;  Metóda alternatívnych nákladov; Metóda nákladov na obnovu

Opeľovanie
Metóda podmieneného oceňovania;  Metóda výberového modelovania;  Metóda odvráteného 
správania; Metóda prenosu hodnotenia úžitkov; Metóda sprostredkovaných trhových cien;  
Metóda produktivity;  Metóda alternatívnych nákladov

BIOTOPOVÉ SLUŽBY

Zachovanie genetickej 
diverzity (najmä 
ochrana genofondu)

Metóda podmieneného oceňovania;  Metóda výberového modelovania;  Metóda prenosu 
hodnotenia úžitkov

Udržanie životného 
cyklu

Metóda podmieneného oceňovania;  Metóda výberového modelovania;  Metóda prenosu 
hodnotenia úžitkov; Metóda sprostredkovaných trhových cien; Metóda alternatívnych nákladov

KULTÚRNE & ESTETICKÉ SLUŽBY

Duchovné hodnoty
Metóda podmieneného oceňovania;  Metóda výberového modelovania;  Metóda prenosu 
hodnotenia úžitkov; Metóda sprostredkovaných trhových cien; Metóda alternatívnych nákladov

Inšpirácia pre kultúru, 
umenie, dizajn

Metóda podmieneného oceňovania;  Metóda výberového modelovania;  Metóda prenosu 
hodnotenia úžitkov; Metóda alternatívnych nákladov

Rekreácia a turizmus

Metóda podmieneného oceňovania;  Metóda výberového modelovania;  Metóda prenosu 
hodnotenia úžitkov; Metóda cestovných nákladov, Metóda hedonických cien;  Metóda 
sprostredkovaných trhových cien; Metóda alternatívnych nákladov; Metóda náhodného 
výberu

Estetické hodnoty
Metóda podmieneného oceňovania;  Metóda výberového modelovania;  Metóda prenosu 
hodnotenia úžitkov; Metóda hedonických cien; Metóda sprostredkovaných trhových cien; 
Metóda alternatívnych nákladov; Metóda nákladov na obnovu; Metóda nákladov na náhradu

Informácie pre 
kognitívny vývoj

Metóda podmieneného oceňovania;  Metóda výberového modelovania;  Metóda prenosu 
hodnotenia úžitkov; Metóda hedonických cien; Metóda sprostredkovaných trhových cien; 
Metóda alternatívnych nákladov;



Počas posledných troch desaťročí sa prístupy k 
ekonomickému oceňovaniu značne zlepšili, stále 
však existujú určité obmedzenia. Tieto obmedzenia 
možno zhrnúť nasledovne:

Vzájomná závislosť ekosystémov a ich služieb. 
To zahŕňa ako vzájomnú závislosť vo vnútri 
ekosystému (t.j. rôzne zložky ekosystému vzájomne 
pôsobia s cieľom poskytnutia určitej služby), tak 
aj vzájomnú závislosť medzi ekosystémami (t.j. 
rôzne ekosystémy môžu vzájomne pôsobiť pri 
poskytovaní určitej služby). Pre oceňovanie to 
znamená, že ekonomická hodnota akejkoľvek 
jednej služby môže závisieť od jej vzťahu k 
iným službám, a preto hodnotenie hodnoty 
jednej služby nemusí celkom zohľadniť to ako sú 
ovplyvňované iné služby.

Marginalita. Ekonomické oceňovanie má zmysel, 
ak uvažujeme o malých, marginálnych zmenách v 
poskytovaní ekosystémových služieb.

Dvojité započítavanie. Niektoré ekosystémové 
služby nie sú komplementárne, poskytovanie 
jednej služby vylučuje poskytovanie ostatných 
služieb (tzv. trade-offs). Aby sa zabránilo dvojitému 
započítaniu, pred dokončením samotnej 
agregácie hodnôt je preto potrebné rozlišovať 
celú škálu doplnkových a konkurenčných 
služieb.

Priestorové aspekty. Ekosystémové funkcie 
a ich schopnosť poskytovať služby konkrétnej 
ľudskej populácii sa často najlepšie hodnotia v 
celom ich geografickom rozsahu, ktorý nemusí 
úplne zodpovedať priestorovému rozsahu 
hodnoteného kontextu. Oceňovanie by malo brať 
do úvahy celú dotknutú populáciu, ktorej hodnoty 
môžu byť ovplyvnené zmenami v poskytovaní 
ekosystémových služieb. Na odhadnutie vhodných 
hodnôt je potrebné pochopiť, či je poskytovanie 
ekosystémovej služby na miestnej, regionálnej, 
národnej alebo globálnej úrovni.

Časové aspekty. Vplyvy na ekosystémy a ich 
služby môžu výrazne presahovať štandardné 
časové obdobie daného politického hodnotenia 
(projektu). Preto je dôležité zohľadniť akékoľvek 
časové rozdelenie nákladov a výnosov. 
Spravidla sa to robí diskontovaním s použitím 
primeranej diskontnej sadzby, ktorá konvertuje 
všetky náklady a výnosy na súčasné hodnoty, 
aby sa dali porovnávať. Výber diskontnej sadzby 
však zvyčajne vyžaduje vziať do úvahy aj ďalšie 
predpoklady.

Environmentálne obmedzenia. Služby, ktoré 
poskytujú ekosystémy, závisia nielen od rozsahu 

a funkcií ekosystému, ale predovšetkým od 
jeho podmienok a úrovne biodiverzity. Ako sa 
stav ekosystému zhoršuje, tým sú služby, ktoré 
poskytuje, obmedzované.  Niekedy to môže byť 
postupný proces, ale za iných okolností môže byť 
dosiahnutá kritická úroveň. Pri prekročení tejto 
kritickej úrovne môže dôjsť k nezvratnej zmene 
ekosystému (napr. úplnému kolapsu), čo má za 
následok trvalú stratu služieb.

Štúdie ekonomického oceňovania zvyčajne 
odhadujú hodnoty len pre marginálnu zmenu 
stavu služby alebo stavu ekosystému v 
niekoľkých bodoch pozdĺž krivky dopytu. 
Uplatňovanie týchto marginálnych hodnôt na 
nemarginálne zmeny v ekosystémoch preto nie 
je vhodné.

Neistota.  Znalosti týkajúce sa funkčných aspek-
tov ekosystémov a oceňovania ekosystémových 
služieb sú poznačené určitou mierou neistoty/
neurčitosti. Ani vo vedeckých komunitách 
neexistuje zhoda v určitých aspektoch, napríklad v 
tom aké služby poskytujú rôzne ekosystémy, ako 
sa tieto služby môžu časom meniť a ako môžu 
zmeny v ekosystémoch ovplyvniť kvantitu a kvalitu 
služieb, ktoré poskytujú. Toto je ďalej komplikované 
skutočnosťou, že ekosystémy nemusia lineárne 
reagovať na zmeny; môžu existovať prahy, t. j. 
kritické úrovne, za ktorými ekosystém reaguje 
predtým neznámym spôsobom.

Za týchto okolností je potrebné brať do úvahy 
neisté budúce straty alebo zisky, ktoré by mohli 
byť spojené s potenciálnymi zmenami. Jednou z 
možností odhadu neistoty je vykonanie analýzy 
citlivosti identifikáciou oblastí neistoty a testovaním 
citlivosti výsledkov hodnotenia na zmeny hodnôt 
alebo predpokladov použitých pri oceňovaní 
ekosystémových služieb.

Transfer údajov a medzery vo vedomostiach. 
Kvalita a dostupnosť údajov o oceňovaní by sa   
mohla zlepšiť využívaním poznatkov z oceňovacích 
štúdií z iných lokalít. Transfer údajov z iných štúdií 
je však náročný. Problémy súvisia s potrebou 
existencie kvalitných štúdií zaoberajúcich 
sa podobnými situáciami, ich sociálnym a 
environmentálnym kontextom, zmenami 
charakteristík v rôznych časových obdobiach a 
neschopnosťou zaoberať sa hodnotením nových 
vplyvov.

Malo by sa vyvinúť úsilie na zhromažďovanie 
existujúcich štúdií a/alebo zlepšenie otvoreného 
prístupu k existujúcim databázam štúdií oceňo-
vania so zameraním na európske podmienky.
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To by umožnilo zistiť, aký typ štúdií a / alebo 
údajov je k dispozícii. Príkladom je databáza 
Štúdií o oceňovaní ekosystémových služieb lesa 
(“Forest Ecosystem Service Valuation Studies”)1 vo 
Francúzsku a v nemecky hovoriacich krajinách. 
Databáza je prvým krokom k uľahčeniu prístupu 
výskumných pracovníkov z celého sveta k 
štúdiám o externalitách lesov. Ďalším príkladom je 
Nástroj na oceňovanie lesov („Woodland Valuation 
Tool“)2, ktorý umožňuje subjektom v lesnom 
hospodárstve vyhľadávať metódy a scenáre 
súvisiace s rôznymi typmi lesov za účelom 
testovania ich potenciálnych prínosov a úskalí vo 
fáze plánovania.

Existujú aj iné databázy, ako sú napr. EVRI alebo 
Envalue, hoci tieto obsahujú skôr všeobecné 
informácie o oceňovacích štúdiách a nepopisujú 
podrobnosti aplikovaných metodických postupov 
a / alebo nie sú všeobecne prístupné, čo sa 
považuje za nedostatočné na prenos údajov.

Pri využívaní rôznych prístupov k oceňovaniu je 
potrebné mať na pamäti nasledujúce body a 
upozornenia:

• Metódy a ich výsledky sú založené na 
teoretických východiskách, účele oceňovania, 
socio-ekonomických podmienkach a 
dostupnosti údajov.

• Úlohou oceňovania je poukázať na príspevok 
ekosystémových služieb k blahobytu ľudí, 
zvyšovať povedomie o existujúcich prínosoch 
a vytvárať záväzky medzi zúčastnenými 
stranami. Samotné ocenenie však neurčuje, či 
by služba mala ísť na trh (nehovoriac o tom, 
kto by mal za ňu platiť a koľko by mal platiť); 
preto sú často potrebné rokovania medzi 
poskytovateľmi služby a jej príjemcami.

• Jedným z hlavných obmedzení ekonomic-
kého oceňovania je to, že výsledné odhady 
sú často veľmi závislé od kontextu, a citlivé 
na vybrané metódy a použité predpoklady. 
Napríklad niektoré metódy sa zameriavajú 
hlavne na obchodovateľné služby, ale 
vynechávajú netrhové hodnoty. Okrem toho 
vybraná ekosystémová služba, obdobie 
oceňovania a diskontná sadzba majú výrazný 
vplyv na výsledky oceňovania. 

• Hodnoty odhadnuté v rôznych kontextoch 
by sa nemali priamo porovnávať. Jedným 
z obmedzení metód oceňovania je to, 
že vo všeobecnosti neumožňujú priame 
porovnanie ekonomických hodnôt 
odhadovaných v rôznych štúdiách alebo 
použitie odhadovaných hodnôt na vyjadrenie 
relatívneho ekonomického významu 
rôznych lesných produktov a služieb. Tieto 
obmedzenia vyplývajú z rozdielov v cieľoch 
oceňovania, použitých metódach, presnosti 
údajov, uvažovaných cieľových populáciách, 
hodnotových jednotkách, atď.

• Kvalitné technické smernice (napr. smernice 
vypracované v rámci DEFRA4,  COST 
Akciou E45 EUROFOREX4) môžu pomôcť 
pri rozhodovaní o tom, ako implementovať 
oceňovanie a ako dosiahnuť tieto hodnoty, 
vrátane zásadného kroku identifikácie 
príjemcov ESL, a teda potenciálneho dopytu 
po nich.

• Hodnotenie ESL nepredstavuje len 
metodologickú výzvu, ale predstavuje aj 
politický inštitút presadzovania príslušných 
politických cieľov.

• Prístupy a výsledky oceňovania by mali 
brať do úvahy racionálne vzťahy medzi 
ekonomickými, ekologickými a sociálnymi 
aspektmi ESL. 

V súvislosti s prístupmi a výsledkami peňažného 
oceňovania služieb sa uvádzajú tiež rôzne prak-
tické prekážky, ktoré by mali byť vo všeobecnosti 
zvážené v politickom rozhodovaní . Tieto bariéry 
zahŕňajú (i) kultúrne prekážky – ekonomické 
prístupy k riešeniu environmentálnych problémov 
sú vo všeobecnosti vnímané s určitými výhradami 
v niekoľkých európskych krajinách. Preto je v 
týchto krajinách menej skúseností s ekonomickým 
oceňovaním environmentálnych služieb; ii) 
metodické prekážky - neexistujú všeobecne 
uznávané procedurálne pravidlá týkajúce sa 
metodologickej komplexnosti oceňovania; (iii) 
politické prekážky - ťažkosti s implementovaním a 
komunikovaním politických rozhodnutí založených 
na nehmotných hodnotách speňažovania služieb 
s charakterom súkromných a verejných statkov.
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  1 Databáza je dostupná na https://www.thuenen.de/en/wf/figures-facts/environmental-valuation/data-base-forest-services/ 
  2 https://forestry.gov.scot/sustainable-forestry/economic-research/non-market-values
  3 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/69192/pb12852-eco-valuing-071205.pdf

  4 http://www.efi.int/portal/projects/cost e45. 
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Platby za ekosystémové služby lesa

Napriek tomu, že viac ako 50% lesov v Európe 
je v súkromnom vlastníctve, v závislosti od 
národných právnych predpisov, je prístup 
a využívanie väčšiny nedrevných lesných 
produktov a služieb bezplatné pre verejnosť. 
Preto, zatiaľ čo ľudia profitujú z ekosystémových 
služieb, ktoré majú charakter verejných statkov, 
úhrada nákladov za obhospodarovanie za 
účelom poskytovania týchto služieb zostáva 
na miestnych obhospodarovateľoch lesov. To 
naznačuje, že na nápravu zlyhania trhu môže 
byť potrebná určitá forma kolektívnej alebo 
verejnej intervencie a môže mať značné dôsledky 
na oceňovanie a hodnoty, ako aj na platobné 
mechanizmy a financovanie. Okrem toho sa tiež 
objavujú otázky týkajúce sa optimálneho prístupu 
k správe a riadeniu ekosystémových služieb lesa 
a ich rozsahu, ale tiež stupňa zapojenia štátu do 
riadenia alebo poskytovania takýchto služieb. 
Platobné schémy môžu byť požadované tam kde 
je zrejmý nedostatok a / alebo pokles ponuky a 
kde existujúce príjmy vlastníkov lesov nepostačujú 
na obhospodarovanie lesov spôsobom, ktorý 
optimalizuje poskytovanie produktov a služieb.

Platby za ekosystémové služby (PES) sú 
príkladom inovatívneho a relatívne mladého 
trhového mechanizmu. PES, pôvodne znamenal 
hotovostné transfery, vrátane všetkých finančných 
a nefinančných výhod (alebo kompenzačných 
mechanizmov) medzi kupujúcimi a predávajúcimi 
za poskytovanie ekosystémových služieb. 
Je zrejmé, že PES je trhovým nástrojom, 
prostredníctvom ktorého môže verejný sektor 
priamo a aktívne vstúpiť na trh a stať sa „kupujúcim“ 
ekosystémových služieb. Základným princípom je, 
že tí, ktorí „poskytujú“ ekosystémové služby, by za 
to mali byť odmenení.

Schémy PES sa najčastejšie vyskytujú v situáciách, 
keď:

1. špecifické činnosti týkajúce sa obhospo-
darovania lesov alebo zdrojov majú potenciál 
zvýšiť ponuku konkrétnej služby (alebo 
služieb);

2. existuje jednoznačný dopyt po službách a ich 
poskytovanie je finančne cenné pre jedného 
alebo viacerých potenciálnych kupujúcich;

3. je zrejmé koho činnosti sú schopné 
zvýšiť ponuku služieb (napríklad niektorí 

obhospodarovatelia lesov môžu byť schopní 
zvýšiť ponuku služieb).

Existuje široké spektrum mechanizmov pre 
financovanie poskytovania ekosystémových 
služieb lesa, ktoré sú už využívané. Väčšina 
implementovaných platobných schém je verejná, 
doplnená o súkromné mechanizmy. Popis 
jednotlivých schém PES a iných trhových nástrojov 
možno nájsť v štúdii expertnej skupiny FOREST 
EUROPE pre ESL „Analýza rôznych prístupov a 
metodík oceňovania a platieb za ekosystémové 
služby lesa v paneurópskom regióne” / “Analysis 
of different approaches and methodologies on 
valuation of and payments for forest ecosystem 
services in the pan-European region” (2019). 
Príklady rôznych finančných mechanizmov pre 
ekosystémové služby lesa implementované a / 
alebo ktoré sa majú implementovať v signatárskych 
krajinách FOREST EUROPE sú uvedené v 
interaktívnej mape dostupnej na online platforme 
FOREST EUROPE o ESL https://foresteurope.org/
themes/forest-ecosystem-services/interactive-
map/ (pozri aj kapitolu FOREST EUROPE online 
platforma o ekosystémových službách lesa). 
Vybrané príklady PES sú uvedené aj v kapitole 
Vybrané príklady implementácie PES schém v 
signatárskych krajinách FOREST EUROPE. 

Z literatúry a praktických skúseností vyplynulo 
niekoľko predpokladov na implementáciu PES, 
ktoré možno zhrnúť nasledovne:

Legislatívny a inštitucionálny rámec

Aby mohla PES uspieť, musí existovať celý rad 
právnych a inštitucionálnych rámcov, ako aj 
osobitná administratívna kultúra. Regulačný 
rámec je potrebný na to, aby sa umožnilo právne 
uznávanie služieb, uzatváranie zmlúv a platieb 
a aby sa zabránilo kontraproduktívnym alebo 
nezamýšľaným distribučným účinkom.

Pravidlá a inštitúcie musia mať mechanizmy na 
vynucovanie zmlúv založených na spoľahlivom 
zmluvnom práve s dobrou správou vecí verejných 
a dôveryhodnom vymáhaní. Inštitúcie definujú 
úlohy rôznych aktérov v systémoch platieb za 
ekosystémové služby (PES) a sú tiež dôležité 
pre realizáciu transakcií a zníženie transakčných 
nákladov, koordináciu s inými politikami a



mechanizmami, zriadenie poistenia alebo iných 
mechanizmov na riadenie rizík a poskytovanie 
súvisiacich obchodných služieb, keď to bude 
potrebné. Inštitúcie okrem toho poskytujú 
zásadný smer pre oceňovanie, využívanie a 
ochranu ekosystémových služieb, čím pomáhajú 
predchádzať konfliktom medzi ochranou a 
využívaním prírodných zdrojov. Na podporu 
zavedenia PES schém je potrebné účinné 
riadenie prostredníctvom právnych predpisov, 
ako napríklad zákonov na implementáciu nového 
systému verejných platieb.

Vlastnícke a užívacie práva

Aby PES fungovali, je potrebné taktiež jasne 
definovať vlastnícke a užívacie práva. Užívanie 
(držba) majetku je všeobecný pojem, ktorý sa 
vzťahuje na rôzne dojednania, ktoré priznávajú 
práva a často stanovujú podmienky tým, ktorí 
vlastnia pôdu. Užívanie upravuje prístup k 
zdrojom a ich využívaniu. Vlastníctvo sa vzťahuje 
na konkrétny typ držby, v ktorej sú majiteľovi 
pozemkov pridelené jednoznačné práva. Dohody 
o držbe (užívaní) môžu zahŕňať výhradný prístup 
(ak má prístup iba jedna osoba alebo skupina) 
alebo rôzne typy prístupov pre rôzne skupiny ľudí v 
rôznom čase. Podmienkou PES je, že poskytovateľ 
ekosystémových služieb musí byť držiteľom práv 
na službu, pretože ak nie sú vlastnícke alebo 
užívacie práva jasne definované, kupujúci služby 
nemôže určiť platobné podmienky. Tam, kde je 
spochybnený prístup k zdrojom a vlastníctvo, 
„kupujúci“ majú malú motiváciu zapojiť sa do 
PES schém, pretože neexistuje žiadna záruka, že 
dostanú to, za čo platia.

PES schémy sú uplatniteľné vo všetkých situáciách, 
keď je vlastníctvo jasné, vo všeobecnosti sa 
však ľahšie vzťahujú na súkromné lesy, a preto 
sa v súčasnosti používajú vo väčšom rozsahu v 
krajinách s prevažne súkromným vlastníctvom. 
Rovnako je potrebné rešpektovať užívateľské 
práva, ako napríklad právo zakotvené v zákonoch a 
tradičnej praxi týkajúcej sa využívania nedrevných 
produktov a služieb lesa verejnosťou.

Zainteresované strany a rokovania

Pri uzatváraní dohody o PES v lesníctve je 
potrebná aj identifikácia a účasť viacerých 
kľúčových zúčastnených strán. Široká účasť 
na rozhodnutiach týkajúcich sa navrhovania a 
implementácie platieb za ekosystémové služby 
(PES) môže pomôcť zabezpečiť transparentnosť 
a akceptáciu a zabrániť skrytej privatizácii 
spoločných zdrojov.

Keďže medzi zainteresované strany v lesnom 
hospodárstve môže patriť aj  široká verejnosť 
alebo špecifické skupiny v rámci nej, je potrebné 
budovanie kapacít a primeraná podpora, aby 
sa zabezpečilo, že tieto potenciálne slabšie 
zainteresované strany sa budú môcť zúčastňovať 
na rokovaniach, pretože úspešné PES schémy si 
vyžadujú silný záväzok všetkých strán. Taktiež 
je potrebné zapojiť  obhajcov a zástupcov aby 
sa zabezpečilo, že zmeny vo využívaní lesov sú 
pre nich akceptovateľné, a budú minimalizované 
nepriaznivé následky  zlej publicity. Na obrázku 
3 sú uvedené rôzne zainteresované strany PES 
schém a ich interakcie. 
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Obrázok 3 Zainteresované strany PES schém a ich interakcie (Pagiola 2003)

Štruktúra správy

• Štátna / regionálna / miestna správa / agentúry
• Organizácie s viacerými aktérmi, napr. správcovia povodí
• Výbory, napr. vrátane vládnych, mimovládnych organizácií, súkrom-

ného sektora, atď.

Zabezpečiť transparentnosť a nestrannosť

Príjemcovia

Väčšinou verejný sektor (štátna 
/ regionálna / miestna správa, 
medzinárodné orgány atď.)

Súkromný sektor (zvyčajne na 
miestnej úrovni)

Občania / spotrebitelia 
(prostredníctvom mimovládnych 
organizácií, verejného alebo 
súkromného sektora)

Aktéri poskytujúci službu
(napr. vlastník pôdy)

Jednotliví obhospodarovatelia / 
združenia

Vlastníci lesa / lesní robotníci

Komunity

Finančný a platobný mechanizmus

• priame verejné platby
• priame súkromné platby 
• daňové stimuly
• dobrovoľné trhy 
• certifikačné programy 
• atď.



Schémy platieb za ekosystémové služby lesa 
môžu byť ovplyvnené rozdelením vyjednávacej 
sily medzi zainteresovanými stranami, najmä 
medzi poskytovateľmi služieb a ich príjemcami. To 
môže mať vplyv na to, kto je zapojený do schémy, 
spôsob, akým sú peniaze rozdeľované, na mieru 
platieb a podmienky stanovené na poskytovanie 
služby a samotný prístup k nej.

V dôsledku toho dokončenie PES schémy za 
ekosystémové služby lesa môže trvať dlho. 
Cieľom rokovaní by malo byť vytvoriť dohodu, 
ktorá upresňuje návrh a pravidlá prevádzkovania 
platobného systému, ktorý je účinný, efektívny, 
vynútiteľný, transparentný, spravodlivý a 
udržateľný.

Monitorovanie, presadzovanie a dodržiavanie

Na zabezpečenie nepretržitého fungovania 
PES schém je potrebné účinné monitorovanie, 
presadzovanie, poskytovanie zamýšľanej 
služby a tiež jej meranie. Monitorovanie údajov o  
službách a podmienkach ekosystému priamo na 
mieste môže napomôcť zlepšiť zameranie platieb. 
Monitorovanie a presadzovanie služieb je takisto 
nevyhnutné z hľadiska dôvery trhu. Ak investori 
nemôžu dôverovať tomu, že trh bude poskytovať 
služby, za ktoré platia, potom nebudú investovať. 
Tento pohľad investorov na PES schémy je preto 
dôležitý. Ďalším aspektom je to, že investori chcú 
vedieť, že existujú spoľahlivé a presvedčivé dôkazy, 
na ktorých sú založené PES schémy.

O tom, ako bude dodržiavanie stanovené a 
monitorované, sa musí rozhodnúť vopred. Vlastné 
monitorovanie a monitorovanie poskytovateľmi 
a kupujúcimi služieb pomocou dohodnutých 
postupov je tiež možnosťou, avšak je nevyhnutné 
jasne vymedziť zodpovednosť za zabezpečenie 
dodržiavania a dohodnúť sa na sankciách v 
prípade nedodržiavania.

Zabezpečenie stálosti a zabránenie negatívnym 
vplyvom

Stálosť sa vzťahuje na poskytovanie ekosys-
témových služieb z dlhodobého hľadiska. To 
môže byť narušené nepredvídanými udalosťami, 
akými sú požiare, veterné kalamity a šírenie 
nepôvodných druhov alebo nezákonná ťažba 
dreva. Maximalizácia poskytovania jednej 
ekosystémovej služby môže mať tiež negatívny 
vplyv na poskytovanie iných služieb. 

Príležitosti a riziká spojené s PES
V posledných rokoch možno pozorovať jasný 
trend smerom k trhovým mechanizmom. Trhové 
nástroje (market-based instruments - MBI) sú čoraz 
viac považované za dôležité politické mechanizmy 
na dosiahnutie cieľov ochrany životného 
prostredia. MBI možno definovať ako mechanizmy, 
ktoré podporujú správanie (riadenie orientované 
na poskytovanie celej škály ekosystémových 
služieb) prostredníctvom trhových signálov (t.j. 
cien), než prostredníctvom explicitných nariadení. 
MBI sú tiež mechanizmy, ktoré vytvárajú trh 
s ekosystémovými službami s cieľom zlepšiť 
efektívnosť v spôsobe využívania týchto služieb. 
Preto je potrebné venovať zvýšenú pozornosť 
a podporu vytváraniu trhov a najmä miestnym 
zmluvným systémom. Mali by sa preto stimulovať 
situácie, kde trh môže zohrávať významnú úlohu 
pri poskytovaní tovarov a služieb, pri zachovaní 
verejných platobných schém.

PES zohrávajú dôležitú úlohu v súbore nástrojov 
MBI a sú uznávané ako kľúčové nástroje MBI na 
dosiahnutie cieľov ochrany životného prostredia. 
Keďže mnoho takýchto trhových mechanizmov 
sa často ešte nachádza v projektovej / počiatočnej 
fáze, na širšiu implementáciu je potrebné 
monitorovanie ich výkonnosti, výmena výsledkov 
a zvyšovanie informovanosti.

PES schémy by nemali byť vnímané ako konečný 
produkt, ale ako politický nástroj s viacerými 
výhodami a príležitosťami:

• Jednou z predvídateľných výhod úspešnej 
implementácie systémov PES je udržanie 
trvalo udržateľnej ponuky netrhových lesných 
služieb. PES schémy môžu fungovať vo forme 
stimulov pre poskytovateľov ekosystémových 
služieb lesa na multifunkčné obhospodarovanie 
lesov a udržiavanie stálej alebo zvyšujúcej sa 
ponuky služieb bez akýchkoľvek strát. Lesy 
možno obhospodarovať trvalo udržateľným 
spôsobom, pri zachovaní biodiverzity a 
rozvoji multifunkčnosti lesných porastov. A 
v tomto bode sa prejavuje sila PES schém - 
kupujúci ekosystémových služieb podporuje 
poskytovateľa ekosystémových služieb 
platbou, ktorá by mohla kompenzovať zníženie   
produkcie dreva. PES by mohli zohrávať 
významnú úlohu vzhľadom na zvyšujúci sa 
spoločenský dopyt po neobchodovateľných 
ekosystémových službách lesa.
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• Dobrovoľný charakter PES možno v niektorých 
prípadoch považovať za slabú stránku, 
v niektorých prípadoch naopak za silnú 
stránku. Nástroje PES ponúkajú vďaka svojmu 
dobrovoľnému charakteru menej normatívny 
a donucovací prístup, a preto môžu byť v 
niektorých situáciách vhodnejším nástrojom, 
obzvlášť sa zdá byť účinný v prípade súkromných 
PES schém. Dobrovoľnosť poskytuje flexibilitu 
pri rozhodovaní. Dobrovoľný charakter PES 
poskytuje príležitosť prerokovať podrobnosti o 
dohodách medzi zainteresovanými stranami 
bez akýchkoľvek zákazov a obmedzení (v 
rámcoch stanovených právnymi predpismi). 
Predstavuje to príležitosť zapojiť predtým 
nezainteresované subjekty (najmä v 
súkromnom sektore) do činností súvisiacich 
s ochranou životného prostredia. Ich zmeny 
správania sú podporované skôr pozitívnymi 
stimulmi než nátlakom, čo pravdepodobne 
vedie k transformačným zmenám.

• Zameranie na platobné schémy prispelo k 
prilákaniu politickej podpory týkajúcej sa  
ochrany životného prostredia, ale tiež ku 
komodifikácii (chápanie ekosystémových 
služieb ako komodity) rastúceho počtu 
ekosystémových služieb a k zavedeniu 
trhovej logiky na riešenie environmentálnych 
problémov. Ľahko zrozumiteľné PES dohody 
sa už ukázali ako užitočné nástroje na 
zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o 
environmentálnych otázkach.

• PES prináša príležitosti pre aktivity týkajúce 
sa politicko-inštitucionálnych systémov a 
rozvoja podnikov s cieľom inovácie a zvýšenia 
obchodovateľnosti, ako aj pre rozvoj priameho 
predaja predtým neobchodovateľných 
nedrevných lesných produktov a služieb.

• Financovanie ochrany životného prostredia sa 
vo väčšine krajín zabezpečuje prostredníctvom 
zložitých daňových systémov, dotácií, sankcií a 
rozpočtu. V porovnaní s inými prístupmi k riadeniu 
zdrojov sa schémy PES často odporúčajú ako 
flexibilnejšie, ľahšie aplikovateľné a nákladovo 
efektívne, čo umožňuje vysoké prispôsobenie 
miestnym okolnostiam. PES vytvára 
jednoduché prepojenie medzi využívaním 
environmentálnej služby a platbou, ktorá priamo 
súvisí s jej poskytovaním. Akýkoľvek systém, ako 
je tento, ktorý môže ľahko uchopiť verejnosť, 
médiá a tvorcovia verejnej mienky, môže byť 

okamžite považovaný za „konajúci dobro“ v 
oblasti životného prostredia.

• Hoci schémy PES nie sú určené na 
prerozdeľovanie bohatstva, môže dôjsť k 
dôležitým synergiám so sociálnymi cieľmi,  
keď  je návrh schémy premyslený a miestne 
podmienky sú priaznivé. To by mohlo špecificky 
podporovať politiky EÚ v oblasti rozvoja vidieka. 
PES ponúkajú tiež distribučné výhody, pokiaľ 
komunity môžu zlepšiť svoje živobytie tým, 
že ponúkajú a predávajú svoje ekosystémové 
služby (ES) a prostredníctvom prístupu na 
nové trhy.

• Okrem poskytovania finančných prostriedkov 
vlastníkom pozemkov, môžu schémy PES 
poskytovať aj nepeňažné výhody, ako je 
odborná príprava, špecializovaní poradcovia, 
zlepšenie infraštruktúry alebo technická 
podpora. Okrem toho systémy PES premosťujú 
záujmy vlastníkov pozemkov, užívateľov 
zdrojov a záujmy ochrany prírody, a preto ich 
možno považovať za účinný nástroj na riešenie 
súboru problémov. Vidiecke komunity môžu 
ťažiť zo zvýšenej úrovne znalostí o postupoch 
trvalo udržateľného využívania zdrojov, ktoré 
sú zvyčajne spojené s PES, prostredníctvom 
poskytovania odbornej prípravy a technickej 
pomoci. Nie je však dobre známe, či sa tieto 
potenciálne výhody v praxi realizujú alebo ako 
závisia od návrhu schémy.

• Účasť v PES ponúka pre zúčastnené podniky 
podporu v oblasti publicity. Pre zúčastnený 
podnik je to výhoda, aj keď to môže znamenať, že 
reputácia PES môže rásť alebo padať na základe 
reputácie týchto významných podnikov.

Na druhej strane boli rozpoznané počas 
implementácie týchto mechanizmov finan-
covania rôzne ťažkosti a výzvy, ktoré možno 
čiastočne vysvetliť tým, že sa vyskytli v 
počiatočných fázach inovačného procesu a boli 
spôsobené slabou podporou poskytovanou 
inštitucionálnym systémom. Častú prekážku 
predstavuje aj pokrytie počiatočných nákladov na 
takéto iniciatívy. Nemali by sme však zabúdať, že 
stále pôsobíme v oblasti, v ktorej obchodovateľnosť 
je a do istej miery i zostane obmedzená. Bežné 
riziká sa spájajú s nasledovným:

• Definovanie, pochopenie, meranie a 
ekonomické hodnotenie ekosystémových 
služieb v primeranom rozsahu a presnosti
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zostáva základnou výzvou pre implementáciu 
platobných mechanizmov. Aj keď si táto 
implementácia vyžaduje náležité vedecké 
znalosti a technické schopnosti a zručnosti, 
vychádza aj z konzultácií so zainteresovanými 
stranami. Zdieľanie poznatkov a skúseností 
môže popri špecifickosti služieb, napomôcť 
znížiť náklady a podporiť efektívnejší prístup k 
štúdiu ekosystémových služieb a implementácii 
platobných mechanizmov. Tieto informácie 
môžu tiež umožniť rozvoj účtovného systému 
zameraného nielen na toky ekosystémových 
služieb, ale aj na prírodný kapitál.

• Jedným z predpokladov zavedenia platobných 
schém je existencia inštitucionálnej a 
politickej podpory. Uplatňovanie osobitnej 
platobnej schémy závisí od záujmu a ochoty 
zainteresovaných strán, platných zákonov 
a iných právnych predpisov a od dostatku 
finančných zdrojov. Spoločnosť môže byť vo 
všeobecnosti ochotná platiť za nedrevné lesné 
produkty a služby, ale prevádzkové mechanizmy 
podporujúce oceňovanie a financovanie sa ešte 
stále vyskytujú len pomerne zriedkavo z dôvodu 
nízkeho záujmu alebo obmedzených informácií 
a nie sú plne zohľadnené v lesníckej politike. 
Tieto nedostatky by sa mali objasniť tvorcom 
politík, zatiaľ čo by sa výmena praktických 
príkladov medzi krajinami / regiónmi mohla 
použiť na vypracovanie odporúčaní a smerníc 
na implementáciu úspešných mechanizmov.

• Obmedzenia pri vytváraní trhov často 
súvisia s vysokými transakčnými nákladmi 
(tieto zahŕňajú náklady na identifikáciu a 
výber poskytovateľov služieb, pritiahnutie 
potenciálneho dopytu / kupujúcich, vyjed-
návanie a vypracovanie zmlúv, školenie, 
monitorovanie, reportovanie a následné 
činnosti atď.) a / alebo s právnym a sociálno-
ekonomickým rámcom, napr. voľný vstup 
do lesov. Môže dochádzať i k nepochopeniu 
vo vzťahu k rozdeleniu vlastníckych práv na 
nedrevné lesné produkty a služby a očakávaniu, 
že ich ľudia budú využívať zadarmo, aj keď tomu 
v zmysle platných predpisov tak nie je, alebo ich 
môžu považovať za cenné, ale očakávajú, že 
budú zaplatené z verejných zdrojov. 

• Ďalším potenciálnym slabým miestom pri 
implementácii PES je forma vlastníckych a 
užívateľských práv k lesnej pôde. Užívanie 
(držba) lesa musí byť jasne definovaná a 
uznaná a poskytovateľ ekosystémových služieb 

musí mať práva na poskytovanie služby, čo je 
zároveň jedným zo základných predpokladov 
pre fungovanie PES schém. Je tomu tak preto, 
že ak nie sú jasné vlastnícke alebo užívacie 
práva, kupujúci služby nemôže definovať 
platobné podmienky. Táto podmienka je úzko 
spojená s vlastníctvom lesov a iných lesných 
pozemkov. Zmeny v predpisoch a nariadeniach 
pre obhospodarovanie pozemkov môžu 
mať tiež významný vplyv na poskytovanie 
ekosystémových služieb a PES schémy.

• Zlyhanie v monitorovaní účinnosti kom-
penzačných schém vrátane rizík nesplnenia 
podmienok výkonnosti. Nevhodné alebo 
chýbajúce monitorovanie a hodnotenie PES 
sa bežne označuje ako silné obmedzenie 
pri identifikácii ich priamych aj nepriamych 
vplyvov na ľudské (t. j. sociálno-ekonomické) 
a environmentálne systémy. Napriek zvyšujú-
cemu sa počtu skúseností s PES a rastúcejmu 
záujmu vedcov, odborníkov z praxe a tvorcov 
politík, sa v niekoľkých štúdiách uvádza 
neúspech v dokumentovaní pokroku smerom 
k cieleným výsledkom, ako aj pri vytváraní 
nežiaducich sociálnych, ekonomických a 
environmentálnych vedľajších účinkov.

• Existujú tiež obavy, že využívanie nových 
zdrojov príjmov je obzvlášť náročné pre malých 
vlastníkov pozemkov, ktorým môžu chýbať 
zdroje na rozvoj potrebných marketingových 
zručností, pokrytie ich administratívnej záťaže 
atď. Táto skutočnosť upozorňuje na potrebu 
venovať osobitnú pozornosť a potrebu ďalšej 
podpory zo strany vlád, vlastníkov pozemkov 
a mimovládnych organizácií pri uplatňovaní 
nástroja MBI.

• Tvrdí sa tiež, že systém PES sa môže stať 
kontraproduktívnym. Predpokladajme, že 
služba bola poskytnutá ako samozrejmosť a 
ako spoločenská povinnosť zadarmo. Keď sa 
zavedie platobný systém za účelom zaistenia 
množstva a kvality služieb, logika sa zmení. Ak 
dôjde k situácii, že sa platby budú považovať 
za nedostatočné, odvolanie sa na sociálnu 
povinnosť bude zbytočné.

• Z množstva úspešných príkladov uplatňovania 
PES sa tieto mechanizmy javia ako relevantné, 
sľubné a prijateľné na účely podpory lesných 
produktov a služieb, avšak ich potenciál sa ešte 
stále úplne nevyužíva. Ich skutočný potenciál a 
obmedzenia sa preto nedajú spoľahlivo posúdiť.  
Nedostatok poznatkov zahŕňa otázky týkajúce
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sa úlohy inštitucionálnych aktérov pri rozvoji 
MBI a pri podpore inovačných procesov. Zdá 
sa, že zlepšenia nie sú tak závislé na vývoji 
nových mechanizmov, ale skôr na zvýšenom 
využívaní znalostí a zavedených mechanizmov 
a ich správnej implementácii.

• Občas sa vyskytujú aj tvrdenia, že PES schémy 
môžu byť nespravodlivé a môžu poskytnúť 
„zvrátené“ stimuly v prípade, že platby smerujú 
k tým, ktorí svoju pôdu degradovali alebo 
spôsobili jej ohrozenie degradáciou, a nie k tým, 
ktorí ju už trvalo udržateľne obhospodarujú. 
Úlohou každej budúcej PES schémy bude riešiť 
a zmierniť obavy, ktoré bezpochyby vzniknú. 
Očakáva sa, že obchodné schémy budú voči 
tejto kritike obzvlášť zraniteľné.

• Je možné vidieť, že ekosystémová služba 
zaplatená v rámci schémy PES nie je 
najzraniteľnejšou alebo najdôležitejšou službou 
v regióne, avšak jej výhodou je blízkosť k 
identifikovateľnému používateľovi. PES má 
tendenciu uspieť v prostredí nachádzajúcom 
sa v obývaných regiónoch, a nie v odľahlých 
oblastiach, ktoré môžu byť vystavené väčšej 
záťaži životného prostredia.

Je tiež potrebné uznať, že tento prístup neexistuje 
vo vákuu a bude si musieť „získať srdce a myseľ“ 
vlád, súkromného sektora a širokej verejnosti 
v krajinách, v ktorých by mohol byť prijatý. 
Dôležitosť kontextu pri dosahovaní politických 
cieľov zdôrazňuje, že neexistuje žiadna jednotná 
politika, ktorá by vyhovovala každému scenáru. 
Predchádzajúce skúsenosti s prístupmi založe-
nými na stimuloch naznačujú, že je 
nepravdepodobné, že prístup PES bude vždy 
schopný súčasne zlepšiť živobytie, zvýšiť 
ekosystémové služby a znížiť náklady. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať zabezpečovaniu 
práv na užívanie, pretože užívanie pozemkov 
je často základom PES schém, ktoré bežne 

kompenzujú obmedzenie užívania pozemkov 
alebo financujú osobitné hospodárske opatrenia 
pre konkrétny typ pozemkov.

Súčasné znalosti a skúsenosti naznačujú aj ďalšie 
oblasti, v ktorých je potrebný ďalší výskum. 
Niekoľko projektov týkajúcich sa problematiky 
PES, ktoré už dlhší čas prebiehajú v rozvojových 
krajinách, začína ponúkať sľubné zistenia týkajúce 
sa využívania mechanizmov PES. Nové projekty sa 
však budú môcť poučiť z úspechov a neúspechov 
svojich predchodcov iba vtedy, ak sa spôsob, 
akým sa výstupy týkajúce sa environmentálneho, 
sociálno-ekonomického a politického kontextu 
politiky, systematicky dokumentujú a porovnávajú 
s viacerými prípadmi. Vďaka dlhodobým 
skúsenostiam dôkladné hodnotenie programu 
poskytne podklady pre ďalšie pochopenie 
efektívnosti rôznych návrhov politík v priebehu 
času, ako aj informácie o tom, ako systémy 
PES reagujú na vonkajšie otrasy. Spolupráca 
medzi ekológmi a ekonómami môže napomôcť 
lepšiemu stanoveniu produkčnej funkcie 
ekosystémových služieb. Komunikačné aktivity 
by sa nemali zameriavať iba na poskytovateľov 
ekosystémových služieb alebo ich kupujúcich; 
mali by sa tiež zameriavať na subjekty s 
rozhodovacou právomocou a na širokú verejnosť, 
nakoľko je často potrebná politická podpora, 
a to najmä v počiatočných fázach vývoja. 
Pilotné projekty sú často dobrým spôsobom, ako 
demonštrovať relevantnosť PES a ukázať výsledky. 
Tieto informácie zlepšia návrh vstupných kritérií 
a znížia neistotu súvisiacu s environmentálnou 
účinnosťou. Potrebný je aj ďalší výskum týkajúci 
sa zisťovania, ako môžu stimulačné mechanizmy 
zodpovedať za potenciálne kompromisy a synergie 
pri produkcii viacerých ekosystémových služieb. 
Dodatočná analýza rozsiahlych politík PES nám 
môže pomôcť pochopiť širšie účinky rozšírenia 
PES schém na celkové hospodárstvo.
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Východiská

Na 7. ministerskej konferencii FOREST EUROPE, 
ktorá sa konala v októbri 2015 v Madride podpísali 
európski ministri zodpovední za lesy Madridskú 
ministerskú Rezolúciu 1 „Lesnícky sektor v centre 
zelenej ekonomiky“ a okrem iného vyjadrili aj 
svoj záväzok “Podporovať výmenu informácií o 
metodikách a postupoch pri oceňovaní a platbách 
za ekosystémové služby lesa“.

Tento ministerský záväzok bol následne 
reflektovaný v Pracovnom programe FOREST 
EUROPE na roky 2016 - 2020, aktivita 4.4.2 
„Podpora paneurópskych postupov pri oceňovaní 
a platbách za ekosystémové služby lesa“. V 
súlade s touto aktivitou sa mala vytvoriť „online 
platforma, ktorá bude slúžiť na výmenu poznatkov 
a informácií o metódach oceňovania a platbách 
za ESL, ako aj na zdieľanie praktických príkladov 
v tejto oblasti“.

Online platforma FOREST EUROPE o 
ekosystémových službách lesa je nástroj, ktorý 

zhromažďuje dostupné a publikované informácie 
o oceňovaní a platbách za ESL na jednom mieste 
prostredníctvom jednoduchých prehliadacích 
systémov. Podporuje rozhodovanie o ESL a výbere 
vhodnej metódy ich oceňovania, ako aj vhodných 
mechanizmov financovania. Tvorcovia politík 
majú tiež možnosť preskúmať existujúce metódy 
oceňovania a platobné schémy implementované 
v signatárskych krajinách FOREST EUROPE. 
Online platforma poskytuje aj súbor odporúčaní, 
príležitostí a rizík spojených s oceňovaním a 
platbami za ESL.

Portál pozostáva z troch modulov: (i) Úvod do 
ekosystémových služieb lesa; (ii) Oceňovanie 
ekosystémových služieb lesa; a (iii) Platby za 
ekosystémové služby lesa. 

Online platforma FOREST EUROPE o 
ekosystémových službách lesa je prístupná 
na webovej stránke FOREST EUROPE  https://
foresteurope.org/valuation-forest-ecosystem-
services/.
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FOREST EUROPE online platforma 
o ekosystémových službách lesa

Obrázok 4 Domovská stránka online platformy o ekosystémových službách lesa



Modul I – Úvod do ekosystémových služieb

Prvý modul obsahuje stručný úvod do 
problematiky ekosystémových služieb, poskytuje 
inštitucionálny rámec pre ekosystémové služby 
a vysvetľuje tri vzájomne prepojené koncepty 
súvisiace s poskytovaním ekosystémových 
služieb, t. j. ekosystémový proces, ekosystémovú 
funkciu a ekosystémovú službu. Tento modul sa 

venuje  aj porovnaniu troch hlavných prístupov 
ku klasifikácii ekosystémových služieb podľa (i) 
Millennium Assessment (2003), (ii) TEEB (2010) 
a (iii) CICES V 4.3. vypracované predchádzajúcou 
expertnou skupinou FOREST EUROPE, ktorá 
pracovala v rokoch 2012 - 2014.
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Modul II – Oceňovanie ekosystémových služieb 
lesa

Napriek skutočnosti, že sa realizuje množstvo 
štúdií zaoberajúcich sa odhadom hodnoty 
ekosystémových služieb lesa pomocou rôznych 
prístupov a metód oceňovania, mnohé z nich nie 
sú verejne dostupné alebo sú ťažko zrozumiteľné 
z dôvodu používania rôznych jazykov alebo 
sofistikovaných pojmov.

Na základe analýzy, ktorú vykonala expertná 
skupina FOREST EUROPE pre oceňovanie a 
platby za ESL, boli v druhom module vytvorené 
interaktívne schémy, ktoré poskytujú jednoduchú 
orientáciu v rámci rôznych metód oceňovania a 
prístup k prípadovým štúdiám získaným z rôznych 
signatárskych krajín FOREST EUROPE.

Prípadové štúdie uverejnené na online platforme 
boli vypracované na základe štúdií oceňovania 
ekosystémových služieb podľa vopred určenej 

šablóny opisujúcej i) zameranie štúdie, t.j. 
opis oceňovaných ekosystémových služieb a 
špecifikáciu geografického rozsahu, na ktorý sa 
daná štúdia vzťahuje, ii) použitá metóda (metódy) 
oceňovania a iii) hlavné výsledky oceňovacej 
štúdie.

Prípadové štúdie vypracovali pozvaní odborníci z 
Rakúskeho výskumného centra pre lesy / Austrian 
Research Centre for Forests, členovia expertnej 
skupiny FOREST EUROPE a sekretariát Liason Unit 
Bratislava s použitím rôznych zdrojov údajov, ako 
sú podkladové dokumenty poskytnuté signatármi 
a pozorovateľmi FOREST EUROPE, oceňovacie 
štúdie dostupné v databázach Web of Science 
alebo Scopus, rešerš literárnych zdrojov a výsledky 
národných alebo medzinárodných výskumných 
projektov.

Obrázok 5 Modul I – Úvod do ekosystémových služieb



Prehliadanie v rámci tohto modulu je možné 
dvoma spôsobmi. Prvá interaktívna schéma 
umožňuje vyhľadávanie prístupov a metód 
oceňovania podľa typu ESL, ktorá sa má oceňovať. 

Táto schéma relatívne rýchlo a jasne určuje, ktorá 
metóda by sa mala použiť na ocenenie jednotlivých 
ESL (obrázok 6).
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Druhá interaktívna schéma poskytuje celkový 
prehľad prístupov a metód, ktoré boli vytvorené na 
ekonomické oceňovanie ESL (obrázok 7). Obidve 
schémy tiež poskytujú vysvetľujúce poznámky, 

kde po kliknutí na názov metódy sa zobrazí popis 
metódy, jej výhody a obmedzenia, ako aj praktický 
príklad jej implementácie.

Obrázok 6 Interaktívna schéma - Prístupy a metódy oceňovania klasifikované podľa typu ekosystémových služieb lesa, 
ktoré sa majú oceňovať

Obrázok 7 Interaktívna schéma - Prehľad prístupov a metód na oceňovanie ESL



Modul III – Platby za ekosystémové služby lesa

Tretí modul o platbách za ekosystémové služby 
lesa obsahuje krátky úvod do problematiky a 
opis základných platobných mechanizmov. Na 
ilustráciu implementácie platobných schém za 
ekosystémové služby lesa (PESL) v paneurópskom 

regióne a na podporu výmeny informácií a 
postupov týkajúcich sa platieb za ESL bola 
vytvorená interaktívna mapa signatárskych krajín 
FOREST EUROPE (obrázok 8).
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Prípadové štúdie sú uvedené najmä pre metódu 
podmieneného oceňovania, metódu výberového 
modelovania, metódu prenosu hodnotenia 
úžitkov, metódu trhovej ceny, metódu cestovných 
nákladov a metódu hedonických cien. Ostatné 
metódy uvedené v interaktívnej schéme obsahujú 
iba opisy založené na teoretických východiskách 
bez uvedenia príkladov. Dôvodom je skutočnosť, 

že príslušná metóda sa používa len zriedka 
(pravdepodobne preto, že nie je prakticky 
použiteľná), alebo preto, že sa prekrýva s inou 
metódou (niektoré metódy oceňovania majú 
niekoľko variantov a / alebo podkategórií, ktoré sú 
v skutočnosti takmer identické a používajú sa v 
podstate na ten istý účel).

Užívatelia interaktívnej mapy si môžu vybrať 
prípadové štúdie PESL pomocou týchto kritérií: 
i) krajina, ii) mechanizmus financovania a iii) typ 
ekosystémovej služby lesa

Na zber prípadových štúdií boli oslovení zástupco-
via signatárov FOREST EUROPE so žiadosťou o 
príspevok k mapovaniu PESL implementovaných 
v paneurópskom regióne a k tvorbe interaktívnej 
mapy. Každá prípadová štúdia je vytvorená podľa 
spoločnej šablóny opisujúca i) miesto, kde sa PES 
schéma implementovala (krajina alebo región), 
ii) kompenzované ekosystémové služby, iii) 
fungovanie PES schémy, iv) subjekty zapojené do 
PES schémy, v) časový horizont a vi) dostupnosť 

ekonomických údajov.

Existuje veľa príkladov dobre fungujúcich a / alebo 
rozvíjajúcich sa PES schém v odvetví lesného 
hospodárstva v signatárskych krajinách FOREST 
EUROPE. Tieto príklady predstavujú základ pre 
vývoj nových PES. Je však potrebné zohľadniť 
identifikáciu a posúdenie miestnych sociálno-
ekologických podmienok.

V nasledujúcej kapitole sú opísané vybrané 
príklady rôznych finančných mechanizmov pre 
rôzne typy ekosystémových služieb lesa, ktoré 
boli implementované v signatárskych krajinách 
FOREST EUROPE. 

Obrázok 8 Interaktívna mapa signatárov FOREST EUROPE s príkladmi implementovaných platieb za ekosystémové 
služby lesa



Lokalita

Krajina: Chorvátsko

Úroveň: národná

Kompenzované / zlepšené ekosystémové služby

Platby za ekosystémové služby lesa sú určené na účely uvedené v § 68 zákona o lesoch:

1. hospodárenie v ochranných lesoch a lesných pozemkoch;

2. príprava a schvaľovanie lesných hospodárskych plánov; 

3. hospodárenie v komerčných lesoch vo vlastníctve malých vlastníkov lesov, s výnimkou prác týkajúcich sa ťažby dreva a 

zberu nedrevných lesných produktov,

4. hospodárenie v komerčných lesoch vo vlastníctve orgánov verejnej správy, inštitúcií, právnických osôb, stredných a 

veľkých vlastníkov lesa, a to:

a.    zalesňovanie,

b.    sanácia a obnova lesov poškodených biotickými a abiotickými faktormi,

c.    údržba prameňov, studní a nádrží,

d.    ochrana lesov pred škodlivými činiteľmi a požiarom,

5. odmínovanie lesov a lesnej pôdy;

6. vedecké a odborné štúdie v oblasti lesníctva;

7. protipožiarne opatrenia.

Manažment

Platby za ekosystémové služby lesa (PESL) sa poskytujú ako schéma priamych platieb pre právnické a fyzické osoby v 

súlade s § 65 zákona o lesoch. Platby sú sprostredkovávané medzi užívateľmi (občania a inštitúcie Chorvátskej republiky) 

a poskytovateľmi ekosystémových služieb (štátni alebo súkromní vlastníci lesov) v zmysle právnych predpisov (zákon o 

lesoch a súvisiace nariadenia).

Každá právnická osoba a fyzická osoba, ktorá v Chorvátskej republike vykonáva registrované činnosti, je zdaňovaná 

podobne ako korporácia a ak dosahuje ročný príjem vo výške viac ako 3 000 000 HRK (chorvátskych kún), je povinná 

platiť za ekosystémové služby lesa. PESL sa platia vo výške 0,0265% z celkových príjmov do štátneho rozpočtu a sú určené 

na účely uvedené v § 68 zákona o lesoch (viď vyššie).

Platby sa prideľujú vlastníkom lesov úmerne k výmere lesných pozemkov, ktoré sú nimi obhospodarované v súlade s 

lesnými hospodárskymi plánmi.

Postup použitia platieb podľa § 65 zákona o lesoch určí minister formou nariadenia.

Zainteresované strany

Poskytovatelia služby: 

• Rôzne kategórie vlastníkov lesa, napr. orgány verejnej správy, inštitúcie, právnické osoby, malí, stredne veľkí a veľkí vlastníci 

lesa 

Užívatelia služieb: 

• Obyvatelia a inštitúcie Chorvátskej republiky
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Vybrané príklady implementácie platobných schém 
v signatárskych krajinách FOREST EUROPE 

Platby za ekosystémové služby lesa v Chorvátsku 



Zainteresované strany

Donori, financujúce agentúry alebo sponzori::

• Každá právnická osoba a fyzická osoba, ktorá v Chorvátskej republike vykonáva registrované činnosti, je zdaňovaná 

podobne ako korporácia a ak dosahuje ročný príjem vo výške viac ako 3 000 000 HRK (chorvátskych kún), je povinná 

odviesť platbu vo výške 0,0265% z celkových príjmov do štátneho rozpočtu.

Sprostredkovatelia:

• Chorvátska republika vo svojich právnych predpisoch (zákon o lesoch (OG 68/18)) ustanovuje daňovníkov, spôsob výberu 

a prideľovania platieb a podporované činnosti. 

Mechanizmus PESL je  daný zákonmi:

Nariadenie o postupe pri realizácii práv na finančné prostriedky z použitia poplatku za ekosystémové služby lesa za vykonanú 

prácu v lesoch (OG 22/15, 93/15 i 46/18)

Nariadenie o metóde výpočtu, tlačivách, samostatných účtoch a termínoch platieb za používanie poplatku za ekosystémové 

služby lesa (OG 19/15)

Časový horizont

Rok zavedenia: 1990. (Dodatky k zákonu o lesoch OG 41/90)   

Časový horizont: dlhodobý

Stav PES: aktívna schéma

Dostupnosť ekonomických údajov

Ročné údaje o získaných a pridelených platbách sú verejne prístupné na základe písomnej žiadosti adresovanej Ministerstvu 

pôdohospodárstva (okfs@mps.hr).

Podobné údaje o použití platieb za štátne lesy sú uvedené vo výročných správach štátneho podniku „Lesy Chorvátska“

 (https://www.hrsume.hr/images/stories/godisnja-poslovna-izvjesca/godisnje_izvjesce_za_2017.pdf) 

Odkazy / Zdroje informácií

Zákon o lesoch OG 68/18 (https://narodne-novine.nn.hr/clanc18i/sluzbeni/2018_07_68_1392.html)

Nariadenie o postupe pri realizácii práv na finančné prostriedky z použitia poplatku za ekosystémové služby lesa za 

vykonanú prácu v lesoch (OG 22/15, 93/15 i 46/18);

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_46_883.html)

Nariadenie o metóde výpočtu, tlačivách, samostatných účtoch a termínoch platieb za používanie poplatku za ekosystémové 

služby lesa (OG 19/15; https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_02_19_409.html)
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Lokalita

Krajina: Veľká Británia

Úroveň: národná

Kompenzované / zlepšené ekosystémové služby

Sekvestrácia a ukladanie uhlíka 

Manažment

Uhlíkový kódex (Woodland Carbon Code - WCC), ktorý bol uvedený v roku 2011, je normou podporovanou britskou vládou 

pre projekty zaoberajúce sa uhlíkom viazaným v stromoch. Vlastníkom lesov poskytuje mechanizmus na zapojenie sa do 

trhu s uhlíkom vo Veľkej Británii a poskytuje tiež záruku, že odstraňovanie CO2 prostredníctvom výsadby nových lesov 

je trvalé. Táto schéma je založená na nástrojoch na tvorbu prognóz uhlíka a monitorovacích protokoloch vypracovaných 

organizáciou Forest Research; nové lesy, ktoré spĺňajú túto normu, musia byť kontrolované treťou stranou či sú trvalo 

udržateľne obhospodarované a spĺňajúce uhlíkové normy, čo vedie k zvýšeniu dôveryhodnosti u kupujúcich. Existuje aj 

register projektov a uhlíkových jednotiek, ktorý sleduje vydávanie, vlastníctvo a používanie uhlíkových jednotiek, čím sa 

zabezpečuje transparentnosť a posilňuje dôvera.

Zmluvy medzi vlastníkmi pôdy a kupujúcimi, vrátane ceny uhlíka, ktorá sa má zaplatiť, sú prerokovávané pre každý prípad 

samostatne. Ceny za tonu CO2 sa medzi projektmi líšia a môžu byť v rozmedzí od 5 do 15 GBP za tonu.

Zainteresované strany

Poskytovatelia služieb: 

• Vlastníci a obhospodarovatelia pozemkov: Vlastníci pozemkov sa môžu priamo zapojiť do aktivity a nájsť kupujúcich 

alebo môžu pracovať prostredníctvom projektových developerov so skúsenosťami s uvádzaním projektov na trh. K 

dnešnému dňu bolo schválených približne 200 projektov, ktoré predložilo 24 rôznych developerov – zahŕňajúc Forest 

Carbon, Woodland Trust, lesnícke subjekty, mestské rady, píly a jednotliví vlastníci pozemkov. Spoločne tieto projekty 

napomohli vytvoriť viac ako 20 000 ha lesov, pri ktorých sa predpokladá, že počas svojho života až do veku 100 rokov 

budú viazať približne 6 miliónov ton CO2 z atmosféry.

Užívatelia služieb: 

• Podniky a ďalšie organizácie: Z doteraz schválených projektov sa približne polovica uhlíka predala už viac ako 70 

rôznym podnikom. Medzi spoločnosti, ktoré si už zakúpili uhlíkové jednotky, patria väčšinou malé a stredné podniky 

(MSP), vrátane maloobchodného sektora (potravinárske spoločnosti, nábytkárske spoločnosti), výrobcov papiera, ako 

aj odvetvia dopravy. Spoločnosť BWOC, ktorá distribuuje palivo, uvádza, že jednou z výhod nákupu v rámci projektu 

WCC je to, že im to pomohlo získať viacej zákaziek vo verejnom sektore. Green Investment Bank ocenila príležitosť, že 

dostali svojich zamestnancov do lokalít, kde pomáhali s výsadbou stromov. Na webových stránkach WCC je možné nájsť 

prípadové štúdie aj ostatných subjektov kupujúcich WCC http://www.forestry.gov.uk/carboncode.

Poskytovatelia poznatkov a znalostí:

• Projektoví developeri poskytujú služby prezentujúce základné poznatky, radia vlastníkom pôdy a kupujúcim ako sa 

zapojiť do WCC. Vláda prostredníctvom Škótskeho lesného hospodárstva a Komisie pre lesné hospodárstvo (v Anglicku) 

poskytuje poradenstvo a pokračuje vo vývoji Kódexu tam, kde sú potrebné ďalšie doplnenia a zmeny. Forest Research 

(súčasť Komisie pre lesné hospodárstvo) poskytuje základné vedecké a uhlíkové modely, ktoré sú základom kódexu.
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Uhlíkový kódex   (Veľká Británia)



Zainteresované strany

Financujúce agentúry alebo sponzori:

• Peňažné prostriedky za uhlík pochádzajú od kupujúcich uhlíkových jednotiek v rámci tejto schémy. Projekty sú tiež 

oprávnené žiadať štátne dotácie na krytie nákladov na zakladanie lesov, pokiaľ spĺňajú dodatočné požiadavky kódexu.

Sprostredkovatelia:

• Hlavnými sprostredkovateľmi sú projektoví developeri a Škótske lesy (ktorí riadia túto schému). Títo sprostredkovatelia sú 

nevyhnutní pre úspech a prijatie Kódexu. Poskytujú technické poradenstvo, zlepšujú dôveru a zvyšujú informovanosť o 

kódexe. Ďalšie informácie o projektoch sú dostupné na https://www.woodlandcarboncode.org.uk/buy-carbon/woodland-

carbon-projects#verified.

Časový horizont

Rok zavedenia: kódex bol zavedený do používania v roku 2011

Časový horizont: trvanie projektov sa pohybuje od 30 do 100 rokov 

Stav PES: aktívna schéma

Dostupnosť ekonomických údajov

Najnovšie štatistické údaje o uhlíkovom kódexe sú dostupné na Provisional Woodland Statistics: 2019 Edition 

Odkazy / Zdroje informácií

Ďalšie informácie sú dostupné na www.forestry.gov.uk/carboncode
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Lokalita

Krajina: Veľká Británia

Úroveň: regionálna

Región: Anglicko

Kompenzované / zlepšené ekosystémové služby

Schéma sa zameriava na zakladanie a obhospodarovanie lesov, čím sa zabezpečujú: rekreačné služby, znižovanie 

povodňového rizika, sekvestrácia uhlíka, regulácia klímy, zlepšenie kvality vody a pôdy, produkcia dreva a kultúrne dedičstvo.

Manažment

Anglická grantová schéma pre lesy (English Woodland Grants Scheme - EWGS) bola zavedená v roku 2005 a nahradila 

Schému lesných grantov. Kľúčovými cieľmi sú udržanie a zvýšenie benefitov verejnosti poskytovaných z existujúcich lesov 

a investovanie do zakladania nových lesov pre ďalší verejný úžitok. Schéma pozostáva zo šiestich osobitných grantov. Grant 

pre plánovanie lesov (Woodland Planning Grant - WPG) financuje prípravu plánov pre trvalo udržateľné obhospodarovanie 

lesov v súlade s britskou normou o lesoch. Grant pre hodnotenie lesov (Woodland Assessment Grant - WAG) platí za 

zhromažďovanie informácií na účely zlepšovania rozhodovania v oblasti riadenia. Grant pre obnovu lesov (Woodland 

Regeneration Grant - WRG) podporuje zmeny v drevinovom zložení lesov prostredníctvom prirodzenej obnovy alebo 

zalesňovania po ťažbe. Grant na zlepšovanie stavu lesov (Woodland Improvement Grant - WIG) platí za prácu v lesoch 

s cieľom zabezpečiť environmentálne a sociálne benefity. Grant pre obhospodarovanie lesov (Woodland Management 

Grant - WMG) kryje náklady súvisiace s poskytovaním vysokokvalitných benefitov pre verejnosť  z existujúcich lesov. 

Grant na zakladanie lesov (WCG) ponúka dodatočné finančné stimuly, keď zakladanie lesov prináša veľký verejný úžitok a 

kompenzáciu ušlého poľnohospodárskeho príjmu.

Proces podávania žiadostí o grant je riadený na sub-národnej úrovni. Uchádzači zašlú návrh na miestne príslušný lesný 

úrad (Forestry Commission). Lesný úrad môže pred schválením tejto žiadosti danú lokalitu skontrolovať alebo skonzultovať 

s orgánmi, akým je napríklad Natural England. Všetky návrhy na výrub a zakladanie lesov sa zapíšu na 28 dní do verejného 

registra lesného úradu, aby si ich mohol ktokoľvek prezrieť a pripomienkovať. 

Dohody s vlastníkmi lesov majú formu zmlúv. Platba je príspevkom na krytie nákladov spojených so zakladaním alebo 

obhospodarovaním lesov v rozmedzí od 20% (v prípade niektorých grantov na obnovu lesov) až po 80% (v prípade 

niektorých grantov na zlepšenie a zakladanie lesov).

Zainteresované strany

Poskytovatelia služieb: 

• Registrovaní vlastníci lesov v Anglicku 

• Nájomcovia a užívatelia, pričom sa vyžaduje súhlas vlastníka pozemku

• Štátne orgány, okrem správcov verejného lesného majetku, a ostatné verejné orgány ako ich užívatelia.

Užívatelia služieb: 

• Britská vláda prostredníctvom Lesníckej komisie v mene anglickej verejnosti.

• Miestni vlastníci pozemkov majú priamy úžitok z príspevkov pokrývajúcich náklady spojené so zakladaním a 

obhospodarovaním lesov.

• Miestni obyvatelia nepriamo benefitujú z kvalitnejšieho prostredia, rekreačných príležitostí a zníženého rizika povodní.

• Ďalšie úžitky sa získavajú nepriamo vďaka lepším rekreačným príležitostiam, kultúrnemu dedičstvu, sekvestrácii uhlíka a 

ochrane biodiverzity.
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Grantová schéma pre lesy (Veľká Británia)



Časový horizont

Rok zavedenia: 2005

Časový horizont: strednodobý 

Stav PES: Schéma je v súčasnosti ukončená

Dostupnosť ekonomických údajov

Grant pre plánovanie lesov (Woodland Planning Grant - WPG) – 20 GBP/ha na prvých 100 hektárov, 10 GBP /ha na zvyšnú 

výmeru pozemkov, pričom minimálna platba je 1 000 GBP.

Grant pre hodnotenie lesov (Woodland Assessment Grant - WAG)

Typ posúdenia Sadzba v rámci grantu Minimálna platba

Ekologické hodnotenie 5,60 GBP na hektár 300 GBP

Plán úpravy krajiny 2,80 GBP na hektár 300 GBP

Historické & kultúrne dedičstvo 5,60 GBP na hektár 300 GBP

Určenie záujmov zainteresovaných strán 300 GBP za hodnotenie 300 GBP

Grant pre obhospodarovanie lesov (Woodland Management Grant - WMG) – 30 GBP/ha za rok na oprávnenom území.

Grant pre zlepšovanie stavu lesov (Woodland Improvement Grant - WIG) – k dispozícii sú 4 národné fondy:

• Grant na zlepšenie stavu lesov v lokalitách so špeciálnym vedeckým záujmom (SSSI WIG) - 80%-ný príspevok na prácu, 

ktorá napomôže v lesoch so špeciálnym vedeckým záujmom dosiahnuť alebo udržať priaznivý stav.

• Grant na zlepšenie biodiverzity (BAP WIG) - 50%-ný na uskutočnenie Akčného plánu pre biodiverzitu (UK Biodiversity 

Action Plan)

• Grant na zlepšenie stavu ohľadom ochrany veverice obyčajnej (Red squirrel WIG) - 80%-ný príspevok na zachovanie 

zdrojov v rezerváciách a nárazníkových zónach výskytu veverice obyčajnej.

• Grant na zlepšenie vstupu verejnosti do lesa (Public Access WIG) - 50 alebo 80%-ný príspevok na zabezpečenie a 

zlepšenie zariadení na miestach kde je to potrebné, tak aby bol umožnený prístup verejnosti do lesa. Vyššie príspevky je 

možné získať v oblastiach s regionálnou prioritou, napr. v oblastiach, ktorých je prioritnou sociálna regenerácia. 

Grant pre obnovu lesov (Woodland Regeneration Grant - WRG)

Sadzby platieb za premenu lokalít starých prírodných lesov

Ťažba Zalesňovanie Grant na 1 ha

Ihličnaté staré lesy

Pôvodné druhy 1760 GBP

Listnaté plantáže 950 GBP

Ihličnaté plantáže 0 GBP

Listnaté staré lesy Pôvodné druhy 1760 GBP

Sadzby platieb za premenu lokalít sekundárnych lesov

Ťažba Zalesňovanie Grant na 1 ha

Plantáže ihličnatých drevín

Pôvodné druhy 1100 GBP

Listnaté plantáže 950 GBP

Ihličnaté plantáže 360 GBP

Plantáže listnatých drevín

Pôvodné druhy 1100 GBP

Listnaté plantáže 950 GBP

Listnaté porasty s veľkými rozstupmi 350 GBP
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Dostupnosť ekonomických údajov

Grant pre zakladanie lesov (Woodland Creation Grant - WCG)

Typ lesa Vlastnosti
Min hustota 
stromov/ha

Max rozstupy
Max otvorená 
plocha

Max % krovín

Pôvodný
Pôvodné druhy vhodné pre dané 
miesto, prirodzene rozmiestnené

1600 15m 40% 25%

Lesy 
spoločenstiev

Navrhnuté tak, aby umožňovali 
vstup do lesa a vhodné pre dané 
miesto a lokalitu

1100-2250 3m 40% 25%

Špeciálne druhy 
listnatých drevín

Vhodné porasty listnatých drevín, 
ktoré sú pestované vo veľkých 
rozstupoch

100 10m 10% 0%

Malý štandardný
<3,0 ha a nezaradený ani do 
jedného z vyššie uvedených 
typov lesa

1100 3m 10% 15%

Štandardný
≥3.0 ha and nezaradený ani do 
jedného z vyššie uvedených 
typov lesa

2250 2.5m 20% 10%

Zdroje informácií

http://adlib.everysite.co.uk/adlib/defra/content.aspx?doc=122813&id=122814
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Lokalita

Krajina: Švajčiarsko

Úroveň: národná

Kompenzované / zlepšené ekosystémové služby

Prevencia výskytu prírodných hrozieb spôsobených gravitáciou

Manažment

Švajčiarska konfederácia a kantóny platia vlastníkom lesa za obhospodarovanie lesa tak, aby mohli čo najlepšie zabezpečiť 

zníženie pravdepodobnosti a frekvencie výskytu prírodných hrozieb spôsobených gravitáciou (lavíny, padanie kameňov ...).

V dohovore sú popísané opatrenia, ktoré môžu vlastníci lesov prijať s cieľom zníženia pravdepodobnosti a frekvencie výskytu 

prírodných hrozieb spôsobených gravitáciou. Konfederácia a kantóny platia za realizáciu týchto opatrení vlastníkom lesa 

(každý asi 50%). Každé opatrenie má stanovenú pevnú cenu, celková ročná výška platieb je limitovaná sumou približne 60 

miliónov CHF (platby Konfederácie, bez platieb kantónov) pre všetkých vlastníkov lesa v krajine.

Právnym základom týchto platieb je švajčiarsky spolkový zákon a nariadenie o lesoch a švajčiarsky spolkový zákon o 

poľovníctve a ochrane cicavcov a voľne žijúcich vtákov.

Zainteresované strany

Poskytovatelia služieb: 

• Vlastníci lesov: Ak realizujú akékoľvek opatrenia vychádzajúce z dohovoru, poskytovatelia služby (vlastníci lesov) 

vynakladajú úsilie, menia svoje návyky, spôsoby práce alebo urobia ústupky. 

Užívatelia služieb: 

• Regionálne vlády (kantóny) a národné vlády (konfederácie) sú ochotné platiť za ekosystémovú službu týkajúcu sa 

prevencie výskytu prírodných hrozieb spôsobených gravitáciou, ktorú lesy zabezpečujú.

Časový horizont

Rok zavedenia: neznámy

Časový horizont: dohovor bude trvať najmenej do roku 2024

Stav PES: aktívna schéma

Dostupnosť ekonomických údajov

Údaje nie sú dostupné.

Odkazy / Zdroje informácií

http://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/recht/vollzugshilfen/fachspezifische_
erlaeuterungenzurprogrammvereinbarungimbereichun.pdf.download.pdf/fr_BAFU_UV_1817_HB_
Programmvereinbarungen_bf_Teil_0.pdf vo francúzštine, strany 197-211.

Prevencia výskytu prírodných hrozieb spôsobných gravitáciou (Švajčiarsko)



34

Lokalita

Krajina: Švajčiarsko

Úroveň: regionálna

Región: západná časť kantónu Vaud

Kompenzované / zlepšené ekosystémové služby

Zásobovanie vodou, zvyšovanie kvality vody

Manažment

Schéma je založená na partnerstvách medzi vlastníkmi lesov a tromi distribútormi vody.

Katalóg popisuje opatrenia, ktoré môžu vlastníci lesov podniknúť na ochranu filtrácie podzemnej vody lesom (alebo na 
zvýšenie kvality vody). Distribútori vody identifikujú v katalógu opatrenia, ktorých realizáciu požadujú od vlastníkov lesov a 
za ktorých realizáciu budú platiť.

V súčasnosti je podpísaná zmluva medzi vlastníkom lesa a distribútorom vody, pričom katalóg opatrení je základom tejto 
zmluvy. Každé opatrenie má stanovenú pevnú cenu, ktorá sa počíta s využitím vedeckých metód. Zmluva má trvanie 5 
rokov a platba za vykonané opatrenia je realizovaná každý rok. V zmysle právnych predpisov platných v kantóne Vaud 
môžu byť náklady za vybrané služby zaúčtované do účtu za vodu a prenesené na spotrebiteľa formou zvýšenej ceny vody.

Viac informácií je možné nájsť tu http://www.cbovd.ch/index.php/je-filtre-accueil/contexte (vo francúzštine)

Zainteresované strany

Poskytovatelia služieb: 
• Vlastníci lesov/združenie vlastníkov lesov AGFORS: v závislosti od opatrení, ktoré realizujú, môže zmena v obhospodarovaní 

lesov zabezpečiť zlepšenie kvality podzemnej vody. Ak realizujú akékoľvek opatrenia z katalógu, poskytovatelia služby 
(vlastníci lesov) vynakladajú úsilie, menia svoje návyky, spôsob práce alebo robia ústupky.  

Užívatelia služieb: 
• Distribútori vody (spoločnosti Marchissy, Vassins a SIDERE) sú ochotní zaplatiť za ekosystémovú službu týkajúcu sa 

filtrácie vody, ktorá je jednou z funkcií lesa. 

Poskytovatelia poznatkov a znalostí:
• Francois Godi (lesný inžinier) je odborníkom, ktorý podporuje vlastníkov lesov počas celého procesu (http://www.

ggconsultingsarl.ch/index.php?cle=presentation)

Financujúce agentúry alebo sponzori:
• Federálny úrad pre životné prostredie podporoval výskum ešte pred implementáciou PES  schémy (projekt ALPEAU 

http://www.alpeau.org/images/GuideAlpeau.pdf) 

Sprostredkovatelia:
• Federálny úrad pre životné prostredie teraz uvažuje o tom, že bude pôsobiť ako sprostredkovateľ, ktorý uľahčí 

implementáciu takejto PES schémy v celej krajine.

Časový horizont

Rok zavedenia: 2017

Časový horizont: krátkodobý (do 5 rokov) 

Stav PES: aktívna schéma

Dostupnosť ekonomických údajov

Údaje nie sú dostupné.

Odkazy / Zdroje informácií

Viac informácií je možné nájsť na http://www.cbovd.ch/index.php/je-filtre-accueil/contexte (vo francúzštine) 

Kontaktná osoba: Francois Godi (ggconsulting@vtx.ch) 

Platby za vodu v kantóne Vaud  (Švajčiarsko)
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Lokalita

Krajina: Taliansko

Úroveň: regionálna

Región: Toskánsko

Kompenzované / zlepšené ekosystémové služby

Regulácia vodných tokov

Manažment

V Toskánsku, v oblasti Media Valle del Serchio, orgán verejnej správy zodpovedný za správu viac ako 115 000 ha horských 
oblastí a asi 1 500 km vodných tokov, uzavrel zmluvy s približne 40 poľnohospodármi a vlastníkmi lesov s cieľom zlepšiť 
monitorovanie povodňového rizika a kontrolu viac ako 500 km vodných tokov v horských povodiach.

Túto schému možno klasifikovať ako verejnú dvojstrannú dohodu, kde orgán verejnej správy platí priamo (v mene 
daňovníkov) vlastníkom pozemkov za poskytovanie hydrologických služieb. V rámci schémy sa uskutočnilo niekoľko 
seminárov, na ktorých sa rokovalo s dodávateľmi služieb a definovala sa forma, druh a výška platieb. Platba je rozdelená 
na dva typy, paušálna sadzba za to, že vlastník pozemku je súčasťou schémy, a platba na základe splnenej požiadavky / 
dodanej služby.

Vlastníci pozemkov zvyčajne prispievajú tým, že odstraňujú stromy a iné sedimenty z koryta riek, aby sa vyhli vyliatiu 
vody z koryta, spolu s obhospodarovaním brehovej vegetácie. Schéma účinne prispela k zníženiu povodňového rizika a 
nákladov súvisiacich so škodami spôsobenými povodňou. Kontrolný systém vlastníkov pozemkov funguje prostredníctvom 
interaktívneho informačného a komunikačného technologického systému, ktorý pomáha vlastníkom pôdy hlásiť a varovať 
orgány verejnej správy a prípadne zabezpečiť kontrolu hydrogeologického rizika v rámci obvodu. Schéma tiež ponúka 
vysokú úroveň spoločenských úžitkov, ktoré poskytujú alternatívny zdroj príjmu pre vlastníkov pozemkov nachádzajúcich 
sa vo vzdialených oblastiach v údolí Serchio. Zlepšila sa tiež účasť komunity na hospodárení s vodou v krajine.

Zainteresované strany

Poskytovatelia služieb: 
• Poľnohospodári a vlastníci lesných pozemkov a tiež miestne združenia

Užívatelia služieb: 
• Orgány verejnej správy - správca vodných tokov a povodí.  

Poskytovatelia poznatkov a znalostí:
• Univerzity v minulosti už niekoľkokrát prispeli svojimi podnetmi do procesu navrhovania schém

Sprostredkovatelia:
• Coldiretti (združenie) poskytuje podporu pri práci s vlastníkmi pozemkov a univerzitou pri organizovaní participačných 

workshopov. 

Časový horizont

Rok zavedenia: 2007

Časový horizont: strednodobý

Stav PES: aktívna schéma

Dostupnosť ekonomických údajov

Tento mechanizmus využíva štrukturálne fondy EÚ na čiastočnú podporu realizácie niektorých zásahov. Samotná investícia 
je veľmi nízka, okolo 60 000 € ročne, avšak umožňuje poskytovať hydrologické služby v rozsiahlej oblasti. Poľnohospodári 
a vlastníci lesov dostali pevnú platbu (6 000 € ročne v počiatočnej fáze a 4 000 € ročne počas nasledujúcich rokov) za 
monitorovanie a hodnotenie stupňa rizika a za poskytnutie informácií orgánu verejnej správy o akejkoľvek situácii týkajúcej 
sa nestability svahov alebo upchatia vodného toku. Vychádzajúc z informácií orgánu verejnej správy, tento mechanizmus 
umožnil 80%-nú úsporu z celkových ročných nákladov na riadenie zásahov v tejto oblasti.

Odkazy / Zdroje informácií

Leonardi, A. 2016. Characterizing governance and benefits of payments for watershed services in Europe / Charakterizovanie 
správy a prínosov platieb za služby povodí v Európe. Dissertation thesis. 178 p.

Kompenzácie za reguláciu vodných tokov v Taliansku



Lokalita

Krajina: Nemecko

Úroveň: regionálna

Región: Severné Nemecko, Spolková krajina Meklenbursko-Západné Pomeransko, Brandenburgsko, Šlezvicko-Holštajnsko

Kompenzované / zlepšené ekosystémové služby

Obnova rašelinísk s cieľom dobrovoľnej kompenzácie emisií CO2

Manažment

MoorFutures poskytuje jednotlivcom a podnikom nezávisle certifikované osvedčenia o znížení emisií, ktoré sa následne 

zaznamenávajú v registri. Peniaze sa vynakladajú na denaturáciu rašelinísk riešenú v konkrétnych projektoch v zapojených 

spolkových krajinách. Vedecký dohľad nad projektom vykonávajú miestne univerzity.

(Anglický popis: Joosten et al. 2014, viď https://www.moorfutures.de/app/download/25904932/BfN-407_MoorFutures-

ecosystem-services_2015.pdf)

Zainteresované strany

Poskytovatelia služieb: 

• Vlastníci ohrozených rašelinísk (zvyčajne trusty pre ochranu prírody) 

Užívatelia služieb: 

• Jednotlivci alebo podniky požadujúce dobrovoľné zníženie emisií

Poskytovatelia poznatkov a znalostí:

• Univerzita Greifswald (Meklenbursko-Pomoransko)

• HNE Eberswalde (Brandenburg)

• Univerzita Kiel (Šlezvicko-Holštajnsko)

Sprostredkovatelia:

• Ministerstvo pôdohospodárstva a životného prostredia Meklenburska-Predného Pomoranska 

• Flächenagentur Brandenburg GmbH/ MUGV Brandenburg

• Ausgleichsagentur Schleswig-Holstein GmbH

Časový horizont

Rok zavedenia: 2011

Časový horizont: dlhodobý (50 rokov) 

Stav PES: aktívna PES
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MoorFutures – Kompenzácie za znižovanie emisií (Nemecko)



Dostupnosť ekonomických údajov

Ekonomické údaje dostupné pre jednotlivé projekty v rámci MoorFutures

 MoorFutures-Projekt Polder Kieve (Meklenbursko-Predpomoransko)

Kompenzovaný objem 14,325 t CO2-e

Objem investícií 14,325 MoorFutures

Doba platnosti 50 rokov

Cena za MoorFuture (s DPH) 35 €

 MoorFutures-Projekt Gelliner Bruch (Meklenbursko-Predpomoransko)

Kompenzovaný objem 5,300 t CO2-e

Objem investícií 5,300 MoorFutures

Doba platnosti 50 rokov

Cena za MoorFuture (s DPH) 40 €

 MoorFutures-Projekt Rehwiese (Brandenburgsko)

Kompenzovaný objem 6,744 t CO2-e

Objem investícií 6,744 MoorFutures

Doba platnosti 50 rokov

Cena za MoorFuture (s DPH) 80 €

 MoorFutures-Projekt Königsmoor (Šlezvicko-Holštajnsko)

Kompenzovaný objem 39.520 t CO2-e

Objem investícií 39.520 MoorFutures

Doba platnosti 50 rokov

Cena za MoorFuture (s DPH) 64 €

Odkazy / Zdroje informácií

https://www.moorfutures.de
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Lokalita

Krajina: Nemecko

Úroveň: regionálna

Región: Severovýchodné Nemecko, Spolková krajina Meklenbursko-Západné Pomeransko

Kompenzované / zlepšené ekosystémové služby

Zalesňovanie ako kompenzácia emisií CO2 

Manažment

Združenie cestovného ruchu Meklenburska-Predpomoranska e.v. predáva 

turistom v Meklenbursku-Západnom Pomoransku symbolické „lesné podiely“. 

Každý „lesný podiel“ stojí 10 EUR. Tieto peniaze sú použité lesníckou službou 

na zalesnenie ďalších 5 m² lesných pozemkov v Meklenbursku-Západnom 

Pomoransku a na obhospodarovanie tohto lesa v priebehu nasledujúcich 5 

rokov. Zalesňovanie kompenzuje emisie CO2 za priemernú dovolenkovú cestu 

v rámci štátu (850 kg CO2, ktoré spôsobí dovolenková cesta štyroch osôb 

autom v dĺžke 500 km a 2 týždňovým pobytom v hoteli strednej triedy). Peniaze 

spravuje tretia strana, t. j. Severonemecká nadácia pre životné prostredie a rozvoj.

Zainteresované strany

Poskytovatelia služieb: 

• Združenia cestovného ruchu Meklenburska-Západného Pomoranska 

Užívatelia služieb: 

• Súkromné osoby / domácnosti (dovolenkári v Meklenbursku - Západnom Pomoransku

Poskytovatelia poznatkov a znalostí:

• Lesnícka služba Meklenburska-Západného Pomoranska

Sprostredkovatelia:

• Administratívna správa zabezpečovaná nadáciou Norddeutsche Stiftung für Umwelt und Entwicklung (NUE) / 

Severonemecká nadácia pre životné prostredie a rozvoj

Časový horizont

Rok zavedenia: 2016

Časový horizont: krátkodobý až strednodobý (5 rokov) 

Stav PES: aktívna schéma

Dostupnosť ekonomických údajov

Podľa tlačových správ (Ostseezeitung 23.10.2018) sa predalo do roku 2018 približne 85 000 „lesných podielov“, ktoré za 
uplynulých 12 rokov, t. j. od roku 2006, vyniesli 850 000 €.

Odkazy / Zdroje informácií

www.waldaktie.de (len v nemčine)
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Lesné podiely (Nemecko)
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Lokalita

Krajina: Dánsko

Úroveň: miestna

Región: Odense

Kompenzované / zlepšené ekosystémové služby

Ochrana kvality a množstva podzemnej vody

Manažment

PES schéma je založená na štátnej politike zdvojnásobenia lesnej plochy krajiny v časovom horizonte 60 až 100 rokov. V 

tomto prípade verejné vodárenské spoločnosti uzavreli zmluvu s verejnými vlastníkmi pozemkov (dánsky štát a miestne 

samosprávy), ktorí menia svoje postupy obhospodarovania lesov alebo sa zapájajú do rozsiahlych projektov zalesňovania 

v povodiach tak, aby zachovali kvalitu vody. Ako príklad možno uviesť  projek zalesňovania, ktorý sa začal v roku 2001 

neďaleko Odense (tretie najväčšie mesto Dánska). Dánska agentúra pre lesy a prírodu spolupracuje so samosprávou mesta 

Odense a miestnymi vodárenskými podnikmi na založení viac ako 2 000 hektárov nového lesa v blízkosti Odense. Tento 

nový les posilní rekreačné možnosti a ochráni dôležité zdroje pitnej vody nachádzajúce sa v tejto oblasti.

Časový rámec tejto dohody je 30 rokov, pretože licencie na odber podzemných vôd sa zvyčajne vydávajú na rovnaké časové 

obdobie. Keďže licencie možno predĺžiť, je možné predĺžiť aj finančné dohody. Vo všeobecnosti sa pravidelné kontroly zmlúv 

vykonávajú každých 5 rokov.

Zainteresované strany

Poskytovatelia služieb: 

• Dánsky štát a miestne samosprávy, ktoré poskytujú túto službu prostredníctvom svojich verejných lesov. 

Užívatelia služieb: 

• Súkromní spotrebitelia vody, ktorí platia odvody, a kupujú tak environmentálnu službu týkajúcu sa zlepšovania kvality 

vody. 

Sprostredkovatelia:

• Vodárenské spoločnosti alebo vodohospodárske podniky majú úlohu sprostredkovateľa pracujúceho spoločne so 

štátom a miestnymi samosprávami s cieľom rozvíjať a realizovať plány na zalesňovanie. 

Časový horizont

Rok zavedenia: 2001

Časový horizont: dlhodobý

Stav PES: aktívna schéma

Dostupnosť ekonomických údajov

V rámci schémy medzi vodárenskou spoločnosťou a štátom sa ročne vyplácajú približne 2 milióny € na nákup 
poľnohospodárskej pôdy a začatie zalesňovania. Poľnohospodársku pôdu je možné kúpiť za približne 10 - 15 € za hektár 
a náklady na zalesňovanie môžu predstavovať ďalších 5 000 €. V závislosti od konkrétnej zmluvy sa za zmenu diverzity 
existujúcich lesov vlastníkom lesov vyplatilo 100 € za hektár. Za účelom financovania týchto aktivít sa na základe zákona o 
dodávke vody účtuje spotrebiteľom vody poplatok za vodu. Získané prostriedky sú určené na zalesňovanie a investujú sa 
do projektov zalesňovania, ktoré realizuje štát a obce vo verejných lesoch.

Odkazy / Zdroje informácií

C. Van Ham, G. Jansse, and M. Gaworska. 2009. Final report study on the Economic value of groundwater and biodiversity in 
European forests / Štúdia k záverečnej správe o ekonomickej hodnote podzemných vôd a biodiverzite v európskych lesoch. 
90 p. http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/grounwater_report.pdf

Platby za vodu v regióne Odense (Dánsko)
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Lokalita

Krajina: Nórsko

Úroveň: národná

Kompenzované / zlepšené ekosystémové služby

Regulácia klímy – sekvestrácia uhlíka

Manažment

Vlastníci lesov môžu požiadať o finančné granty a náhrady za zvýšené náklady za väčšiu výsadbu sadeníc s cieľom 

dosiahnutia optimálnej hustoty porastov alebo za hnojenie pôdy v lesných porastoch. Opatrenia majú prispieť k zvýšeniu 

množstva biomasy, a tým zvýšeniu sekvestrácie a ukladania uhlíka.

Na pestovanie sa poskytujú granty až do výšky 80% nákladov na výsadbu sadeníc. Minimálny počet sadeníc sa pohybuje 

od 1 000 do 2 200 stromov na hektár v závislosti od bonity danej lokality. Za výsadbu uskutočnenú na jar musí vlastník 

lesa požiadať miestnu samosprávu o refundáciu nákladov najneskôr do 1. augusta alebo do 7. novembra za výsadbu 

uskutočnenú na jeseň.

V prípade hnojenia pôdy možno pokryť až 40% nákladov. Vlastník lesa musí požiadať miestnu samosprávu o náhradu čo 

najskôr po ukončení hnojenia, najneskôr však do 1. septembra. Existujú však aj obmedzenia týkajúce sa množstva použitého 

hnojiva a obmedzenia, kedy sa má hnojiť a v akej vzdialenosti od jazier a vodných tokov.

V roku 2016 vláda poskytla na spomínané dve opatrenia 33 miliónov NOK. Vďaka tomu môžu tieto opatrenia a granty 

napomôcť ustanoviť normy pre obhospodarovanie lesov ako jedno z opatrení priaznivých pre klímu.

Zainteresované strany

Poskytovatelia služieb: 

• Vlastníci lesov môžu už malými zmenami v obhospodarovaní lesov vylepšiť stav v oblasti zachytávania a ukladania 

uhlíka v lese. Vlastníkmi lesov sú fyzické osoby aj orgány verejnej správy. 

Užívatelia služieb: 

• Keďže ide o opatrenie na zníženie dopadov klimatických zmien, bude mať z nej úžitok väčšina ľudí. Väčšina ľudí však za 

túto službu pravdepodobne nie je ochotná platiť. 

Financujúce agentúry:

• Okrem vlády nie sú známe ďalšie subjekty financovania.

Sprostredkovatelia:

• Vlastníkom lesa môžu pomáhať lesnícke združenia, lesnícki/poľnohospodárski poradcovia pôsobiaci na úrovni miestnej 

samosprávy, atď.

Časový horizont

Rok zavedenia: 2005

Časový horizont: strednodobý 

Stav PES: Schéma je v súčasnosti ukončená

Dostupnosť ekonomických údajov

V rokoch 2016 a 2017 boli náhrady za výsadbu 12,1 mil. NOK a 10,9 mil. NOK za hnojenie pôdy.

Odkazy / Zdroje informácií

Informácie o schéme (len v nórčine) je možné získať z: 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting#forvaltning-og-kontroll  

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/gjodsling-som-klimatiltak#rutinebeskrivelse-for-tilskudd-til-gjoedsling

Dotácie za sekvestráciu uhlíka (Nórsko)
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Lokalita

Krajina: Dánsko

Úroveň: národná

Kompenzované / zlepšené ekosystémové služby

Rekreačné služby

Manažment

Verejnosť má právo vstupu do všetkých lesov, upravuje to zákon o rekreácii vo voľnej prírode. Vlastníci lesov môžu požiadať 

o finančné granty a náhrady za náklady na sprístupnenie a vybavenie svojich lesov zariadeniami umožňujúcimi realizáciu 

voľnočasových aktivít a rekreáciu verejnosti v prírode, ako napr. vytváranie ohnísk, alebo chodníkov určených pre verejnosť.

Toto opatrenie je založené na Nariadeniach o dotáciách na priemyselné a environmentálne opatrenia v lesníctve. Osobitný 

objem peňazí na realizáciu týchto opatrení je zabezpečený v ročnom štátnom rozpočte, a výška dostupných prostriedkov 

sa môže v priebehu rokov líšiť. Vlastníci lesov žiadajú refundáciu vzniknutých nákladov od miestnej samosprávy, na území 

ktorej sa les nachádza.

Zainteresované strany

Poskytovatelia služieb: 

• Vlastníci lesa môžu obhospodarovaním svojich lesov zlepšiť prístup verejnosti k rekreácii. Vlastníkmi lesov sú ako 

súkromné osoby tak aj a orgány verejnej správy. 

Užívatelia služieb: 

• Verejnosť; príjemcami služby sú obyvatelia komunity žijúcej v okolí a turisti. 

Financujúce agentúry:

• Vláda refunduje náklady. Okrem toho môžu poskytovať granty pre rôzne organizácie, ktoré zlepšujú možnosti realizácie 

voľnočasových aktivít v prírode, súkromné osoby a spoločnosti.

Sprostredkovatelia:

• Vlastníkom lesa môžu pomáhať lesnícke združenia, lesnícki / poľnohospodárski poradcovia pôsobiaci na úrovni miestnych 

samospráv, atď.  

Časový horizont

Rok zavedenia: 2019

Časový horizont: dlhodobý

Stav PES: aktívna schéma

Dostupnosť ekonomických údajov

V roku 2019 vláda poskytla 2 mil. NOK, aby sa rozdelili na vyššie uvedené opatrenie a tiež ďalšie opatrenia, akými sú ochrana 
kultúrneho dedičstva a biodiverzity. Dotácia sa poskytuje ako náhrada až po zrealizovaní opatrení. Keďže ide o nový systém, 
nie sú k dispozícii žiadne ďalšie údaje o týchto náhradách.

Odkazy / Zdroje informácií

Informácie o mechanizme (len v nórčine) je možné získať z https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-
skogbruk/tilskudd#miljoetiltak-for-aa-ivareta-og-videreutvikle-miljoeverdier 

Dotácie na rekreačné služby (Nórsko)



Lokalita

Krajina: Portugalsko

Úroveň: lokálna

Región: povodia riek Tejo a Sado 

Názov lokality Povodia Tejo a Sado

Výmera (ha) 500 000

Počet obyvateľov 1 000 000

Plocha lesných pozemkov 60%

Plocha poľnohospodárskych pozemkov 30%

Hlavné druhy lesných drevín

Hlavné: Dub korkový (Quercus suber), 
Ostatné: Borovica píniová (Pinus pinea), 
borovica prímorská (Pinus pinaster), 
eukalypty (Eucalyptus spp.)

Hlavné funkcie a využívanie lesa
Produkcia korku a živočíšna výroba, 
poľovníctvo

Hlavné riziká a ohrozenia

Prílišné spásanie a následné nedostatočné 
zmladenie duba v lokalizovaných 
oblastiach, všeobecná mortalita duba, 
nedostatočné obhospodarovanie porastov 
a ich zanedbanie v iných oblastiach.

Súkromné lesy (%) 85

Verejné lesy (%) 15

Zameranie hospodárenia v lese Produkcia korku a mnohonásobné využitie

Tematické zameranie projektu Platby za ekosystémové služby

Kompenzované / zlepšené ekosystémové služby

Sekvestrácia uhlíka; Prevencia vzniku erózie; Regulácia kolobehu vody a biodiverzity

Manažment

Cieľom projektu Green Heart of Cork/ „Zelené srdce korku“  je podpora zachovania najrozľahlejšej súvislej oblasti porastov 

korkového duba na svete s rozlohou viac ako pol milióna hektárov, ktorá sa nachádza v povodiach riek Tejo a Sado. 

Táto lesnatá oblasť má vysokú úroveň biodiverzity a súčasne sa tu nachádza rozsiahla vodonosná (infiltračná) vrstva na 

Pyrenejskom polostrove (T3 vodonosná vrstva). Cieľom projektu je kompenzovať vlastníkov pozemkov, ktorí praktizujú 

trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov, a prispievajú k ochrane a zlepšovaniu kľúčových ekosystémových služieb, ktoré 

poskytujú porasty korkového duba, ako je ukladanie uhlíka, prevencia vzniku erózie, regulácia vodného kolobehu a prítok 

vody do vodonosnej vrstvy.
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Zelené srdce korku (Portugalsko)



Zainteresované strany

Poskytovatelia služieb: 

• Vlastníci pozemkov – participovať môžu obidve skupiny vlastníkov, verejné a súkromné subjekty

Užívatelia služieb: 

• Coca-Cola Portugalsko – Refrige (spoločnosť vyrábajúca nápoje) poskytuje platby majiteľom lesov, ktorí realizujú trvalo 

udržateľné obhospodarovanie lesov. Coca-Cola je prvým a vedúcim podporovateľom tejto WWF (World Wide Fund for 

Nature / Svetový fond na ochranu prírody) iniciatívy Portugalska. 

Financujúce agentúry alebo sponzori:

• Projekt Zelené srdce korku financujú Jerónimo Martins (predajca) and Grupo Onyria (hotelová spoločnosť).

Sprostredkovatelia:

• WWF sprostredkoval pilotný projekt platieb za ekosystémové služby. WWF tiež identifikuje aktívne oblasti pre realizáciu 

platieb a to prostredníctvom WebGIS HABEaS. Každoročne pomáha združeniam vlastníkov pozemkov zlepšovať ich 

hospodárske plány.

Časový horizont

Rok zavedenia: 2011

Časový horizont: strednodobý

Stav PES: aktívna schéma

Dostupnosť ekonomických údajov

Spoločnosť Coca-Cola platí vlastníkom pozemkov 17 €/ha s cieľom ochrany prírodného kapitálu, ktorý je súčasťou ich 

majetku.

Odkazy / Zdroje informácií

Bugalho, M., Silva, L. 2014. Promoting sustainable management of cork oak landscapes through payments for ecosystem 

services: The WWF Green Heart of Cork project / Podpora trvalo udržateľného obhospodarovania korkového duba 

prostredníctvom platieb za ekosystémové služby: Projekt WWF Zelené srdce z korku. In Unasylva 242 (65), 29-33.
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Lokalita

Krajina: Slovinsko

Úroveň: miestna

Štátne poľovné revíry osobitného určenia spravované Slovinskou lesnícka službou.

Kompenzované / zlepšené ekosystémové služby

Poľovníctvo; Rekreačné služby 

Manažment

Slovinská republika implementuje platby za poľovnícke licencie a poľovné revíre s osobitným určením na poľovanie a 

pozorovanie voľne žijúcej zveri. V Slovinsku je v súčasnosti 411 poľovných revírov spravovaných klubmi poľovníkov a 12 

poľovných revírov s osobitným určením. Desať z týchto revírov spravuje Slovinská lesnícka služba, a zvyšné dve národný 

park Triglav.

Poľovnícke kluby sú zodpovedné za trvalo udržateľný manažment zveri v poľovných revíroch spravovaných Slovinskou 

lesníckou službou. Kľúčovou činnosťou poľovných revírov s osobitným určením je poľovnícky turizmus. Každý návštevník 

revíra musí byť v sprievode poľovníka s platnou poľovníckou licenciou. V minulom roku zarobili poľovné revíri s osobitným 

určením na poľovníckej turistike (poľovníctvo a pozorovanie voľne žijúcej zveri) viac ako 1 milión EUR a hostili viac ako 1 900 

hostí. Turisti platia za pozorovanie voľne žijúcej zveri, za poľovanie, trofeje a prenájom chát.

Pozorovanie voľne žijúcej zveri organizujú aj jednotlivé kluby poľovníkov a rybárov alebo súkromné spoločnosti, rešpektujúc 

zákon o lesoch a pod dohľadom lesníckej inšpekcie. V prípade pozorovania voľne žijúcej zveri (najmä pozorovanie 

medveďov hnedých), a za účelom dodržania požiadaviek bezpečnosti sa dôrazne odporúča spolupráca s poľovnými revírmi 

s osobitným určením. 

Právnym východiskom pre túto aktivitu je Zákon o lesoch, Zákon o love a poľovníctve, a Rozhodnutie o organizácii a zriadení 

Slovinskej lesníckej služby.
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Platby za rekreačné služby (pozorovanie voľne žijúcej zveri) v Slovinsku



Zainteresované strany

Poskytovatelia služieb: 

• Obhospodarovatelia poľovných revírov osobitného určenia (Slovinská lesnícka služba)

• Jednotlivé kluby poľovníkov a rybárov

• Súkromné spoločnosti

Užívatelia služieb: 

• Turisti (platiaci za pozorovanie voľne žijúcej zveri, poľovanie, prenájom chát a domov vo vlastníctve Slovinskej lesníckej 

služby) 

Poskytovatelia poznatkov a znalostí:

• Slovinská lesnícka služba

• Biotechnická fakulta 

• Kluby poľovníkov a rybárov 

• Súkromné spoločnosti

Časový horizont

Rok zavedenia: 2004

Časový horizont: dlhodobý

Stav PES: aktívna schéma

Dostupnosť ekonomických údajov

Každoročné platby za ekosystémové služby súvisiace s poľovníctvom možno nájsť vo výročných finančných správach 

Slovinskej lesníckej služby (iba v slovinčine).

Odkazy / Zdroje informácií

Odkazy:

FOREST EUROPE/UNECE/FAO Questionnaire on Pan-European Indicators for Sustainable Forest Management / /Dotazník 

FOREST EUROPE / UNECE / FAO o paneurópskych ukazovateľoch trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch

https://www.lpn.si/en/ 

Finančné správy http://www.zgs.si/zavod/publikacije/letna_porocila/index.html (v slovinčine) .

Kontaktná osoba: Simon Poljanšek (simon.poljansek@gov.si) 
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Lokalita

Krajina: Slovinsko

Úroveň: národná a miestna

Lesné rezervácie (modrou); Mapu vytvoril: Slovinská lesnícka služba

http://www.zgs.si/gozdovi_slovenije/o_gozdovih_slovenije/gozdni_rezervati/index.html

Ochranné lesy (červenou); Mapu vytvoril: Slovinská lesnícka služba

http://www.zgs.si/gozdovi_slovenije/o_gozdovih_slovenije/varovalni_gozdovi/index.html 
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Ochrana biodiverzity (Slovinsko)

Interaktívne mapy je možné nájsť tu: http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/ (tiež v anglickej verzii; zvoľte Forest characteristics 

a následne vyberte možnosť Forest reserves a/alebo Protective forests).

Kompenzované / zlepšené ekosystémové služby

Biodiverzita; Prevencia výskytu erózie pôdy v ochranných lesoch



Manažment

Oblasti s veľkým významom, ktoré zvyčajne vyhlasuje Ministerstvo pôdohospodárstva, lesného hospodárstva a potravín 
v spolupráci so Slovinskou lesníckou službou a Ministerstvom životného prostredia a územného plánovania v spolupráci s 
Ústavom ochrany prírody Slovinskej republiky. Ak je definovaná lesná oblasť s vysokou biodiverzitou a ak by hospodárenie 
v lesoch alebo produkčná  funkcia lesa ohrozili jej stav, Slovinská republika alebo príslušná miestna samospráva ju vyhlási za 
rezerváciu, ochranný les alebo tzv. „ekobunku“. 

Oblasti výnimočné svojou biodiverzitou obmedzujú vlastníkov lesa v súvislosti s využívaním prírodných zdrojov, preto sú 
každoročne z rozpočtu Slovinskej republiky vyplácané kompenzácie za tieto obmedzenia. Kompenzácie sa vyplácajú iba 
súkromným vlastníkom lesov.

Kompenzácie sú tiež vyplácané za plánované zachovanie mŕtveho dreva v lesnom poraste v objeme do 10 m3 / ha a to v 
hodnote do 25 EUR / m3.

Právne východiská pre tieto aktivity predstavujú:
• Usmernenie o ochranných lesoch a lesoch osobitného určenia 
• Pravidlá financovania a spolufinancovania investícií v lesoch 
• a Zákon o lesoch 

Lesné rezervácie (rozdelené do lesných rezervácií s prísnym režimom ochrany a lesných rezervácií s nižším režimom 
ochrany) predstavujú lesy osobitného určenia, v ktorých je dôraz kladený na výskumnú funkciu. Tieto lesy majú, vzhľadom 
na ich vývojovú fázu a súčasný vývoj, veľký význam pre prírode blízke hospodárenie v lese, výskum a monitorovanie 
prirodzeného vývoja lesa, biodiverzitu a ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva.

Ochranné lesy sú lesy, ktoré:
• vo vzťahu k pôde plnia protieróznu funkciu, 
• sú vystavené silným vetrom a nachádzajú sa na strmých svahoch, 
• slúžia na ochranu krajiny pred účinkami vetra, vody, snehovými závejmi a lavínami, 
• nachádzajú sa v poľnohospodárskej a prímestskej oblasti so zdôraznenou funkciou zachovania biodiverzity  
• a na hornej hranici výskytu lesnej vegetácie.

Zainteresované strany

Poskytovatelia služieb: 
• Súkromní vlastníci lesných pozemkov

Užívatelia služieb: 
• Slovinská vláda
• Kompetentné mestské samosprávy 

Poskytovatelia poznatkov a znalostí:
• Slovinská lesnícka služba
• Slovinský lesnícky ústav
• Ústav ochrany prírody Slovinskej republiky 
• Biotechnická fakulta - Katedra lesníctva a obnoviteľných lesných zdrojov

Časový horizont

Rok zavedenia: 1993

Časový horizont: dlhodobý

Stav PES: aktívna schéma

Dostupnosť ekonomických údajov

Ročné platby za: 
• lesné rezervácie boli v minulosti okolo 2.000 €;
• ochranu biotopov – ponechanie lesa na prirodzený vývoj: 8 039.6 m3, 16 zmlúv v hodnote 160 792 €;
• zachovanie mŕtveho dreva v lese: 184.25 m3, 14 zmlúv v hodnote 4 146 €

Odkazy / Zdroje informácií

Odkazy: FOREST EUROPE/UNECE/FAO questionnaire on Pan-European Indicators for Sustainable Forest Management / 
Dotazník FOREST EUROPE / UNECE / FAO o paneurópskych ukazovateľoch trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch

Kontaktná osoba: Simon Poljanšek (simon.poljansek@gov.si) 
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Lokalita

Krajina: Fínsko

Úroveň: regionálna

Región: Turistická oblasť Ruka-Kuusamo v severovýchodnom Fínsku

Kompenzované / zlepšené ekosystémové služby

Rekreačné služby

Manažment

Turizmus a súvisiace služby v Ruka-Kuusamo v súčasnosti zohrávajú významnú úlohu pre ekonomiku regiónu. Ročne 

navštívi Kuusamo približne jeden milión turistov, pričom celkový príjem z turizmu presahuje 90 miliónov €. Turizmus 

poskytuje zamestnanie vyše 800 ľuďom. Turizmus  je závislý na krásach lesnej krajiny a rekreačných možnostiach, ktoré sú 

často nepriaznivo ovplyvnené postupmi hospodárenia v lesoch, ako je výrub, príprava pôdy.

Aby bolo možné vziať do úvahy záujmy oboch strán, turizmu a lesníckeho sektora, bola navrhnutá nová myšlienka týkajúca 

sa vytvorenia PES schémy, Podľa navrhovanej PES by vlastníci lesov uzavreli dobrovoľné zmluvy na dobu určitú. Na základe 

zmlúv by udržiavali a zvyšovali scénické a rekreačné hodnoty v určitých lesných oblastiach, ktorých sú vlastníkmi a dostávali 

by za to peňažné kompenzácie.

Zmluva by v rámci súkromných lesov vymedzila oblasti významné z hľadiska rekreácie a turizmu, ktoré sa zvyčajne 

nachádzajú pozdĺž rekreačných trás situovaných v prírode, ciest, miest na oddych, kde by bola zabezpečená požadovaná 

scénická a rekreačná kvalita. Napríklad namiesto veľkoplošného holorubu, ktorý by mohol byť potencionálne v zmluve 

zakázaný, obnova by bola realizovaná maloplošným holorubom alebo podrastovým hospodárskym spôsobom.

Bolo navrhnuté, aby sa prostriedky na kompenzáciu vyberali napr. od návštevníkov a / alebo podnikateľov v oblasti turizmu, 

ktorí využívajú lesné oblasti (napríklad aj z príjmov za ubytovanie). 

V turistickej oblasti Ruka-Kuusamo boli uskutočnené dve štúdie s cieľom posúdenia možnosti zavedenia PES. Štúdie 

ukazujú, že základné predpoklady pre navrhovaný mechanizmus sa zdajú byť splnené. Turisti prejavili výraznú ochotu 

platiť za lepší estetický charakter lesa, akým je aj krajinná scenéria. Rovnako aj relatívne veľký podiel vlastníkov lesov prejavil 

záujem o účasť na navrhovanom mechanizme. Ďalším krokom je realizácia pilotnej štúdie v oblasti Ruka Kuusamo s cieľom 

vypracovať podrobnejší režim s miestnymi zainteresovanými stranami a spustiť pilotnú prevádzku navrhnutého modelu v 

regióne (2016 - 2018).   

Zainteresované strany

Poskytovatelia služieb: 

• Vlastníci lesných pozemkov

Užívatelia služieb: 

• Turisti a podnikatelia v cestovnom ruchu 

Poskytovatelia poznatkov a znalostí:

• Inštitút prírodných zdrojov LUKE 

Sprostredkovatelia:

• Združenie pre obhospodarovanie lesov Kuusamo 

• Združenie cestovného ruchu Ruka-Kuusamo 

• Zástupcovia mestskej samosprávy Kuusamo
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Časový horizont

Časový horizont: strednodobý

Stav PES: schéma vo vývojovej fáze

Dostupnosť ekonomických údajov

Údaje nie sú dostupné.
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