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Hlavné zistenia 

Dopady zmeny klímy na ekonomiku 

Ak sa neprijmú žiadne politiky na zmiernie klimatických zmien, bude ekonomický potenciál Slovenska aj 

celého sveta dlhodobo nižší. Podľa analýzy1 Medzinárodného menového fondu (MMF) z októbra 2019 

bude v prípade neprijatia opatrení na zvrátenie rastu emisií CO2 a následne priemerného ročného 

rastu teploty o 0,04 ˚C reálny hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa na Slovensku nižší o 0,71 % v 

roku 2030, o 2,36 % v roku 2050 a o 7,54 % v roku 2100. Na celom svete bude za rovnakých podmienok 

reálny HDP na obyvateľa nižší o 0,80 % v roku 2030, o 2,51 % v roku 2050 a o 7,22 % v roku 2100. V 

prípade dodržania záväzkov z Parížskej dohody bude teplota stúpať v priemere o 0,01 ˚C ročne a globálny 

HDP na obyvateľa bude do roku 2100 nižší o 1,07 %, resp. na Slovensku o 0,5%. 

Európsky klimatický zákon  

Európska komisia (EK) predložila v marci 2020 na rokovanie Európskeho parlamentu (EP) návrh 

Európskeho klimatického zákona (European Climate Law). Ide o základný kameň Európskej zelenej 

dohody (European Green Deal), teda plánu zavádzania opatrení na dosiahnutie uhlíkovej neutrality. 

Zákon po prvý raz zavádza do európskej legislatívy spoločný cieľ EÚ dosiahnuť čistú neutralitu emisií 

skleníkových plynov do roku 2050. Pre porovnanie, na základe aktuálnych politík by emisie klesli o 60 % 

do roku 2050 v porovnaní s rokom 1990; v rokoch 1990-2018 klesli o 23 %. Cieľom zákona je dodržať 

záväzky Parížskej zmluvy a udržať globálny nárast teploty výrazne pod 2˚C (resp. pod 1,5 ˚C) oproti dobe 

pred priemyselnou revolúciou. 

Klimatický zákon avizuje sprísnenie terajšieho cieľa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030 zo 

40 % oproti roku 1990 na 50-55 %. V nadväznosti na to podľa Plánu klimatických cieľov do roku 20302 aj 

sprísnenie cieľa pre zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na konečnej spotrebe energie z 32 

% na 38-40 % do roku 2030 a cieľa pre zvýšenie energetickej účinnosti, t.j. zníženie primárnej spotreby 

energie oproti základnému scenáru z plánovaného poklesu o 32,5 % na 39-41 % do roku 2030, resp. na 

36-39 % pri konečnej spotrebe energie. 

 
1 https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/10/11/Long-Term-Macroeconomic-Effects-of-Climate-
Change-A-Cross-Country-Analysis-48691 
2 https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-
action/2030_ctp_en#:~:text=%202030%20Climate%20Target%20Plan%20%201%20Next,stakeholders%20and%20ci
tizens...%203%20Documents.%20%20More%20  

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/10/11/Long-Term-Macroeconomic-Effects-of-Climate-Change-A-Cross-Country-Analysis-48691
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/10/11/Long-Term-Macroeconomic-Effects-of-Climate-Change-A-Cross-Country-Analysis-48691
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/2030_ctp_en#:~:text=%202030%20Climate%20Target%20Plan%20%201%20Next,stakeholders%20and%20citizens...%203%20Documents.%20%20More%20
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/2030_ctp_en#:~:text=%202030%20Climate%20Target%20Plan%20%201%20Next,stakeholders%20and%20citizens...%203%20Documents.%20%20More%20
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/2030_ctp_en#:~:text=%202030%20Climate%20Target%20Plan%20%201%20Next,stakeholders%20and%20citizens...%203%20Documents.%20%20More%20
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Európsky parlament schválil na jeseň 2020 návrh klimatického zákona v znení, ktoré sprísnilo cieľ znížiť 

esmisie skleníkových plynov o 60 % do roku 2030 oproti roku 1990, a ktoré požaduje dosiahnutie 

uhlíkovej neutrality do roku 2050 všetkými členskými štátmi EÚ, nie len celou EÚ, ako predpokladal 

pôvodný návrh EK. Stanovisko EP nie je záväzné. O konečnom znení zákona rozhodne Rada EÚ. 

Európsky parlament (EP) pripravil návrh Správy o udržateľnom investičnom pláne pre Európu, ktorej 

cieľom je identifikovať potrebné finančné zdroje pre splnenie Európskej zelenej dohody. Správa vyčísľuje 

investície potrebné pre splnenie environmentálnych cieľov EÚ na základe dokumentu Európskej komisie 

k identifikácii potrieb na obnovu Európy z mája 2020: 

• 240 miliárd eur ročne – investície potrebné pre splnenie platných cieľov do roku 2030, 

• 130 miliárd eur ročne – dodatočné investície pre splnenie ďalších environmentálnych cieľov, 

• 192 miliárd eur ročne – zdroje potrebné pre „budovanie sociálnej infraštruktúry“ 

v zdravotníctve, školstve, dlhodobej starostlivosti a dostupnom bývaní, 

• 100 miliárd eur ročne – zdroje potrebné pre rozšírenie „dopravnej infraštruktúry“. 

Na základe uvedených odhadov sú spolu podľa EP potrebné investície vo výške najmenej 662 miliárd 

eur ročne (4,74 % HDP EÚ27 v roku 2019). Prepočet je založený na cieli znížiť emisie skleníkových 

plynov v EÚ do roku 2030 o 40 % oproti roku 1990. Európska komisia navrhuje zvýšiť tento cieľ na 55 % 

a Európsky parlament na 60 %. Pokiaľ dôjde k sprísneniu cieľa, bude to znamenať významné zvýšenie 

potrebných investícií. 

Európsky parlament požaduje zaviesť nové nástroje na zvýšenie príjmov EÚ na plnenie 

environmentálnych cieľov, medzi ktorými môžu byť napríklad nasledovné (uvedené sú s odhadmi 

dodatočných príjmov podľa Európskej komisie z roku 2018): 

o zvýšenie príjmov z aukcií emisných povoleniek v systéme obchodovania s emisiami (ETS – 

Emission Trading System) o 3-10 miliárd eur ročne (napríklad vďaka rozšíreniu systému 

ETS na nové sektory); 

o príjmy z poplatku za nerecyklovaný plastový odpad vo výške 3-10 miliárd eur ročne; 

o príjmy z uhlíkového cla (carbon border adjustment mechanism) vo výške 5-14 miliárd eur 

ročne; 

o príjmy zo zavedenia spoločného základu pre daň z príjmov právnických osôb vo výške 

viac ako 12 miliárd eur ročne; 

o príjmy zo zdaňovania veľkých digitálnych spoločností vo výške 750-1300 miliárd ročne; 
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o príjmy zo zdaňovania finančných transakcií vo výške do 57 miliárd ročne. 

EK predložila s návrhom klimatického zákona analýzu dopadov3 na celú EÚ v prípade sprísnenia cieľa na 

pokles emisií do roku 2030 z terajších 40 % na 50-55 %. Analýza uvádza nasledovné dopady na 

ekonomiku: 

• Z analýzy vyplýva potreba nárastu investícií o 1,5-1,8 % HDP ročne v rokoch 2021-30 oproti 

2011-20. Mobilizáciu takých veľkých zdrojov označuje analýza ako „významnú výzvu“. Pre 

splnenie cieľa uhlíkovej neutrality do roku 2050 bude potrebné udržať vysoké investície v sektore 

energetiky aj v desaťročiach nasledujúcich po roku 2030. 

• Analýza dopadov prezentuje rôzne scenáre dopadov na ekonomiku EÚ v rozpätí od -0,7 % HDP 

do +0,55 % HDP do roku 2030 v prípade zníženia emisií o 55 %. Rozdielne predpovede súvisia 

najmä s rôznym odhadom produktovej medzery. Modely predpokladajúce výrazné podchladenie 

ekonomiky predpovedajú pozitívny vplyv nových investícií na HDP, modely predpokladajúce 

ekonomiku blízko potenciálu predpovedajú negatívny vplyv kvôli vytesňovaniu spotreby a iných 

investícií. Autori analýzy považujú v čase koronakrízy za pravdepodobnejšiu prvú možnosť. 

Dlhodobo sa ale predpovede zjednocujú, keďže v dôsledku splácania dlhu sa pozitívny vplyv 

stimulu zníži. 

• Podľa analýzy dopadov stúpnu výnosy zo zdaňovania emisií (podľa princípu znečisťovateľ platí) 

do roku 2030 zo 16 mld. eur podľa súčasnej legislatívy v závislosti od prijatých politík až na 82 

mld. eur v cenách z roku 2015. 

• Investície do znižovania emisií skleníkových plynov zásadne znížia dovoz fosílnych palív, čím sa 

zníži energetická náročnosť a tým aj zvýši energetická bezpečnosť EÚ. Ročné úspory zo zníženého 

dovozu fosílnych palív dosahujú podľa rôznych scenárov 0,1-0,2 % HDP v roku 2030. 

• Sprísnenie cieľa pre zníženie emisií na 55 % oproti roku 1990 má mierny vplyv na celkovú 

zamestnanosť. Podľa rôznych scenárov môže zamestnanosť klesnúť do roku 2030 o 0,26 %, t.j. 

494-tisíc ľudí, resp. stúpnuť o 0,45 %, t.j. 927-tisíc ľudí. Kľúčové rozdiely v rôznych scenároch 

vyplývajú z rôznych predpokladov o produktovej medzere a tiež o použití výnosov z uhlíkovej 

dane. Najpesimistickejší scenár predpovedá že ekonomika je blízko svojho potenciálu, trh práce 

nie je dokonale pružný (t.j. ľudia sa v prípade straty práce nevedia rýchlo zamestnať v iných 

sektoroch) a výnosy z uhlíkovej sa dane použijú na transfer obyvateľom. Najoptimistickejší scenár 

 
3 https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/2030_ctp_en, 
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_en.pdf  

https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/2030_ctp_en
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_en.pdf
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predpokladá, že sa výnosy z uhlíkovej dane použijú na zníženie dane z práce pre ľudí s nízkym 

príjmom. 

• V dôsledku zvýšenia cien predovšetkým energií klesne kúpyschopnosť domácností v rozsahu 

do 3 % do roku 2030, pričom najviac budú postihnuté domácnosti s najnižšími výdavkami, teda 

tie najchudobnejšie. Tento negatívny vplyv môže byť kompenzovaný transferom príjmov 

z uhlíkovej dane pre domácnosti. Rozdielne dopady na domácnosti sa prenášajú aj do 

rozdielnych dopadov na členské štáty, keďže v chudobnejších štátoch je vyšší podiel domácností 

ohrozených energetickou chudobou a súčasne tieto štáty majú menej zdrojov na kompenzácie 

dopadov. 

Hlavné nedostatky analýzy dopadov: 

• Podklady z analýzy dopadov neobsahujú dopady na jednotlivé členské štáty. Podľa analýzy 

budú mať vyššie náklady štáty s vyššími emisiami, vyššou energetickou náročnosťou a nižším HDP 

na hlavu.  

• Analýza dopadov nezohľadňuje reálnosť splnenia aktuálnych cieľov pre znižovanie emisií 

o 40 % do roku 2030 oproti roku 1990 v jednotlivých členských štátoch. Napríklad pre 

Holandsko odhaduje hlavná environmentálna poradenská spoločnosť vlády PBL pokles emisií len 

o 34 % do roku 2030 (v roku 2019 boli nižšie o 17 %), pričom cieľom vlády je zníženie o 49 %4. 

Vláda síce predstavila návrhy opatrení na dosiahnutie uhlíkovej neutrality, podľa PBL sú ale príliš 

vágne a bez detailov potrebných na implementáciu. 

• Dopady pandémie COVID-19 podľa analýzy znižujú ekonomický potenciál, ale nemajú zásadný 

vplyv na výšku potrebných investícií pre dosiahnutie stanovených environmentálnych cieľov. 

Analýza dopadov nezohľadňuje dopady pandémie na verejné financie (pokles daňových 

príjmov, nárast výdavkov a verejného dlhu) či firemný sektor a schopnosť členských štátov či 

EÚ ako aj súkromného sektora financovať potrebné investície. 

Odporúčania: 

• Nepodporiť ďalšie sprísňovanie klimatických cieľov bez predloženia analýzy reálnosti splnenia 

aktuálnych cieľov a analýzy dopadov na ekonomiku a spoločnosť, v oboch prípadoch aj na úrovni 

členských štátov a so zohľadnením vplyvu pandémie COVID-19. Požadovať predloženie 

uvedených analýz a na ich základe prehodnotiť aktuálne ciele. 

 
4 Zdroj: https://www.reuters.com/article/idUSKBN27F1X1  

https://www.reuters.com/article/idUSKBN27F1X1
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• Podporovať rovnomerný pokles emisií v rokoch 2020-50. Rýchlejší nábeh môže byť nákladnejší 

vzhľadom na potrebu vyšších investícií v porovnaní s neskorším nábehom, kedy by vďaka 

predpokladanému technologickému pokroku mohol podstatnú časť investícií realizovať 

súkromný sektor bez masívnych dotácií či nutnosti zvyšovať ceny. 

• Podporovať zdaňovanie negatívnych externalít, napríklad zavedenie uhlíkovej dane či iných 

environmentálnych daní, namiesto poskytovania dotácií. Výnosy z environmentálnych daní 

použiť na znižovanie daní škodlivých pre rast, napríklad na zníženie priamych daní z práce, čím by 

sa znížili náklady na zamestnávanie ľudí, posilnila konkurencieschopnosť firiem a podporila 

tvorba pracovných miest.  

 

Dopady sprísnenia klimatických cieľov na kľúčové environmentálne politiky EÚ 

1. Systém obchodovania s emisiami (ETS – Emission Trading System)5 

Výhodou systému obchodovania s emisiami (Emmission Trading System – ETS: patrí sem najmä 

energetika, priemysel a letecká doprava vnútri EÚ; spolu približne 40 % celkových emisií) je jeho 

vymáhateľnosť, pretože prípadné finančné pokuty sa vzťahujú priamo na emitenta. Naproti tomu 

v systéme regulácií (Effort Sharing Regulation – ESR: patrí sem najmä doprava, vykurovanie 

budov, poľnohospodárstvo, malý priemysel a odpadové hospodárstvo; spolu približne 60 % celkových 

emisií) sa sankcie vzťahujú na členské štáty a sú vo forme sprísňovania cieľov do budúcnosti prípadne 

povinnosti vysvetľovať ich nedodržanie a zavádzať nápravné opatrenia. 

Súčasná legislatíva EÚ predpokladá pokles emisií skleníkových plynov oproti roku 1990 o 43 % do roku 

2030 v rámci sektorov, ktoré pokrýva systém ETS. Tento cieľ je v prípade sprísnenia cieľa pre celkové 

emisie skleníkových plynov na 55 % do roku 2030 nedostatočný. Systém ETS pokrýva najmä veľkých 

emitentov emisií v sektoroch energetiky, priemyslu a leteckej dopravy vnútri EÚ. Medzi najväčšie výzvy 

patrí zníženie emisií v medzinárodnej leteckej a námornej doprave, ktorá nepatrí do systému ETS a kde 

emisie od roku 1990 stúpli o viac ako 50 % od roku 1990. Predbežná analýza dopadov zvažuje 

začlenenie týchto sektorov do systému ETS (prinajmenšom námornej dopravy vnútri EÚ), podobne tiež 

sektora dopravy, vykurovanie budov či akékoľvek spaľovanie fosílnych zdrojov energie a tiež odpadu. 

 
5 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Updating-the-EU-Emissions-
Trading-System  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Updating-the-EU-Emissions-Trading-System
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Updating-the-EU-Emissions-Trading-System
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Prípadné rozšírenie ETS o sektory využívania budov alebo cestnej dopravy by si popri potrebe 

kompenzovať najviac postihnuté domácnosti a firmy vyžiadalo značné administratívne náklady spojené 

s monitorovaním emisií. Dôvodom je najmä vysoký počet drobných emitentov vrátane súkromných osôb. 

Pravidlá ETS by sa preto nemali vzťahovať na jednotlivých emitentov ale na ich dodávateľov. Aj v takom 

prípade by sa počet regulovaných subjektov oproti súčasnosti viac ako zdvojnásobil. 

2. Regulácie pre sektory v systéme ESR – Effort Sharing Regulation (t.j. mimo systému ETS)6 

Súčasná legislatíva EÚ predpokladá pokles emisií skleníkových plynov v systéme ESR (do roku 2016 

označovaný ako ESD – Effort Sharing Decision), teda v sektoroch mimo systému ETS, do roku 2030 o 30 % 

oproti roku 2005. Sprísnenie cieľa pre celkové emisie skleníkových plynov zo 40 % na 55 % do roku 

2030 oproti 1990 si vyžiada sprísnenie cieľa pre zníženie emisií v systéme ESR z 30 % na 40 % oproti 

roku 2005, teda o 10 percentuálnych bodov, pokiaľ by ESR bol zachovaný v súčasnom rozsahu. 

Adekvátne bude potrebné upraviť aj ciele pre jednotlivé členské štáty. Do systému ESR patrí 

predovšetkým doprava, vykurovanie budov, poľnohospodárstvo (okrem LULUCF), malý priemysel 

a odpadové hospodárstvo. Na rozdiel od ETS sa tento systém vzťahuje najmä na drobných emitentov 

a konkrétne ciele ako aj regulácie/nástroje na znižovanie emisií sú určené na národnej úrovni. Jednou 

z kľúčových otázok bude rozhdnutie o vyčlenení sektorov zo systému ESR do systému ETS. 

3. Regulácie pre využívanie pôdy a lesov (LULUCF – Land Use, Land Use Change and Forestry 

Regulation)7 

Cieľom regulácií pre využívanie pôdy a lesov je znížiť emisie vznikajúce pri využívaní pôdy, ako aj zvýšiť 

mieru pohlcovania skleníkových plynov z atmosféry napríklad vďaka zväčšeniu rozlohy lesov. Pre 

jednotlivé členské štáty platia ciele pre pohlcovanie skleníkových plynov do roku 2030 na základe 

v minulosti zavedených opatrení. V prípade prekročenia týchto cieľov môžu štáty adekvátne znížiť úroveň 

emisií vykazovaných v systéme ESR. Napriek tomu EÚ v najbližšom desaťročí očakáva zníženie objemu 

emisií pohltených lesmi a to najmä v dôsledku úbytku zalesnenej plochy. Príčinou je najmä chýbajúce 

alebo nevhodné ocenenie pozitívnych aj negatívnych externalít v poľnohospodárstve a pri lesnom 

hospodárstve. Zavádzanie nástrojov na dosiahnutie cieľov je v kompetencii členských štátov. Ambíciou 

EK je koordinovať tieto nástroje a lepšie ich previazať s plnením emisných cieľov na úrovni EÚ. 

 
6 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12656-Updating-Member-State-
emissions-reduction-targets-Effort-Sharing-Regulation-in-line-with-the-2030-climate-target-plan   
7 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12657-Land-use-land-use-change-and-
forestry-review-of-EU-rules  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12656-Updating-Member-State-emissions-reduction-targets-Effort-Sharing-Regulation-in-line-with-the-2030-climate-target-plan
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12656-Updating-Member-State-emissions-reduction-targets-Effort-Sharing-Regulation-in-line-with-the-2030-climate-target-plan
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12657-Land-use-land-use-change-and-forestry-review-of-EU-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12657-Land-use-land-use-change-and-forestry-review-of-EU-rules
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4. Znižovanie emisií v automobilovom sektore8  

Emisie skleníkových plynov v cestnej doprave dosahujú zhruba 20 % celkových emisií v EÚ a oproti roku 

1990 sa zvýšili o viac ako 25 %. Pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality je potrebné znížiť tieto emisie o 90 

% do roku 2050. Na osobné autá a dodávky pripadá 75 % emisií CO2 v cestnej doprave. Popri emisiách 

skleníkových plynov je sektor dopravy najväčším producentom oxidov dusíka a pevných častíc, ktoré 

zhoršujú kvalitu ovzdušia a poškodzujú zdravie ľudí. EK označila za jednu z hlavných príčin pomalého 

zavádzania automobilov s nulovými emisiami vyššie náklady na ich kúpu a tiež chýbajúcu infraštruktúru 

pre dobíjanie napríklad elektromobilov. Ako uvádza, pri masívnejšej výrobe sa náklady vďaka úsporám 

z rozsahu znížia a vďaka investíciám do nabíjacej infraštruktúry sa táto stane dostupnou v celej EÚ. Pre 

splnenie sprísnených emisných cieľov bude podľa Európskej komisie potrebné: 

• revidovať emisné štandardy pre novo-registrované automobily,  

• znížiť daňové zvýhodnenia fosílnych palív,  

• podporiť nízko-emisné zdroje energie, resp. výrobu áut s nulovými emisiami, 

• podporiť rozvoj a výstavbu nabíjacej infraštruktúry, 

• prípadne aj začleniť sektor dopravy do systému ETS.  

Pre nové osobné autá platí od roku 2020 emisný limit 95 gramov CO2 na kilometer. Ide o priemerný limit 

pre celú EÚ. Pre automobilky s ťažšími autami platí vyšší limit a pre automobilky s ľahšími autami nižší 

limit. V roku 2020 sa tento limit vzťahuje na 95 % nových automobilov s najnižšími emisiami, od roku 

2021 sa bude vzťahovať na všetky nové autá každého výrobcu.  

Pre porovnanie, v roku 2019 dosiahli priemerné emisie v EÚ28, Nórsku a na Islande 122,4 g/km. Za 

nedodržiavanie emisných štandardov hrozia výrobcom automobilov pokuty vo výške 95 eur na auto za 

každý jeden gram nad limitom. Pri výpočte limitov pre výrobcov sú zvýhodnené autá s emisiami pod 

50 g/km, ktoré sa počítajú v 2-násobnom počte v roku 2020, v 1,67-násobnom počte v roku 2021 

a v 1,33-násobnom počte od roku 2022 (ide o tzv. superkredity). Maximálne si takto môžu automobilky 

zvýšiť limit o 7,5 g/km. Okrem toho môžu získať ďalšie kredity za inovácie vo výrobe najviac do výšky 

7 g/km.9 Výrobcovia áut v reakcii na požiadavky EÚ plánujú a realizujú masívne investície do výroby 

elektromobilov, ktoré sú považované za autá s nulovými emisiami. Súčasne požadujú podporu vlád pri 

 
8 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12655-Revision-of-the-CO2-emission-
standards-for-cars-and-vans-   
9 https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars_en  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12655-Revision-of-the-CO2-emission-standards-for-cars-and-vans-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12655-Revision-of-the-CO2-emission-standards-for-cars-and-vans-
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars_en
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týchto investíciách ako aj finančné stimuly pre elektrickú mobilitu.10 Ďalším pravdepodobným dôsledkom 

je rast cien predávaných áut jednak vzhľadom na vyššie náklady na výrobu ekologoických áut, jednak 

vzhľadom na potrebu kryť zvýšené náklady na platbu pokút. 

Výroba elektromobilov celosvetovo rastie. Podľa analytickej firmy JATO v septembri 2020 v EÚ27 prvý 

raz počet nových elektromobilov vrátane hybridov prevýšil počet nových dieselových áut. Počet 

nových áut so spaľovacími motormi v roku 2020 kvôli kríze spôsobenej pandémiou koronavírusu klesá. 

Počet nových dieselových áut klesá už od roku 2016. Počet predaných elektromobilov vrátane hybridov 

dlhodobo rastie a v roku 2020 sa rast prudko zrýchlil, čomu výrazne pomáha zvyšovanie efektívnosti pri 

ich výrobe (najmä pokles cien batérií) v kombinácii s podporou cez regulácie aj dotácie viacerých štátov 

vrátane EÚ. 

Významný podiel ekologických vozidiel pripadá na tzv. plug-in hybridy, teda autá so zmiešaným 

tradičným a elektrickým pohonom s možnosťou dobíjania batérie z externého zdroja. Nezisková 

organizácia Transport & Environment zverejnila v septembri 2020 štúdiu11, podľa ktorej sú skutočné 

emisie pri plug-in hybridoch v priemere 2,5-násobne vyššie ako oficiálne deklarované emisie (117 gramov 

Co2/km oproti deklarovaným 44 gramom CO2/km). Pri plnej batérii sú o 28-89 % vyššie, pri prázdnej 

batérii troj- až osemnásobne vyššie a v režime dobíjania batérie troj- až dvanásťnásobne vyššie. Ako ďalej 

uvádza štúdia, počas celého životného cyklu emituje plug-in hybrid uvedený na trh v tomto roku 28 ton 

CO2, tradičný hybrid 33 ton, tradičné benzínové auto 39 ton a dieselové auto 41 ton. Organizácia preto 

vyzvala k zastaveniu dotovania a daňového zvýhodňovania plug-in hybridov. 

EÚ podporuje spotrebu ekologických vozidiel aj prostredníctvom kvót pre verejných obstarávateľov. Pre 

každý členský štát sú stanovené rôzne kvóty v závislosti od ich HDP na obyvateľa a sú platné pre rôzne 

typy vozidiel. Kvóty sa vzťahujú aj na objednávateľov pri zabezpečovaní služieb vo verejnom záujme v 

osobnej doprave. Stanovené boli s ohľadom na splnenie cieľov znížiť emisie skleníkových plynov 

minimálne o 40 % do roku 2030, zvýšiť podiel spotreby energie z obnoviteľných zdrojov aspoň o 27 % do 

roku 2030 (v súčasnosti už platí cieľ 32 %) a dosiahnutia aspoň 27 % úspor energie do roku 2030 (v 

súčasnosti už platí cieľ 32,5 %). V prípade sprísnenia cieľov bude pravdepodobne musieť dôjsť aj 

k sprísneniu stanovených kvót. 

 
10 https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/527735-bez-podpory-statu-nebude-rozvoj-elektromobility-varuju-
automobilky/  
11 https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2020_09_UK_briefing_The_plug-
in_hybrid_con.pdf  

https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/527735-bez-podpory-statu-nebude-rozvoj-elektromobility-varuju-automobilky/
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/527735-bez-podpory-statu-nebude-rozvoj-elektromobility-varuju-automobilky/
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2020_09_UK_briefing_The_plug-in_hybrid_con.pdf
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2020_09_UK_briefing_The_plug-in_hybrid_con.pdf
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S cieľom zapracovať smernicu do slovenskej legislatívy predložil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) 

v roku 2020 do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o podpore ekologických 

vozidiel cestnej dopravy12. Návrh predpokladá minimálne kvóty, ktoré sa vzťahujú len na nadlimitné 

zákazky, vo výške 22 % do roku 2025 pre osobné vozidlá a dodávky, 8 % do roku 2025 pre nákladné 

vozidlá a 34 % do roku 2025 pre autobusy. Návrh zákona dáva možnosť ÚVO udeliť pokutu 

obstarávateľovi za nedodržanie zákona do výšky 300-tisíc eur. Doložka vplyvov konštatuje negatívny 

dopad návrhu na rozpočet verejnej správy, ktorý však nevyčísľuje „vzhľadom na objektívnu nemožnosť 

vyčíslenia”. Z rovnakých dôvodov nevyčísľuje ani dopad na zamestanosť vo verejnej správe. 

Popri kvótach zavádza Európska komisia aj tzv. taxonómiu, teda pomenovanie produktov podľa ich 

príspevku k plneniu environmentálnych cieľov. V automobilovom priemysle by napríklad od roku 2026 

podľa aktuálneho návrhu Európskej komisie mali byť ako „udržateľné“ (sustainable) označené len 

autá, ktoré produkujú nulové emisie. Autá, ktoré vyprodukujú menej ako 50 gramov CO2 na kilometer, 

dostanú nálepku „výrazne nepoškodzuje“ (do no significant harm).13 „Zelené“ produkty s označením 

„udržateľné“ (prípadne aj „výrazne nepoškodzuje“) by mali získavať jednoduchší prístup k financovaniu 

z verejných zdrojov, napríklad z Európskej investičnej banky, prípadne aj zo súkromných zdrojov, ak sa 

k označovaniu dobrovoľne prihlásia aj súkromní investori. Asociácia európskych výrobcov automobilov 

(ACEA) upozorňuje, že výrobcovia automobilov môžu kvôli taxonómii stratiť prístup k investíciám 

potrebným na prechod k výrobe ekologických automobilov, čím by sa spomalil pokles emisií CO2. Tiež 

upozorňuje na spornú ekologickosť elektromobilov, pokiaľ sa elektrická energia vyrába z fosílnych 

zdrojov energie. 

5. Obnova budov 

Európska komisia zverejnila v októbri 2020 návrh stratégie na renováciu budov, ktorý určuje rámce pre 

ďalší postup v tejto oblasti14. Podľa návrhu približne 75 % budov v EÚ nespĺňa aktuálne štandardy 

energetickej efektívnosti. V budovách sa minie približne 40 % všetkej spotrebovanej energie v EÚ 

a pripadá na ne 36 % emisií skleníkových plynov tvorených zo spaľovania energie. 

 
12 https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-508  
13 https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/leak-only-zero-emission-cars-will-win-eu-green-
investment-label/  
14 A Renovation Wave for Europe -greening our buildings, creating jobs, improving lives, 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf  

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-508
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/leak-only-zero-emission-cars-will-win-eu-green-investment-label/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/leak-only-zero-emission-cars-will-win-eu-green-investment-label/
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf
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Pre splnenie cieľa na zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 o 55 % oproti roku 1990 je 

potrebné v porovnaní s rokom 2015: 

• znížiť emisie z využívania budov o 60 %,  

• znížiť konečnú spotrebu energie budov o 14 %, 

• znížiť spotrebu energie na kúrenie a chladenie o 18 %. 

Ako sa uvádza v stratégii, vďaka reguláciám EÚ ohľadom energetickej efektívnosti15 dnes nové budovy 

spotrebujú polovicu energie v porovnaní s podobnými novými budovami postavenými pred 20 rokmi. 

Všetky nové verejné budovy musia od roku 2019 spĺňať štandard takmer energeticky pasívnych budov 

(nearly zero-energy buildings - NZEB), od roku 2021 bude táto podmienka platiť pre všetky nové budovy. 

Horšia je situácia s existujúcimi budovami. V EÚ prechádza renováciou s cieľom znížiť spotrebu energií 

približne 1 % budov ročne, pričom hĺbkovou renováciou s cieľom znížiť spotrebu energií aspoň o 60 % 

prechádza 0,2 % budov ročne. Ako sa uvádza v stratégii, pri tomto tempe renovácií by trvalo splnenie 

vyššie uvedených cieľov niekoľko storočí. Medzi hlavné bariéry intenzívnejšej obnovy budov patrí podľa 

stratégie nedostatok peňazí a tiež chýbajúce alebo málo zrozumiteľné informácie o úsporách energií, 

resp. o ekonomickej návratnosti investícií. 

Cieľom stratégie je zdvojnásobiť tempo renovácií, čo si vyžaduje obnovu približne 35 miliónov budov do 

roku 2030. Avizované zdvojnásobenie tempa „stredne veľkej“ obnovy budov s cieľom znížiť ich 

spotrebu energie cca o 40 % by stálo podľa dostupných dokumentov približne 73 miliárd eur ročne do 

roku 2030.  

Európska komisia pripravuje pre zrýchlenie renovácií legislatívne opatrenia, ktoré majú okrem iného: 

• postupne zaviesť minimálne požiadavky na plnenie kritérií energetickej efektívnosti aj pre 

existujúce budovy a spresniť podmienky vydávania certifikátov o energetickej efektívnosti (dnes 

sa certifikujú len nové budovy, budovy so zmeneným účelom použitia a verejné budovy 

s rozlohou aspoň 250 metrov štvorcových, ktoré často navštevuje verejnosť), 

• rozšíriť požiadavky na obnovu budov na celú verejnú správu (dnes sa týkajú len centrálnej 

vlády, ktorá spravuje len približne 4,5 % verejných budov), 

• posilniť financovanie projektov na obnovu budov zo zdrojov EÚ aj súkromných zdrojov. 

 
15 Directive 2012/27/EU on energy efficiency (EED); Directive (EU) 2010/31 on Energy Performance of Buildings 
(EPBD) 
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Intenzívna obnova budov by mohla do roku 2030 vytvoriť 160-tisíc pracovných miest. Do veľkej miery by 

šlo o miesta v malých a stredných podnikoch v stavebníctve, ktoré patria medzi najviac zasiahnuté 

pandémiou koronavírusu. Európska komisia preto obnovu budov označuje za efektívny stimul pre 

ekonomiku zasiahnutú koronakrízou. 

Odporúčania:  

• Pri rozhodovaní o dotáciách na obnovu budov požadovať výpočet ekonomickej návratnosti 

investície (napr. za aký čas sa vráti investícia vďaka úsporám na spotrebe energie) ako aj výpočet 

ekologického prínosu investície (napr. náklady na jednotku znížených emisií skleníkových 

plynov). Z verejných zdrojov dotovať prioritne investície s vysokou ekonomickou návratnosťou 

a s vysokým ekologickým prínosom. 

• Pred rozhodnutím o zrýchlení tempa obnovy treba vyčísliť finančné dopady legislatívnych zmien 

pre celú EÚ a osobitne aj pre jednotlivé členské štáty ako aj určiť zdroje financovania. 

 

Dopady plnenia klimatických cieľov na ekonomiku SR 

V rokoch 2020-50 bude v SR potrebné v priemere investovať zo súkromných aj verejných zdrojov 4,2 % 

HDP ročne (v rokoch 2020-30 v priemere menej ako 1 % HDP ročne, v rokoch 2031-40 od 1,5-5,7 % HDP 

ročne a v rokoch 2041-50 od 6-12 % HDP ročne), aby sa emisie skleníkových plynov znížili o 70 % do 

roku 2050. Pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality je ich potrebné znížiť až o 90 %, pričom dodatočné 

náklady na splnenie prísnejšieho cieľa sú ešte podstatne vyššie. Vyplýva to z dokumentu s názvom 

„Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050“16, ktorý 

v marci 2020 schválila vláda SR a na ktorého príprave sa podieľali experti Svetovej banky. Stratégia tiež 

uvádza, že uvedené investície by síce výrazne zrýchlili rast HDP (v období 2040-50 o 3-4 % ročne), ale aj 

znížili reálne mzdy (v období 2040-50 o 6-9%) a spotrebu domácností (v období 2040-2050 o 5-6 %). 

Klesla by tiež zamestnanosť (v období 2040-50 o 0,8-1,3 %) a vývoz „z dôvodu straty 

konkurencieschopnosti“. 

Odporúčanie: Vzhľadom na výšku potrebných investícií a rozsah dopadov najmä po roku 2030 je málo 

pravdepodobné, že sa v SR podarí dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Znižovať emisie určite 

treba, ale dobre prepočítanými efektívnymi investíciami, ktoré si ekonomika môže dovoliť. Stavanie 

 
16 https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24531/2  

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24531/2
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vzdušných zámkov môže viesť k dezilúzii a v horšom prípade k tlaku do neefektívnych projektov, ktoré 

môžu v konečnom dôsledku poškodiť ekonomiku aj kvalitu života ľudí. Preto je potrebné realisticky 

prehodnotiť klimatické ciele a zohľadniť dopady potrebných investícií na ekonomiku a kvalitu života ľudí. 

Investície by mali byť hodnotené a prioritizované z pohľadu ich efektívnosti, to znamená napríklad 

o koľko sa znížia emisie na každé vynaložené euro. Ciele by sa mali opierať o podrobný a realistický plán 

opatrení potrebných pre ich dosiahnutie. 

Pozícia Slovenska k návrhu European Climate Law 

Minister životného prostredia Ján Budaj predstavil 22.10.2020 nasledovné postoje Slovenska k návrhu 

európskeho klimatického zákona – European Climate Law17: 

• Súhlas so sprísnením cieľa na znižovanie emisií skleníkových plynov zo 40 % na 55 % do roku 

2030 oproti roku 1990 pre celú EÚ, avšak nie aj pre jednotlivé členské štáty. Slovensko podľa 

Budaja dokáže splniť sprísnenie cieľa na 55 %, avšak iné štáty, ako napríklad Poľsko, s tým môžu 

mať problém.  

• Požiadavka na dodržiavanie „princípu technologickej neutrality“  a „práva na vlastný 

energetický mix“. Cieľom je akceptovať ako nízkouhlíkové technológie aj zdroje jadrovej energie 

a aspoň v prechodnom období aj zemný plyn. 

• Požiadavka na zrušenie takzvaných delegovaných aktov, ktoré majú zjednodušiť a zrýchliť 

prijatie aktualizovaných klimatických cieľov, ktoré chce Európska komisia prehodnotiť každých 

päť rokov od roku 2023. Podľa Budaja členské štáty ani europarlament nemôžu delegované akty 

pripomienkovať, ale len vyjadriť súhlas alebo nesúhlas. 

Stanovisko EK k plánu SR na plnenie klimatických cieľov 

SR predpokladá splniť a dokonca vysoko prekročiť cieľ na pokles emisií skleníkových plynov, avšak nesplní 

cieľ na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Splnenie cieľa pre podiel OZE by si 

vyžiadalo zvýšenie podielu biomasy pri vykurovaní budov, čo sa vzhľadom na vysokú mieru plynofikácie 

Slovenska ukazuje ako neefektívne. Zámena plynu za biomasu by navyše podľa ministerstva 

hospodárstva viedla k zhoršeniu kvality ovzdušia.  

 
17 Euractive.sk, 22.10.2020, Budaj: Slovensko chce znížiť emisie o 55 %, https://euractiv.sk/section/zivotne-
prostredie/news/budaj-slovensko-chce-znizit-emisie-o-55-percent/  

https://euractiv.sk/section/zivotne-prostredie/news/budaj-slovensko-chce-znizit-emisie-o-55-percent/
https://euractiv.sk/section/zivotne-prostredie/news/budaj-slovensko-chce-znizit-emisie-o-55-percent/
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V októbri 2020 zverejnila Európska komisia (EK) hodnotenie18 plnenia Národného energetického 

a klimatického plánu Slovenska19. Dokument stanovuje národné environmentálne ciele (vrátane 

uhlíkovej neutrality do roku 2050) a popisuje opatrenia potrebné pre splnenie cieľov do roku 2030.  

Hlavné závery hodnotenia EK: 

Slovensko zvýšilo cieľ pre zníženie emisií skleníkových plynov mimo systému ETS (t.j. v rámci tzv. ESR - 

Effort Sharing Regulation) do roku 2030 z pôvodných 12 % na 20 % oproti roku 2005, čo je dostatočne 

ambiciózne vzhľadom na záväzný cieľ pre SR na úrovni 12 % (cieľ pre celú EÚ je 30 %). Existujúce 

opatrenia ale zaručujú len pokles o 12 %, dosiahnutie zvýšeného cieľa si vyžiada prijatie dodatočných 

opatrení. 

Cieľ Slovenska je zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe energie na 19,2 % do roku 2030, čo je 

podľa EK málo ambiciózne vzhľadom na odporúčanie pre Slovensko na úrovni 24 % (cieľ pre celú EÚ je 

32 %). Ministerstvo hospodárstva považuje dosiahnutie cieľa na úrovni 24 % za nereálne. Zvýšenie cieľa 

z 18 % na 19,3 % avizovalo ministerstvo už v novembri 2019, pričom odhadlo výšku potrebných investícií 

na 4,3 miliardy eur. 

EK označuje za málo ambiciózne ciele pre zvýšenie energetickej efektívnosti (pokles primárnej 

spotreby energie o 30,3 % namiesto požadovaných 32,5 % oproti základnému scenáru). Chýba 

predovšetkým dlhodobý plán pre obnovu budov a vyčíslenie úspor pre jednotlivé opatrenia. 

 

  

 
18 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/staff_working_document_assessment_necp_slovakia.pdf  
19 Integrovaný národný energetický a klimatický plan na roky 2021 – 2030, https://www.economy.gov.sk/uploads/files/IjkPMQAc.pdf  

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/staff_working_document_assessment_necp_slovakia.pdf
https://www.economy.gov.sk/uploads/files/IjkPMQAc.pdf
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Podklady k ekonomickým dopadom klimatických zmien 

Podľa odhadov Európskej environmentálnej agentúry (EEA)20 dosiahli ekonomické straty spôsobené 

extrémnymi výkyvmi počasia v jej 33 členských štátoch v rokoch 1980-2017 spolu 453 miliárd eur 

v cenách z roku 2017, čo predstavuje približne 3 % HDP z roku 2017. Z uvedenej sumy boli straty 

v EÚ28 vo výške 426 miliárd eur a na Slovensku takmer 1,7 miliardy eur. Uvedené odhady zahŕňajú len 

škody na fyzickom majetku, nie sú v nich zohľadnené straty na ľudských životoch (v počte cez 90-tisíc, 

z toho približne 68-tisíc v dôsledku horúčav z roku 2003) či ekosystémoch. V pomere k HDP boli straty 

najvyššie v Chorvátsku, Česku a Maďarsku. V prepočte na obyvateľa boli straty najvyššie vo Švajčiarsku, 

Dánsku a Rakúsku.  

Spolu 75 % ekonomických strát spôsobili 3 % udalostí, z nich najväčšie škody pripadajú na záplavy 

v strednej Európe z roku 2002 (21 miliárd eur), vlna horúčav a sucha z roku 2003 (15 miliárd eur), zimná 

búrka Lothar z roku 1999 a záplavy v Taliansku a Francúzsku z októbra 2000 (spolu 13 miliárd eur). 

Správa Európskej environmentálnej agentúry neuvádza, aký podiel na uvedených stratách spôsobili 

klimatické zmeny. Konštatuje však, že dostupné štúdie o riečnych záplavách a búrkach v Európe 

pripisujú zvýšený objem strát v dlhodobom horizonte najmä rastúcemu počtu obyvateľov, rastúcemu 

objemu majetku a rastúcej zástavbe v rizikových oblastiach, pričom prispieť k tomu mohli aj zvýšené 

výdatné zrážky v niektorých častiach Európy. V globálnom merítku štúdie potvrdzujú, že prevažná 

väčšina rozsiahlych vĺn horúčav a väčšina súch, výdatných zrážok a záplav sa vyskytuje častejšie 

a v extrémnejších prejavoch v dôsledku globálnej zmeny klímy. 

Priemerné ročné ekonomické straty spôsobené extrémnymi výkyvmi počasia v 33 členských štátoch 

Európskej environmentálnej agentúry v miliardách eur 

1980-1989 7,4 

1990-1999 13,4 

2000-2009 14,0 

2010-2017 13,0 

Zdroj: Európska environmentálna agentúra, 2019, https://www.eea.europa.eu/data-and-

maps/indicators/direct-losses-from-weather-disasters-3/assessment-2  

 
20 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/direct-losses-from-weather-disasters-3/assessment-2  

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/direct-losses-from-weather-disasters-3/assessment-2
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/direct-losses-from-weather-disasters-3/assessment-2
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/direct-losses-from-weather-disasters-3/assessment-2
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Ak sa neprijmú žiadne politiky na zmiernie klimatických zmien, bude ekonomický potenciál Slovenska aj 

celého sveta dlhodobo nižší. Podľa analýzy21 Medzinárodného menového fondu (MMF) z októbra 2019 

bude v prípade neprijatia opatrení na zvrátenie rastu emisií CO2 a následne priemerného ročného 

rastu teploty o 0,04 ˚C reálny hrubý domáci produkt na obyvateľa na Slovensku nižší o 0,71 % HDP v 

roku 2030 a o 7,54 % HDP v roku 2100. Pre celý svet platia nasledovné hodnoty (str. 33):  

• “… a persistent above-norm increase in average global temperature by 0.04 ˚C per year (based on 

RCP 8.522) leads to substantial output losses, reducing real per capita output by 0.80, 2.51 and 

7.22 percent in 2030, 2050 and 2100, respectively.” 

V prípade dodržania záväzkov z Parížskej dohody bude teplota stúpať v priemere o 0,01 ˚C ročne 

a globálny HDP na obyvateľa bude do roku 2100 nižší o 1,07 %, resp. na Slovensku o 0,5%. 

Odhad zmeny HDP na obyvateľa (v %) v jednotlivých rokoch v dôsledku rastu teploty 

  2030 2050 2100 

Slovensko Dodržanie Parížskej zmluvy -0,06 -0,17 -0,50 

Žiadne opatrenia -0,71 -2,36 -7,54 

EÚ Dodržanie Parížskej zmluvy +0,08 +0,13 -0,09 

Žiadne opatrenia -0,50 -1,53 -4,66 

USA Dodržanie Parížskej zmluvy -0,20 -0,60 -1,88 

Žiadne opatrenia -1,20 -3,77 -10,52 

Svet Dodržanie Parížskej zmluvy +0,01 -0,11 -1,07 

Žiadne opatrenia -0,80 -2,51 -7,22 

Zdroj: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/10/11/Long-Term-Macroeconomic-Effects-

of-Climate-Change-A-Cross-Country-Analysis-48691 

Pre porovnanie, globálna teplota stúpla na základe modelu MMF, ktorý vychádza zo zmeny teploty 

v jednotlivých štátoch váženej počtom obyvateľov (ide teda len o zmeny teploty na pevnine, bez 

započítania oceánov), v priemere o 0,0181 ˚C ročne v rokoch 1960-2014 (podľa pozorovaní NASA stúpla 

 
21 Zdroj: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/10/11/Long-Term-Macroeconomic-Effects-of-
Climate-Change-A-Cross-Country-Analysis-48691 
22 Representative Concentration Pathways (RCP) are scenarios of greenhouse gas concentrations, constructed by 

the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). RCP 2.6 corresponds to the Paris Agreement which aims to 
hold the increase in the global average temperature to below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels (t.j. 
nárast približne o 1 ˚C medzi rokmi 2000-2100). RCP 8.5 is an unmitigated scenario in which emissions continue to 
rise throughout the 21st century (a teplota narastie približne o 4 ˚C medzi rokmi 2000-2100). 

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/10/11/Long-Term-Macroeconomic-Effects-of-Climate-Change-A-Cross-Country-Analysis-48691
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/10/11/Long-Term-Macroeconomic-Effects-of-Climate-Change-A-Cross-Country-Analysis-48691
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/10/11/Long-Term-Macroeconomic-Effects-of-Climate-Change-A-Cross-Country-Analysis-48691
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/10/11/Long-Term-Macroeconomic-Effects-of-Climate-Change-A-Cross-Country-Analysis-48691
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povrchová teplota na pevnine o 0,0165 ˚C a podľa NCEI23 o 0,0198 ˚C ročne). Na Slovensku stúpla teplota 

v rovnakom čase podľa modelu MMF v priemere o 0,0197 ˚C ročne. 

V porovnaní s inými štúdiami ukazuje štúdia MMF väčšinou výraznejší negatívny dopad zmeny teploty na 

ekonomiku. V nasledujúcom grafe sú iné štúdie zobrazené ako červené body a štúdia MMF ako šedý pás. 

 

Zdroj: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/10/11/Long-Term-Macroeconomic-Effects-

of-Climate-Change-A-Cross-Country-Analysis-48691 

Poznámka: Písmeno „m“ zohľadňuje rôznu rýchlosť zavádzania opatrení na zmiernenie dopadov 

klimatických zmien. Čím vyššie je „m“, tým dlhšie trvá adaptácia a tým väčší je odhadovaný pokles HDP.  

V porovnaní s inými štúdiami tiež MMF odhaduje v dlhodobom horizonte podobný negatívny dopad na 

všetky štáty bez ohľadu na ich bohatstvo či priemernú teplotu. 

  

 
23 National Centers for Environmental Information 

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/10/11/Long-Term-Macroeconomic-Effects-of-Climate-Change-A-Cross-Country-Analysis-48691
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/10/11/Long-Term-Macroeconomic-Effects-of-Climate-Change-A-Cross-Country-Analysis-48691
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Podklady k potrebným investíciám v SR pre splnenie environmentálnych cieľov a k ich 

dopadom na ekonomiku 

Vláda SR schválila 5.3.2020 dokument s názvom „Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do 

roku 2030 s výhľadom do roku 2050“24. Na príprave dokumentu spolupracovali s rezortom životného 

prostredia experti Svetovej banky.  

Dokument vyčísľuje investície potrebné pre splnenie environmentálnych cieľov ako aj ich dopad na 

ekonomiku a zamestnanosť, menuje tiež opatrenia potrebné pre dosiahnutie cieľov. Výpočty sú založené 

na konzervatívnom scenári, podľa ktorého klesnú emisie skleníkových plynov o 70 % do roku 2050 

v porovnaní s rokom 1990. Pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality je potrebný pokles aspoň o 90 %. Výpočty 

ukazujú potrebu enormného zvýšenia investícií najmä po roku 2030 a následne aj po roku 2040 

s významným dopadom na ekonomiku (rast HDP, pokles spotreby domácností, pokles 

konkurencieschopnosti a vývozu, pokles zamestnanosti). Ambícia dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 

2050 si vyžiada podstatne vyššie investície (stratégia ich nevyčísľuje, malo by sa tak stať v jej ďalšej 

aktualizácii), čo bude znamenať podstatne väčší vplyv na ekonomiku a spoločnosť.  

Dokument v závere uvádza: 

• „Zmena klímy je jednou z najväčších výziev 21. storočia. Riešenia zmeny klímy prinášajú so sebou 

ekonomické a sociálne náklady, ktoré v konečnom dôsledku budú znamenať prínosy vo všetkých 

oblastiach života, keďže ich cieľom je zabrániť klimatickej kríze v takom rozsahu, ktorý by mohol 

znamenať deštrukciu spoločnosti a života tak, ako ho poznáme dnes.” 

Napriek tomuto záveru je vzhľadom na výšku potrebných investícií a rozsah dopadov najmä po roku 

2030 vysoko nepravdepodobné, že sa podarí dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. V rokoch 

2020-50 bude podľa stratégie potrebné v SR v priemere investovať zo súkromných aj verejných zdrojov 

4,2 % HDP ročne (v rokoch 2020-30 v priemere menej ako 1 % HDP ročne, v rokoch 2031-40 od 1,5-5,7 

% HDP ročne a v rokoch 2041-50 od 6-12 % HDP ročne), aby sa emisie znížili o 70 % do roku 2050. Pre 

dosiahnutie uhlíkovej neutrality je ich potrebné znížiť až o 90 %, pričom dodatočné náklady na 

splnenie prísnejšieho cieľa sú ešte podstatne vyššie. 

 
24 https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24531/2  

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24531/2
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Celkové dodatočné náklady energetického systému (rozdiel medzi referenčným a dekarbonizačným 

scenárom) v % HDP v konkrétnych rokoch: 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

0,01% -0,07% 1,42% 2,02% 5,67% 8,73% 11,64% 

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR 

Poznámka: Ide o výsledky modelovania s mnohými predpokladmi, parametrami a potenciálne meniacimi 

sa trendmi vývoja ďaleko do budúcnosti. Skutočnosť tak môže byť aj významne odlišná. 

Stratégia tiež uvádza, že uvedené investície by síce výrazne zrýchlili rast HDP (v období 2040-50 o 3-4 % 

ročne), ale aj znížili reálne mzdy (v období 2040-50 o 6-9%) a spotrebu domácností (v období 2040-

2050 o 5-6 %). Klesla by tiež zamestnanosť (v období 2040-50 o 0,8-1,3 %) a vývoz „z dôvodu straty 

konkurencieschopnosti“. 

Odporúčanie: Znižovať emisie určite treba, ale dobre prepočítanými efektívnymi investíciami, ktoré si 

ekonomika môže dovoliť. Stavanie vzdušných zámkov môže viesť k dezilúzii a v horšom prípade k tlaku do 

neefektívnych projektov, ktoré môžu v konečnom dôsledku poškodiť ekonomiku aj kvalitu života ľudí. 

Preto je potrebné realisticky prehodnotiť klimatické ciele a zohľadniť dopady potrebných investícií na 

ekonomiku a kvalitu života ľudí. Investície by mali byť hodnotené a prioritizované z pohľadu ich 

efektívnosti, to znamená napríklad o koľko sa znížia emisie na každé vynaložené euro. Ciele by sa mali 

opierať o podrobný a realistický plán opatrení potrebných pre ich dosiahnutie. 

Hlavné závery stratégie: 

• Pre splnenie platných environmentálnych cieľov do roku 2030 (použitý scenár predpokladá 

pokles celkových emisií o 47 % oproti roku 1990, v súčasnosti platný cieľ vyžaduje pokles o 40 %) 

je potrebné vynaložiť súkromné aj verejné investície nad rámec už prijatých opatrení vo výške 

8 miliárd eur do roku 2030 (v stálych cenách z roku 2013). V prípade sprísnenia cieľov budú 

potrebné investície vyššie. Do roku 2030 by malo Slovensko dostať z Európskej únie na 

klimatické opatrenia sumu prevyšujúcu uvedené náklady o 2,5 miliardy eur. V tomto odhade ešte 

neboli započítané zdroje z Fondu obnovy, ktorý bol schválený neskôr. Uvedené náklady sa týkajú 

len energetickej časti ekonomiky: priemysel, domácnosti, tretí sektor (budovy, služby) a doprava; 

nie sú tam započítané náklady zo sektorov priemyselné procesy, poľnohospodárstvo, fugitívne 

emisie a odpady. 
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• Pre zníženie emisií skleníkových plynov o 70 % do roku 2050 v porovnaní s rokom 1990 je 

potrebné nad rámec už prijatých opatrení vynaložiť súkromné aj verejné investície v rokoch 

2031-2050 vo výške 196 miliárd eur (v stálych cenách z roku 2013). Náklady na dosiahnutie 

uhlíkovej neutrality budú „podstatne vyššie“. Z rozpočtu EÚ bude na klimatické opatrenia 

k dispozícii 42-45 miliárd eur v rokoch 2027-50. Pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality, podľa ktorej 

je možné vypustiť len toľko emisií, koľko krajina dokáže zachytiť, bude potrebné znížiť emisie až 

o 90 % oproti roku 1990. Zvyšné emisie by sa mali kompenzovať vďaka zvýšenému záchytu emisií 

pri hospodárení s pôdou a lesmi. Ako uvádza stratégia, „práve najťažšie a najdrahšie bude 

eliminovať tento zvyšok“.  

• Náklady budú rásť do roku 2030 pomalšie (v priemere o 0,8 miliardy eur ročne), následne 

prudko (v priemere o 5,1 miliardy eur ročne v rokoch 2031-40 a o 14,4 miliardy eur ročne 

v rokoch 2041-50, všetko v stálych cenách z roku 2013). Príčinou sú najmä intenzívnejšie 

výdavky na znižovanie emisií v sektoroch dopravy a budov po roku 2030. Ako sa uvádza 

v stratégii: „Do roku 2040 budú priemerné dodatočné ročné výdavky predstavovať 1,8 % HDP, v 

rokoch 2020-2050 to bude v priemere ročne predstavovať 4,2 % HDP.“ 

Vývoj emisií skleníkových plynov v SR (v miliónoch ton) v prípade zavedenia dodatočných opatrení 

 

Zdroj: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24531/2  

Poznámka: Graf ukazuje doterajší vývoj a odhady do budúcnosti s predpokladaným poklesom o 80 % do 

roku 2050 bez započítania emisií zachytených v sektore LULUCF – hospodárenie s pôdou a lesmi. 

Potenciálne je možné zachytiť 7 miliónov ton emisií v roku 2050, pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality je 

tak potrebné znížiť objem emisií bez záchytov na najviac 7 miliónov ton do roku 2050. Bez prijatia 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24531/2
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dodatočných opatrení by objem emisií v roku 2050 dosahoval približne úroveň z roku 2015. Pritom by 

došlo k miernemu poklesu emisií v energetike a priemysle, ale súčasne k nárastu v doprave a 

poľnohospodárstve. 

Stratégia uvádza nasledovné príklady investícií a tiež očakávaných úspor: „V roku 2030 napríklad 

domácnosti navyše preinvestujú miliardu EUR ročne napr. na zatepľovanie, nákup energeticky šetrnejších 

elektrospotrebičov, či využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V roku 2050 to bude až 8 miliárd. 

Rovnako v treťom sektore, ktorého významnou súčasťou sú budovy a služby, budú vynaložené investície 

na zateplenie a uplatnenie opatrení v súlade so Smernicou o ekodizajne, čo v roku 2030 bude znamenať 

preinvestovanie takmer 1 miliardy EUR. Okrem toho pozorujeme aj pozitívne vplyvy, kedy dôsledkom 

elektrifikácie a modernizácie dopravy usporia všetky sektory na palivách viac ako pol miliardy EUR a v 

roku 2050 až takmer 2 miliardy EUR.“ 

 

Poznámka: Graf ukazuje výšku dodatočných nákladov (investícií) v rôznych sektoroch v rokoch 2030 

a 2050. V roku 2030 budú dodatočné náklady v rôznych sektoroch do 1 milardy eur, čo vypovedá 

o relatívne miernom raste potrebných investícií do roku 2030. V roku 2050 budú dodatočné náklady 

v sektore domácností do 8 miliárd eur, v doprave do siedmich miliárd eur a v treťom sektore (služby 

a budovy) do 4 miliárd eur, čo vypovedá o prudkom raste potrebných investícií do roku 2050. 

V priemysle, ktorý sa dekarbonizuje skôr, nebude potrebné vynaložiť dodatočné náklady. 
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Stratégia tiež popisuje dopad investícií na ekonomiku a zamestnanosť: 

• Zvýšené investície podporia rast HDP (v rokoch 2025-2035 sa rast HDP zrýchli oproti 

referenčnému scenáru o približne 0,5 až 1,0 % a v období 2040-2050 o 3-4%), ale znížia spotrebu 

domácností (v období 2025-2035 o 0,7-1,02 % a v období 2040-2050 o 5-6 %) a tiež vývoz „z 

dôvodu straty konkurencieschopnosti, keďže náklady na investície do efektívnosti sa prenášajú 

na spotrebiteľov, aj z dôvodu nižšej výrobnej kapacity hospodárstva v dôsledku nižšieho 

základného kapitálu”. Ako uvádza stratégia, „viac ako polovica poklesu spotreby je spôsobená 

politikami dekarbonizácie v zvyšku EÚ (uhlíková daň v sektoroch ETS aj mimo ETS). Politiky v 

zvyšku EÚ vedú k nižšiemu dovozu zo Slovenska.”  

 

Zdroj: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24531/2  

• „Prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo povedie k nižšiemu výberu príjmov z nepriamych daní 

(napríklad DPH) a z priamych daní (vrátane príspevkov na sociálne zabezpečenie). Výber 

príjmov z nepriameho zdanenia klesá v dôsledku zníženia spotreby domácností, zatiaľ čo príjmy z 

priamych daní klesajú v dôsledku nižšieho objemu miezd.” 

• “Berúc do úvahy sociálne dopady týchto opatrení na domácnosti, bude potrebné prijímať 

opatrenia v súlade s princípmi vyrovnávacej a distributívnej spravodlivosti s cieľom predchádzať 

prepadu domácností do pasce energetickej chudoby.” 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24531/2
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• „Dekarbonizácia oslabuje niektoré odvetvia ťažkého výrobného priemyslu, ako je sektor výroby 

chemikálií, gumy a plastov a železa a ocele. (…) Zmeny v štruktúre priemyslu hospodárstva vedú k 

prerozdeleniu pracovných síl v rôznych odvetviach. (…) Avšak nie všetci pracovníci, ktorí sa stanú 

nadbytočnými si dokážu nájsť prácu, čo vedie k rastu nezamestnanosti. Tlak na znižovanie 

miezd sa zväčšuje tým viac, čím sa približujeme roku 2050. Riešenie tejto situácie bude 

vyžadovať zo strany štátu prípravu sociálnych projektov v spolupráci s rezortom školstva 

(vzdelávanie) na zabezpečenie adaptácie uvoľnenej pracovnej sily na nové požiadavky 

pracovného trhu a projekty na zabezpečenie eliminácie sociálnych dopadov na tú pracovnú silu, 

ktorá nenájde uplatnenie na trhu práce v primeranom čase.“ 

 

Zdroj: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24531/2  

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24531/2
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Zdroj: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24531/2  

  

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24531/2
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Podklady k hlasovaniu o legislatívnom návrhu European Climate Law25 zo 4. marca 2020, ktorý 

na rokovanie Europarlamentu predložila Európska komisia 

Odporúčanie: Zdržať sa hlasovania 

European Climate Law je základný kameň Európskej zelenej dohody (European Green Deal), teda plánu 

zavádzania opatrení na dosiahnutie uhlíkovej neutrality. Návrh v znení predloženom do Európskeho 

parlamentu26 (EP) obsahuje nasledovné kľúčové zmeny: 

• po prvý raz zavádza do európskej legislatívy spoločný cieľ EÚ dosiahnuť čistú neutralitu emisií 

skleníkových plynov do roku 2050 (na základe aktuálnych politík by emisie klesli len o 60 % do 

roku 2050 v porovnaní s rokom 1990; v rokoch 1990-2019 klesli o 24 %) s cieľom dodržať záväzky 

Parížskej zmluvy a udržať globálny nárast teploty výrazne pod 2˚C (resp. pod 1,5 ˚C) oproti dobe 

pred priemyselnou revolúciou; 

• avizuje sprísnenie terajšieho cieľa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030 zo 40 % 

oproti roku 1990 na 50-55 % (a v nadväznosti na to podľa Plánu klimatických cieľov do roku 

203027 aj sprísnenie cieľa pre zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na konečnej 

spotrebe energie z 32 % na 38-40 % do roku 2030 a cieľa pre zvýšenie energetickej účinnosti, 

t.j. zníženie primárnej spotreby energie oproti základnému scenáru z plánovaného poklesu o 

32,5 % na 39-41 % do roku 2030, resp. na 36-39 % pri konečnej spotrebe energie); 

• ukladá členským štátom povinnosť pripraviť a implementovať plány pre splnenie týchto cieľov; 

• dáva právomoc Európskej komisii vypracovať plán opatrení na obdobie 2030-50, ktoré budú na 

úrovni EÚ potrebné pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality. 

V znení predloženom na hlasovanie28 návrh obsahuje nasledovné zmeny zapracované na základe 

pripomienok jednotlivých výborov EP: 

 
25 Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the framework for achieving climate 
neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 
26 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0080/CO
M_COM(2020)0080_EN.pdf  
27 https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-
action/2030_ctp_en#:~:text=%202030%20Climate%20Target%20Plan%20%201%20Next,stakeholders%20and%20ci
tizens...%203%20Documents.%20%20More%20  
28 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0162_EN.html  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0080/COM_COM(2020)0080_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0080/COM_COM(2020)0080_EN.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/2030_ctp_en#:~:text=%202030%20Climate%20Target%20Plan%20%201%20Next,stakeholders%20and%20citizens...%203%20Documents.%20%20More%20
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/2030_ctp_en#:~:text=%202030%20Climate%20Target%20Plan%20%201%20Next,stakeholders%20and%20citizens...%203%20Documents.%20%20More%20
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/2030_ctp_en#:~:text=%202030%20Climate%20Target%20Plan%20%201%20Next,stakeholders%20and%20citizens...%203%20Documents.%20%20More%20
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0162_EN.html
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• spoločný cieľ dosiahnuť čistú neutralitu emisií skleníkových plynov do roku 2050 uplatňuje na EÚ 

ako celok aj pre jednotlivé členské štáty, pričom predpokladá finančnú pomoc zo spoločných 

zdrojov pre štáty s horšou štartovacou pozíciou: „Each Member State shall achieve net zero 

greenhouse gas emissions by 2050 at the latest.”, “As a matter of justice and solidarity, and in 

order to assist the energy transformation of Member States with different starting points, 

sufficient Union support mechanisms and funding such as the Just Transition Fund (…) and 

other relevant funding mechanisms are needed.”; 

• sprísňuje terajší cieľ zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030 zo 40 % oproti roku 1990 

(resp. z 50-55 % v predloženom znení) na 60 %: „The Union’s 2030 target for climate shall be an 

emissions reduction of 60 % compared to 1990.”; 

• ukladá Európskej komisii do 30. júna 2021 pripraviť legislatívne zmeny potrebné pre splnenie 

uvedených cieľov a mobilizovať zdroje pre potrebné investície; do 31. mája 2023 na základe 

analýzy dopadov preskúmať možnosti pre stanovenie cieľa na zníženie emisií do roku 2040 

a pripraviť potrebné zmeny legislatívy; 

• ukladá členským štátom zriadiť nezávislý poradný orgán pre zmenu klímy a Európskej komisii 

v spolupráci s národnými orgánmi do 30. júna 2022 zriadiť Európsku radu pre zmenu klímy - 

European Climate Change Council (ECCC), ktorá by mala dopĺňať činnosť Európskej 

environmentálnej agentúry (tá by mala tvoriť sekretariát novej Rady) a dohliadať na plnenie 

klimatických cieľov; ECCC by mala mať na čele najviac 15-člennú vedeckú komisiu (5-ročné 

funkčné obdobie s možnosťou jednej obnovy), ktorá by mala byť volená a podporovaná 

manažérskou radou tvorenou po jednom členovi z národných orgánov, po dvoch členoch 

menovaných Európskou komisiou a Europarlamentom a s jedným predsedom sekretariátu 

menovaným Európskou environmentálnou agentúrou; 

• ukladá Európskej komisii vypracovať trajektóriu na obdobie 2030-50 na splnenie cieľov vrátane 

úprav legislatívy;  

• ukladá Európskej komisii aj členským štátom vypracovať od roku 2021 na každých 5 rokov 

stratégiu na adaptáciu klimatickým zmenám; 

• ukladá EÚ aj členským štátom zrušiť do roku 2025 všetky dotácie fosílnych zdrojov energie; 

• ukladá EK každé dva roky (od septembra 2023) kontrolovať progres členských štátov aj celej EÚ 

v plnení cieľov (rovnako aj adekvátnosť legislatívy a rozpočtu) a informovať o záveroch EP, 

Európsku radu aj verejnosť; v prípade neplnenia cieľov bude EK dávať členským štátom 

odporúčania na nápravu, členské štáty musia do 6 mesiacov informovať EK o plánovaných 
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nápravných opatreniach a do 18 mesiacov o prijatých opatreniach; informácia o prijatých 

opatreniach musí byť súčasťou každoročných správ o progrese, EK vyhodnotí prijaté opatrenia 

do troch mesiacov od predloženia každoročnej správy o progrese a zverejní svoje hodnotenie. 

Dôvody odporúčania zdržať sa hlasovania: 

Prínosy návrhu European Climate Law: 

• Jednoznačné ukotvenie klimatických cieľov v legislatíve EÚ vrátane podrobnejšieho definovania 

procesov a inštitúcií, ktoré majú viesť k znižovaniu emisií. Plnením týchto cieľov by sa EÚ stala 

globálnym lídrom v znižovaní emisií. Zvýšila by sa tak šanca na zapojenie ďalších významných 

ekonomík, čo je v dlhodobom horizonte podmienkou pre zabránenie rozsiahlym ekonomickým aj 

ekologickým škodám z otepľovania atmosféry.  

• Prínosom plnenia ambicióznejších environmentálnych cieľov je tiež výraznejšie zníženie dovozov 

fosílnych palív z tretích krajín a tým tiež posilnenie energetickej nezávislosti a bezpečnosti EÚ. 

• Sprísnenie cieľa tiež podľa analýzy dopadov prispeje k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľov 

EÚ, zlepšeniu kvality ovzdušia aj životného prostredia. 

Nedostatky návrhu: 

Hlavným nedostatkom návrhu predloženého na hlasovanie Europarlamentu je chýbajúca analýza 

dopadov sprísnenia cieľa na pokles emisií do roku 2030 z terajších 40 % (resp. z 50-55 % podľa 

pôvodného návrhu) na 60 % oproti roku 1990. Predložená analýza dopadov uvažuje len so sprísnením na 

55 %. Negatívom výraznejšieho sprísnenia je zvýšenie nákladov na plnenie cieľa, resp. zvýšenie 

negatívnych dopadov na spoločnosť, ktorých dôsledkom môže byť spomalenie ekonomického rastu aj 

oslabenie konkurencieschopnosti EÚ. Kľúčové výhrady: 

• V rokoch 1990-2018 klesli emisie skleníkových plynov v EÚ o 23 %, pokles o 60 % do roku 2030 sa 

preto zdá byť nerealistický, resp. môže byť príliš nákladný.  

• Pre rovnomerný pokles emisií od roku 2020-50 postačuje na splnenie cieľa čistej neutrality znížiť 

emisie do roku 2030 o 50 % (pozri graf nižšie). Rýchlejší nábeh môže byť nákladnejší vzhľadom na 

potrebu vyšších investícií v porovnaní s neskorším nábehom, kedy by vďaka predpokladanému 

technologickému pokroku mohol podstatnú časť investícií realizovať súkromný sektor. 
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• Návrh na sprísnenie cieľa na pokles o 60 %  je predložený bez analýzy dopadov na ekonomiku 

EÚ a jednotlivých členských štátov. EK predložila len analýzu dopadov29 na celú EÚ v prípade 

sprísnenia cieľa na pokles emisií do roku 2030 z terajších 40 % na 50-55 % (čo je pôvodný návrh 

EK). Z tejto analýzy vyplýva potreba nárastu investícií o 1,5-1,8 % HDP ročne v rokoch 2021-30 

oproti 2011-20. Mobilizáciu takých veľkých zdrojov označuje analýza ako „významnú výzvu“. 

Sprísnenie cieľa bude mať za následok ďalšie zvýšenie týchto nákladov.  

• Analýza dopadov prezentuje rôzne scenáre dopadov na ekonomiku EÚ v rozpätí od -0,7 % HDP 

do +0,55 % HDP do roku 2030 v prípade zníženia emisií o 55 %. Nedá sa vylúčiť, že plnenie cieľa 

už v najbližších rokoch spomalí rast ekonomiky. Dá sa predpokladať, že sprísnenie cieľa tieto 

nožnice ešte roztvorí. Rozdielne predpovede dopadov súvisia najmä s rôznym odhadom 

produktovej medzery. Modely predpokladajúce výrazné podchladenie ekonomiky predpovedajú 

pozitívny vplyv nových investícií na HDP, modely predpokladajúce ekonomiku blízko potenciálu 

predpovedajú negatívny vplyv kvôli vytesňovaniu spotreby a iných investícií. Autori analýzy 

považujú v čase koronakrízy za pravdepodobnejšiu prvú možnosť. Dlhodobo sa ale predpovede 

zjednocujú, keďže v dôsledku splácania dlhu sa pozitívny vplyv stimulu zníži. 

• Podklady z analýzy dopadov neobsahujú dopady na jednotlivé členské štáty. Podľa analýzy 

budú mať vyššie náklady štáty s vyššími emisiami, vyššou energetickou náročnosťou a nižším HDP 

na hlavu. Dopady na jednotlivé štáty zrejme budú mať rozhodujúci význam pre podporu a tiež 

úspešnú implementáciu návrhu, preto by bolo dobré poznať ich dopredu. 

• Analýza dopadov nezohľadňuje reálnosť splnenia aktuálnych cieľov pre znižovanie emisií 

o 40 % do roku 2030 oproti roku 1990 v jednotlivých členských štátoch. Napríklad pre 

Holandsko odhaduje hlavná environmentálna poradenská spoločnosť vlády PBL pokles emisií len 

o 34 % do roku 2030 (v roku 2019 boli nižšie o 17 %), pričom cieľom vlády je zníženie o 49 %30. 

Vláda síce predstavila návrhy opatrení na dosiahnutie uhlíkovej neutrality, podľa PBL sú ale príliš 

vágne a bez detailov potrebných na implementáciu. 

• Dopady pandémie COVID-19 podľa analýzy znižujú ekonomický potenciál, ale nemajú zásadný 

vplyv na výšku potrebných investícií pre dosiahnutie stanovených environmentálnych cieľov. 

Analýza dopadov nezohľadňuje dopady pandémie na verejné financie (pokles daňových 

príjmov, nárast výdavkov a verejného dlhu) či firemný sektor a schopnosť členských štátov či 

EÚ ako aj súkromného sektora financovať potrebné investície.  

 
29 https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/2030_ctp_en, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-
action/docs/impact_en.pdf  
30 Zdroj: https://www.reuters.com/article/idUSKBN27F1X1  

https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/2030_ctp_en
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_en.pdf
https://www.reuters.com/article/idUSKBN27F1X1
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Podrobnejšie informácie:  

Scenáre rôzneho tempa poklesu emisií v EÚ pre dosiahnutie čistej neutrality v roku 2050: 

 

Zdroj: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_en.pdf  

Komentár ku grafu: Pri zachovaní súčasného cieľa pre pokles emisií do roku 2030 o 40 % oproti roku 1990 

by bolo potrebné po roku 2030 zrýchliť znižovanie emisií tak, aby bola docielená uhlíková neutralita 

v roku 2050 (oranžová čiara). V prípade sprísnenia cieľa do roku 2030 na 50 % by postačoval rovnomerný 

pokles emisií až do roku 2050 (sivá prerušovaná čiara). V prípade zvýšenia cieľa do roku 2030 na 55 % by 

po roku 2030 postačoval miernejší pokles emisií (žltá čiara). 

  

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_en.pdf
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Vývoj emisií skleníkových plynov v EÚ od roku 1990 a predpoklad vývoja do roku 2030 podľa v súčasnosti 

platnej legislatívy: 

 

Zdroj: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:749e04bb-f8c5-11ea-991b-

01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF  

Komentár ku grafu: V rokoch 1990-93 došlo k poklesu emisií skleníkových plynov v EÚ približne o 7 % 

oproti úrovni z roku 1990. Následne objem emisií stagnoval až do roku 2007. Odvtedy emisie prudko 

klesajú a v roku 2020 sú oproti roku 1990 nižšie približne o 25 %. Pri dodržaní súčasnej legislatívy (t.j. pri 

splnení základného scenára) sa pokles emisií do roku 2030 zrýchli a po započítaní emisií 

v poľnohospodárstve a lesníctve (LULUCF – Land Use, Land Use Change and Forestry) emisie klesnú na 

úroveň približne o 45 % nižšiu oproti roku 1990. Pre splnenie prísnejších cieľov bude potrebné prijať novú 

legislatívu (napríklad zahrnutie budov alebo dopravy do systému obchodovania s emisiami). 

Schopnosť sektora LULUCF pohlcovať emisie sa za posledných 5 rokov zhoršila. Využitie potenciálu tohto 

sektora (napríklad väčšej rozlohy lesov) je pritom kľúčové pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 

2050. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:749e04bb-f8c5-11ea-991b-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:749e04bb-f8c5-11ea-991b-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
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Štruktúra zdrojov emisií skleníkových plynov za predpokladu zníženia emisií o 55 % do roku 2030 

a dosiahnutia čistej uhlíkovej neutrality do roku 2050:  

 

Zdroj: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:749e04bb-f8c5-11ea-991b-

01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF 

Komentár ku grafu: V roku 2020 pripadá najväčšia časť emisií na výrobu elektrickej energie, priemysel 

a dopravu. Pre dosiahnutie poklesu o 55 % do roku 2030 oproti roku 1990 klesnú podľa MIX scenára 

(kombinácia rozšírenia systému obchodovania s emisiami a intenzívnejšej regulácie sektorov mimo tohto 

systému) najviac emisie pri výrobe elektrickej energie. Následne budú musieť výrazne klesať aj emisie 

v doprave a priemysle. Pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality bude potrebné zásadne zvýšiť podiel 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:749e04bb-f8c5-11ea-991b-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:749e04bb-f8c5-11ea-991b-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
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pohlcovaných/zachytených emisií z atmosféry napríklad vďaka rozširovaniu lesov či zavádzaním 

technológií na pohlcovanie CO2. Graf tiež ukazuje, že pokles emisií je možné dosiahnuť súčasne s rastom 

HDP, keďže investície zrýchľujú rast ekonomiky. 

Analýza dopadov obsahuje niekoľko scenárov znižovania emisií: 

• BSL (Baseline) – základný scenár ktorý predpokladá dodržanie v súčasnosti platnej legislatívy 

regulujúcej pokles emisií skleníkových plynov a teda aj cieľa znížiť emisie do roku 2030 o 40 % 

oproti úrovni z roku 1990 

• REG – scenár založený na sprísnení regulačných opatrení s cieľom znížiť emisie skleníkových 

plynov, predovšetkým výrazne zvýšiť energetickú efektívnosť, využívať obnoviteľné zdroje 

energie a znižovať emisie v doprave, avšak bez rozšírenia systému obchodovania s emisiami 

• CPRICE (Carbon-pricing) – scenár založený na rozšírení systému obchodovania s emisiami na 

dopravu a sektor budov, avšak bez regulačných opatrení na intenzívnejšie využívanie 

obnoviteľných zdrojov a zvyšovanie energetickej efektívnosti 

• MIX – kombinácia REG a CPRICE v ich miernejších variantoch, t.j. aby výsledný efekt v znižovaní 

emisií bol porovnateľný pre MIX ako aj pre jednotlivé scenáre REG a CPRICE (t.j. pokles emisií 

o 55 % do roku 2030 oproti roku 1990) 

• MIX-50 – miernejší variant MIX zabezpečujúci pokles emisií do roku 2030 o 50 % oproti roku 

1990 

• MIX-nonCO2 – variant MIX založený na intenzívnejšom znižovaní skleníkových plynov iných ako 

CO2 a na miernejšom znižovaní emisií CO2 

• ALLBNK – najambicióznejší scenár založený na MIX, plus zahrňujúci celú leteckú a námornú 

dopravu 

Nasledujúca tabuľka ukazuje vplyv vybraných scenárov na pokles emisií skleníkových plynov do roku 

2030: 

Scope  BSL MIX-50 MIX ALLBNK 

GHG reductions by 2030 compared to 1990 including the net LULUCF sink 

Including intra EU aviation and maritime 
navigation 

-46.9% -51.0% -55.0% -57.9% 

Including intra + extra EU aviation and maritime 
navigation 

-43.8% -48.1% -52.1% -55.1% 

Zdroj: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_en.pdf  

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_en.pdf
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Nasledujúci graf ukazuje vplyv vybraných scenárov na zmenu objemu aj štruktúry emisií CO2 do roku 

2030: 

 Zdroj: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_en.pdf  

Komentár ku grafu: Pre splnenie sprísnených emisných cieľov musia do roku 2030 oproti roku 2015 

klesnúť najvýraznejšie emisie skleníkových plynov vo výrobe elektrickej energie a tiež vo využívaní budov 

a v priemysle. Žiadny zo scenárov nepredpokladá výrazný pokles emisií v doprave.  

Nasledujúca tabuľka ukazuje vplyv vybraných scenárov na plnenie troch hlavných environmentálnych 

cieľov EÚ do roku 2030: 

1. Zníženie emisií skleníkových plynov o 40 % oproti roku 1990 

2. Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie na 32 % 

3. Zvýšenie energetickej účinnosti, t.j. zníženie primárnej spotreby energie oproti základnému 

scenáru o 32,5 % 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_en.pdf
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Scenarios 
Total GHG vs 

199031 

Renewables 
share32 
Overall 

Energy savings33 

Primary energy 
consumption34 

Final energy 
consumption35 

BSL -46.9% 32.0% -34.2% -32.4% 

MIX-50 -51.0% 35.1% -36.8% -34.4% 

REG -55.0% 38.7% -40.1% -36.6% 

MIX -55.0% 38.4% -39.7% -35.9% 

CPRICE -55.0% 37.9% -39.2% -35.5% 

ALLBNK -57.9% 40.4% -40.6% -36.7% 
 

 

Variant MIX-
non-CO2 

-55.1% 37.5% -39.3% -35.9% 

Zdroj: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_en.pdf  

• Sprísnenie cieľa na zníženie emisií do roku 2030 si vyžaduje zvýšenie podielu obnoviteľných 

zdrojov energie (z 32 % na 38-40 % pri cieli zvýšenom na 55 %) ako aj zvýšenie energetickej 

efektívnosti, resp. zníženie primárnej spotreby energie (z 34,2 % v základnom scenári na 40-41 % 

pri cieli zvýšenom na 55 %). 

• Najvyšší potenciál na zníženie emisií do roku 2030 je pri výrobe elektrickej energie 

(intenzívnejším zapájaním obnoviteľných zdrojov energie) a tiež pri využívaní budov 

(nahrádzaním fosílnych palív a obnovou budov). V sektore dopravy a v priemysle je potenciál 

nižší a je podmienený rozsiahlejším zavádzaním prostriedkov dopravy s nízkymi emisiami, 

náhradou fosílnych palív a zavádzaním čistejších technológií (napríklad na báze vodíka) 

v priemysle do roku 2030, čo by otvorilo cestu k výraznejšiemu zníženiu emisií v ďalších rokoch. 

• Podľa analýzy dopadov bude sprísnenie cieľa viesť k intenzívnejšiemu napredovaniu EÚ vo 

využívaní čistejších technológií, čím môže únia získať dôležitú konkurenčnú výhodu oproti iným 

krajinám. 

• Sprísnenie cieľa tiež podľa analýzy dopadov prispeje k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľov 

EÚ, zlepšeniu kvality ovzdušia aj životného prostredia. 

 

 
31 Including net LULUCF and including intra EU aviation and navigation 
32 Share of RES in gross final energy consumption according to 2009 RES Directive. 
33 Energy Savings evaluated against the 2007 Baseline projections for 2030. 
34 It corresponds to the EUROSTAT indicator PEC (2020-2030) 
35 It corresponds to the EUROSTAT indicator FEC (2020-2030) 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_en.pdf
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Dopady sprísnenia cieľa pre zníženie emisií skleníkových plynov 

Dopad na investície: 

• Pre splnenie cieľa pre zníženie emisií o 50 % do roku 2030 je potrebné vynaložiť v priemere 

o 312 miliárd eur ročne vyššie investície v sektore energetiky a v doprave pre roky 2021-30 

oproti rokom 2011-20. V prípade sprísnenia cieľa na 55 % je potrebné zvýšiť investície v priemere 

o 326 miliárd eur pri scenári založenom prevažne na zvýšení uhlíkovej dane, resp. o 377 miliárd 

eur pri scenári založenom prevažne na regulačných zásahoch v sektoroch mimo systému 

obchodovania s emisiami (teda najmä doprava, využívanie budov a poľnohospodárstvo), resp. 

o 356 miliárd eur v kombinovanom scenári. Tvorba takých veľkých zdrojov bude významnou 

výzvou. Veľká časť počiatočných investícií sa neskôr vráti vďaka zníženým nákladom na nákup 

energetických zdrojov: „Annual average investments in the energy system, including transport, 

need to increase in the period 2021-2030 compared to the period 2011-2020 with EUR 312 

billion to achieve 50% GHG emission reductions and with around 350 billion to achieve 55% 

GHG emission reductions. Investments are to a large extent repaid over time through reduced 

fuel payments but it will be a significant challenge to mobilise the necessary scale of finance by 

2030.“ 

• Nasledujúci graf č. 11 zobrazuje potrebu investícií v pomere k HDP. Pre sprísnenie cieľa na 55 % 

sú potrebné podľa rôznych scenárov dodatočné investície v objeme 1,5-1,8 % HDP ročne 

v rokoch 2021-30 oproti obdobiu 2011-20: „Figure 11 shows that as a share of GDP, the average 

annual investments (excl. transport) in the period 2021-30 would need to rise from 2.3% in BSL 

(baseline scenario, t.j. dnes platná legislatíva) to 2.5% in MIX-50 and between 2.7% (CPRICE) and 

3.0% (REG). Compared to the period 2011-2020, and including transport, this represent an 

increase in annual investments of EUR 263 billion in BSL, EUR 312 billion in MIX-50 and 

respectively EUR 326, 356 and 377 billion in CPRICE, MIX and REG. As a share of GDP, this is an 

increase equivalent to 1.5, 1.7 and 1.8 percentage points of GDP in the period 2021-2030 

compared to the period 2011-2020.“ 

• Pre splnenie cieľa uhlíkovej neutrality do roku 2050 bude potrebné udržať vysoké investície 

v sektore energetiky aj v desaťročiach nasledujúcich po roku 2030: „Looking towards the 2050 

horizon and the climate neutrality objective, it is also evident that investment in the energy 

system would need to be sustained for a long period at a higher level relative to GDP than has 

been the case so far.“ 
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Zdroj: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_en.pdf  

 

• Komentár ku grafu: V prípade poklesu emisií o 55 % do roku 2030 budú musieť investície stúpnuť 

oproti dnešnej legislatíve (modrá čiara) cca o 0,5 % HDP ročne do roku 2030 a následne až o cca 

1 % HDP do roku 2050. Dnešná legislatíva už pritom vyžaduje značné zvýšenie, oproti dnešnej 

realite tak musia ísť investície hore ešte oveľa viac (cca o 0,8 % HDP do 2030 a 1,5 % do 2040) – v 

grafe to vidno z porovnania investícií v roku 2020 a následný vývoj podľa rôznych scenárov.  

• Podrobný rozpis potrebných investícií v rôznych scenároch uvádza nasledujúca tabuľka. Údaje 

zobrazujú výšku priemerných ročných investícií v danom období, ktoré treba vynaložiť nad rámec 

investícií v základnom BSL scenári a sú vyjadrené v miliardách eur v stálych cenách z roku 2015:  

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_en.pdf
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Tabuľka: Výška a štruktúra investícií v energetike podľa rôznych scenárov znižovania emisií skleníkových 

plynov (v mld. eur ročne nad rámec základného scenára) 

 
MIX-50 REG MIX MIX-nonCO2 CPRICE ALLBNK 

EU27 2021-
2030 

2031-
2050 

2021-
2030 

2031-
2050 

2021-
2030 

2031-
2050 

2021-
2030 

2031-
2050 

2021-
2030 

2031-
2050 

2021-
2030 

2031-
2050 

Investments in 
power grid  

2.2 33.3 6.9 32.2 7.7 30.2 6.5 31.1 7.8 31.7 9.6 29.6 

Investments in 
power plants  

6.0 68.0 13.6 59.0 14.4 62.1 11.9 63.3 13.5 65.6 17.5 59.0 

Investments in 
boilers 

1.4 -0.4 1.9 -0.8 1.8 -0.7 1.6 -0.7 2.1 -0.4 2.6 -0.6 

Investments in 
new fuels 
production and 
distribution 

0.9 27.1 1.6 24.1 1.3 26.1 1.2 25.8 1.2 27.7 2.0 25.3 

Total supply side 
investments 

10.5 128.0 24.0 114.6 25.2 117.6 21.3 119.4 24.5 124.6 31.8 113.3 

Industrial sector 
investments 

2.5 4.7 2.5 6.0 3.4 4.4 3.3 4.3 3.6 3.4 5.0 4.8 

Residential sector 
investments 

15.4 19.6 61.4 55.2 38.8 37.2 38.0 37.6 21.1 16.6 41.9 39.0 

Tertiary sector 
investments 

10.2 24.5 14.1 20.5 14.5 23.8 14.1 24.2 16.1 28.1 19.6 29.1 

Transport sector 
investments  

10.2 29.4 12.3 38.8 11.3 31.2 11.5 31.4 -2.5 33.3 9.8 29.0 

Total demand 
side investments  

38.3 78.2 90.2 120.5 68.0 96.6 67.0 97.5 38.4 81.4 76.4 101.9 

Total demand 
side investments 
excl. transport 

28.0 48.8 78.0 81.7 56.7 65.4 55.5 66.1 40.9 48.0 66.6 72.9 

Total energy 
system 
investments  

48.8 206.2 114.2 235.0 93.2 214.2 88.3 216.9 62.9 206.0 108.2 215.2 

Total energy 
system 
investments excl. 
transport 

38.5 176.8 102.0 196.3 81.8 183.0 76.7 185.5 65.4 172.6 98.3 186.2 

Zdroj: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_en.pdf  

Príkladom potrebných investícií sú investície do veterných a slnečných elektrání. V novembri 2020 

predložila Európska komisia tzv. „stratégiu pre modrú energiu“ (EU Strategy on Offshore Renewable 

Energy), podľa ktorej sa má zvýšiť výkon veterných turbín inštalovaných na mori zo súčasných 12 GW na 

aspoň 60 GW do roku 2030 a na 300 GW do roku 2050. Stratégia navrhuje tiež získanie dodatočného 

výkonu 40 GW do roku 2050 z intenzívnejšieho využívania energie oceánu vrátane energie z vĺn, prílivu či 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_en.pdf
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plávajúcich slnečných elektrární. Na splnenie navrhovaných cieľov budú do roku 2050 potrebné investície 

vo výške takmer 800 miliárd eur.36 

 

Dopady na výnosy zo zdaňovania uhlíka: 

• Popri investíciách sa očakávajú nasledovné výnosy zo zdaňovania emisií (podľa princípu 

znečisťovateľ platí) – kľúčový je štvrtý riadok v tabuľke, výnosy teda pôjdu hore zo 16 mld. eur 

v roku 2030 podľa súčasnej legislatívy v závislosti od prijatých politík až na 82 mld. eur v cenách z 

roku 2015. 

 

Zdroj: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_en.pdf  

 

• Pri zavedení uhlíkovej dane z používania budov (napr. zahrnutím do systému ETS, t.j. 

obchodovania s emisiami) ukazujú modely vyššiu účinnosť ako pri zavedení uhlíkovej dane 

z cestnej dopravy. Pri rezidenčných budovách je odhad dodatočného poklesu emisií (oproti 

 
36 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2096  

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2096
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základnému scenáru BSL) v prípade zavedenia uhlíkovej dane o 14-15 percentuálnych bodov, pri 

budovách využívaných na poskytovanie služieb o 9-12 p.b. a pri cestnej doprave o 3 p.b. 

v horizonte 2015-30. Hlavným dôvodom je, že cestná doprava už je zaťažená napríklad 

spotrebnými daňami, potenciál na ďalšie úspory tam je preto nižší. 

• Výhodou systému obchodovania s emisiami (Emmission Trading System – ETS: patrí sem najmä 

energetika, priemysel a letecká doprava vnútri EÚ; spolu približne 40 % celkových emisií) je jeho 

vymáhateľnosť, pretože prípadné finančné pokuty sa vzťahujú priamo na emitenta. Naproti tomu 

v systéme regulácií (Effort Sharing Regulation – ESR: patrí sem najmä doprava, vykurovanie 

budov, poľnohospodárstvo, malý priemysel a odpadové hospodárstvo; spolu približne 60 % 

celkových emisií) sa sankcie vzťahujú na členské štáty a sú vo forme sprísňovania cieľov do 

budúcnosti prípadne povinnosti vysvetľovať ich nedodržanie a zavádzať nápravné opatrenia. 

• Prípadné rozšírenie ETS o sektory využívania budov alebo cestnej dopravy by si vyžiadalo značné 

administratívne náklady spojené s monitorovaním emisií. Dôvodom je najmä vysoký počet 

drobných emitentov vrátane súkromných osôb. Pravidlá ETS by sa preto nemali vzťahovať na 

jednotlivých emitentov ale na ich dodávateľov. Aj v takom prípade by sa počet regulovaných 

subjektov oproti súčasnosti viac ako zdvojnásobil.  

Dopady na dovoz fosílnych zdrojov energie: 

• Investície do znižovania emisií skleníkových plynov zásadne znížia dovoz fosílnych palív, čím sa 

zníži energetická náročnosť a tým aj zvýši energetická bezpečnosť EÚ: „Beyond 2030, fossil fuel 

imports shrink dramatically, virtually disappearing for coal, decreasing by 58-67% for natural gas 

and 78-79% for oil compared to 2015.” 

• Ročné úspory zo zníženého dovozu fosílnych palív dosahujú podľa rôznych scenárov 0,1-0,2 % 

HDP v roku 2030. 
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Zdroj: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_en.pdf  

Dopady na hrubý domáci produkt: 

• Dopad na ekonomiku môže byť negatívny aj pozitívny: „The impact of climate and energy policy 

on real GDP is projected to be relatively muted and could range from somewhat positive to 

somewhat negative, depending on the modelling approach used and the variants considered in 

terms of policy action.” 

• Pozitívny dopad je najmä vtedy, ak sa zdaňujú externality (namiesto udeľovania dotácií) a ak 

sa výnosy z environmentálnych daní použijú na znižovanie daní škodlivých pre rast (priame 

dane z práce): „Economy-wide impacts are smallest if policies are applied that put a price on the 

externality the policy wants to address and reduce distortionary taxes in other fields, e.g. in terms 

of labour taxation.” 

• Pozitívny dopad na HDP tiež ukazujú modely, podľa ktorých je ekonomika EÚ podchladená 

(vysoká produktová medzera) a nové investície „nakopnú“ nevyužívané kapacity. Naopak 

negatívny vplyv ukazujú modely, podľa ktorých je ekonomika blízko svojho potenciálu a nové 

investície vytesňujú spotrebu, resp. iné investície. 

• Najhorší možný scenár: Model JCR-GEM-E3, ktorý predpokladá, že celý svet je blízko 

ekonomického potenciálu, predpovedá pokles HDP EÚ o 0,7 % do roku 2030 pri znížení emisií o 

55 % za predpokladu, že znižovanie emisií bude globálne (prvý riadok a posledný stĺpec 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_en.pdf
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v nasledujúcej tabuľke č. 14), resp. o 0,39 %, ak bude emisie znižovať len EÚ (prvý riadok a 

predposledný stĺpec). Tento scenár tiež predpokladá, že výnosy zo zdaňovania emisií sa minú na 

dotácie domácnostiam a zohľadňuje nepružnosti na trhu práce. 

• Najlepší možný scenár: Model E3ME, ktorý predpokladá, že celý svet je pod ekonomickým 

potenciálom, predpovedá nárast HDP EÚ o 0,55 % do roku 2030 pri znížení emisií o 55 % za 

predpokladu, že znižovanie emisií bude globálne, resp. o 0,50 %, ak bude znižovať len EÚ. Tento 

scenár predpokladá, že sa výnosy zo zdaňovania emisií použijú na zníženie priamych daní a 

nepočíta s nepružnosťami na trhu práce. 

 

 

Zdroj: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_en.pdf  

 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_en.pdf
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• Vysvetlenie rozdielneho prístupu modelov k produktovej medzere: „E3ME also indicates a 

positive impact on investment, but the increase does not come at the expense of a reduction in 

private consumption as the model assumes that the economy has some unused resources to 

begin with and that borrowing can fund additional investment without crowding out 

consumption.” 

• Záver analýzy dopadov je, že makro dopady sú len mierne. Kvôli COVID-u navyše autori 

predpokladajú, že ekonomika EÚ je pod potenciálom, stimulus v podobe zelených investícií 

teda zrýchli rast (teda pravdepodobnejší je podľa analýzy dopadov model E3ME). Dlhodobo ale 

zanikne aj vplyv tohto stimulu, keďže bude treba vracať peniaze, ktoré si naň požičiame: „...a 

higher level of climate ambition for 2030 is expected to have only limited impacts on broad 

economic aggregates. Modelling tools that take into account that there may be an output gap, 

which is the more likely case for the EU economy in the context of the COVID-19 crisis, show 

positive growth impacts of increased climate ambition. (...) However, projections from JRC-GEM-

E3 and E3ME tend to converge in the longer term as the stimulus generated by higher 

investment under E3ME tapers off and the associated borrowing needs to be repaid.” 

• Modely ukazujú výrazné štrukturálne zmeny v ekonomike, osobitnú pozornosť preto treba 

venovať postihnutým sektorom a regiónom: “... the analysis stresses that impacts can indeed be 

significant in terms of sectoral output, investment and employment. This creates challenges for 

the management of the transition, including to ensure that the needs of sectors, households and 

workers most affected are addressed.” 

• Podklady z analýzy dopadov neobsahujú dopady na jednotlivé členské štáty. Vyššie náklady 

budú mať štáty s vyššími emisiami, vyššou energetickou náročnosťou a nižším HDP na hlavu: 

“More ambitions climate targets are likely to come at a relatively higher costs for Member States 

characterised by higher relative GHG emissions, higher energy intensity and lower GDP per 

capita.” Dopady na jednotlivé štáty zrejme budú mať rozhodujúci význam pre podporu a tiež 

úspešnú implementáciu návrhu, preto by bolo dobre ich poznať dopredu. 

• Dopady pandémie COVID-19 znižujú ekonomický potenciál, ale nemajú zásadný vplyv na výšku 

potrebných investícií pre dosiahnutie stanovených environmentálnych cieľov. Analýza dopadov 

nezohľadňuje dopady pandémie na verejné financie či firemný sektor a schopnosť členských 

štátov či EÚ ako aj súkromného sektora financovať potrebné investície. 

Dopady na zamestnanosť 
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• Sprísnenie cieľa pre zníženie emisií na 55 % oproti roku 1990 má mierny vplyv na celkovú 

zamestnanosť. Podľa rôznych scenárov môže zamestnanosť klesnúť do roku 2030 o 0,26 %, t.j. 

494-tisíc ľudí, resp. stúpnuť o 0,45 %, t.j. 927-tisíc ľudí. Kľúčové rozdiely v rôznych scenároch 

vyplývajú z rôznych predpokladov o produktovej medzere a tiež o použití výnosov z uhlíkovej 

dane. Najpesimistickejší scenár predpovedá model JRC-GEM-E3 za predpokladov, že ekonomika 

je blízko svojho potenciálu, trh práce nie je dokonale pružný (t.j. ľudia sa v prípade straty práce 

nevedia rýchlo zamestnať v iných sektoroch) a výnosy z uhlíkovej sa dane použijú na transfer 

obyvateľom. Najoptimistickejší scenár predpovedá model E-QUEST za predpokladu, že sa výnosy 

z uhlíkovej dane použijú na zníženie dane z práce pre ľudí s nízkym príjmom. 

• Podobne ako pri HDP aj pri zamestnanosti má sprísnenie cieľa výrazne odlišný dopad na rôzne 

sektory. Najviac postihnutý je uhoľný priemysel (pokles zamestnanosti takmer o 50 % do roku 

2030) ako aj sektory napojené na iné fosílne palivá. Ide pritom o pokles oproti základnému BSL 

scenáru, ktorý už uvažuje s výrazným poklesom zamestnanosti v týchto sektoroch. Rast 

zamestnanosti zaznamená najmä výroba elektriny z iných ako fosílnych zdrojov a tiež 

stavebníctvo. 

Dopady na výdavky domácností 

• Podiel výdavkov domácností na energie sa pri sprísnení cieľa na zníženie emisií skleníkových 

plynov na 55 % (do roku 2030) oproti roku 1990 zvýši v závislosti od rôznych politík z približne 

7 % v roku 2015 na 8 % v rokoch 2030-50. 

• V dôsledku zvýšenia cien predovšetkým energií klesne kúpyschopnosť domácností v rozsahu 

do 3 %, pričom najviac budú postihnuté domácnosti s najnižšími výdavkami, teda tie 

najchudobnejšie. Tento negatívny vplyv môže byť kompenzovaný transferom príjmov 

z uhlíkovej dane pre domácnosti. 

• Rozdielne dopady na domácnosti sa prenášajú aj do rozdielnych dopadov na členské štáty, keďže 

v chudobnejších štátoch je vyšší podiel domácností ohrozených energetickou chudobou 

a súčasne tieto štáty majú menej zdrojov na kompenzácie dopadov. Súčasťou riešenia je 

prerozdelenie zdrojov medzi členskými štátmi prostredníctvom fondov EÚ. 
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Zdroj: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_en.pdf  

Komentáre ku grafu:  

• Graf zobrazuje dopad vyšších cien na výdavky rôznych domácností. Na x-ovej osi sú domácnosti 

podľa decilov ich výdavkov, t.j. zľava doprava sú domácnosti s najnižšími až najvyššími 

výdavkami. Záporný dopad znamená zníženie bohatstva domácností. Graf teda ukazuje, že 

najviac postihnuté budú chudobnejšie domácnosti.  

• „Transfer“ predstavuje dotáciu domácností z výnosov z uhlíkovej dane, pričom v danom grafe sa 

uvažuje s kompletným použitím celkového výnosu a jeho rovnomerným použitím pre všetky 

domácnosti bez ohľadu na ich príjmy alebo výdavky. Alternatívou k rovnomernému 

prerozdeleniu je cielenie dotácií na chudobnejšie domácnosti, čím by zostali zdroje aj na 

reštrukturalizáciu najviac postihnutých odvetví. Ďalšou alternatívou je zníženie daní, osobitne 

daní z práce pre ľudí s nižším príjmom, čím by sa znížili náklady na zamestnávanie ľudí, posilnila 

konkurencieschopnosť firiem a podporila tvorba pracovných miest.  

  

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_en.pdf
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Podklady k pozícii Slovenska k návrhu European Climate Law 

Minister životného prostredia Ján Budaj predstavil 22.10.2020 nasledovné postoje Slovenska k návrhu 

európskeho klimatického zákona – European Climate Law37: 

• Súhlas so sprísnením cieľa na znižovanie emisií skleníkových plynov zo 40 % na 55 % do roku 

2030 oproti roku 1990 pre celú EÚ, avšak nie aj pre jednotlivé členské štáty. Minister teda 

nesúhlasí so schváleným návrhom Europarlamentu na sprísnenie cieľa na 60 % ani s 

požiadavkou, aby cieľ platil pre každý členský štát. Slovensko podľa Budaja dokáže splniť 

sprísnenie cieľa na 55 %, avšak iné štáty, ako napríklad Poľsko, s tým môžu mať problém. 

Predseda vlády Igor Matovič zhruba týždeň pred vyhlásením Budaja tvrdil, že “Slovensko chce 

prijatie ambicióznejších klimatických cieľov podmieniť tvrdším prístupom Únie voči najväčším 

znečisťovateľom a zavedením uhlíkovej dane na hraniciach Európy.” 

• Požiadavka na dodržiavanie „princípu technologickej neutrality“  a „práva na vlastný 

energetický mix“. Tieto dva princípy podľa Budaja „obhajujú nárok krajín zarátať do 

nízkouhlíkových technológií aj jadro, ktoré je na Slovensku zastúpené v energetickom mixe veľmi 

výrazne. Právo na vlastný energetický mix by malo Slovensku zabezpečiť možnosť využívať zemný 

plyn ako palivo, ktoré znižuje uhlíkovú stopu“. Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol 

Galek uviedol, že „zemný plyn v prípadoch, kde nahradí pevné fosílne palivá, dokáže zaistiť 

významné zníženie emisií CO2 ako aj prachových častíc a môže byť tiež významným prvkom pri 

prechode na bezuhlíkové hospodárstvo vo forme zálohy pre obnoviteľné zdroje“.  

• Požiadavka na zrušenie takzvaných delegovaných aktov, ktoré majú zjednodušiť a zrýchliť 

prijatie aktualizovaných klimatických cieľov, ktoré chce Európska komisia prehodnotiť každých 

päť rokov od roku 2023. Delegované akty predpokladajú, že „prehodnocovanie cieľov bude 

Európska komisia konzultovať s odborníkmi na národnej úrovni a s ich pomocou navrhne nové 

referenčné hodnoty znižovania emisií v rokoch 2035, 2040 a 2045. Členské štáty ani 

europarlament by nemohli delegovaný akty pripomienkovať, ale len vyjadriť súhlas alebo 

nesúhlas.“ Podľa Budaja Európska Komisia „nedávno použila delegovaný akt na prijatie kritérií 

udržateľnosti pre biopalivá. Vyvolalo to kritiku zo strany europoslancov, pretože v rámci tohto 

mechanizmu nie sú povolené žiadne zmeny a doplnenia návrhu.“ 

  

 
37 Euractive.sk, 22.10.2020, Budaj: Slovensko chce znížiť emisie o 55 %, https://euractiv.sk/section/zivotne-
prostredie/news/budaj-slovensko-chce-znizit-emisie-o-55-percent/  

https://euractiv.sk/section/zivotne-prostredie/news/budaj-slovensko-chce-znizit-emisie-o-55-percent/
https://euractiv.sk/section/zivotne-prostredie/news/budaj-slovensko-chce-znizit-emisie-o-55-percent/
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Podklady k východiskám pre analýzu dopadov sprísnenia cieľa pre zníženie emisií 

skleníkových plynov na základné piliere environmentálnej legislatívy EÚ 

V októbri 2020 predložila Európska komisia na verejné pripomienkovanie východiská pre zostavenie 

analýzy dopadov sprísnenia cieľa pre zníženie emisií skleníkových plynov najmenej o 55 % do roku 2030 

na štyri základné piliere environmentálnej legislatívy EÚ: 

1. Systém obchodovania s emisiami (ETS – Emission Trading System) 

2. Regulácie pre sektory v systéme ESR – Effort Sharing Regulation (t.j. mimo systému ETS) 

3. Regulácie pre využívanie pôdy a lesov (LULUCF – Land Use, Land Use Change and Forestry 

Regulation) 

4. Limity na emisie CO2 v automobilovom sektore 

Analýzu dopadov v rámci uvedených pilierov a to aj na úrovni jednotlivých členský štátov by mala 

Európska komisia predložiť v priebehu roka 2021. 

Systém obchodovania s emisiami (ETS – Emission Trading System)38 

Súčasná legislatíva EÚ predpokladá pokles emisií skleníkových plynov oproti roku 1990 o 43 % do roku 

2030 v rámci sektorov, ktoré pokrýva systém ETS. Tento cieľ je v prípade sprísnenia cieľa pre celkové 

emisie skleníkových plynov na 55 % do roku 2030 nedostatočný. Systém ETS pokrýva najmä veľkých 

emitentov emisií v sektoroch energetiky, priemyslu a leteckej dopravy vnútri EÚ. Medzi najväčšie výzvy 

patrí zníženie emisií v medzinárodnej leteckej a námornej doprave, ktorá nepatrí do systému ETS a kde 

emisie od roku 1990 stúpli o viac ako 50 % od roku 1990. Predbežná analýza dopadov zvažuje 

začlenenie týchto sektorov do systému ETS (prinajmenšom námornej dopravy vnútri EÚ), podobne tiež 

sektora dopravy, vykurovanie budov či akékoľvek spaľovanie fosílnych zdrojov energie a tiež odpadu. 

Za kľúčový faktor znižovania emisií označuje predbežná analýza „cenu uhlíka“ (carbon price signal), ktorú 

musia platiť znečisťovatelia alebo spotrebitelia energií. Prípadné rozšírenie systému ETS bude mať 

pozitívne dôsledky na životné prostredie a inovácie v oblasti nízko-uhlíkových technológií, avšak aj 

negatívne finančné dôsledky na najviac postihnuté odvetvia a domácnosti. Európska komisia preto 

predpokladá intenzívnejšie kompenzácie poškodených z výnosov z predaja emisných kvót napríklad 

v podobe dotácií na investície do zariadení s nižšími emisiami či transfery najviac postihnutým 

domácnostiam.  

 
38 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Updating-the-EU-Emissions-
Trading-System  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Updating-the-EU-Emissions-Trading-System
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Updating-the-EU-Emissions-Trading-System
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Regulácie pre sektory v systéme ESR – Effort Sharing Regulation (t.j. mimo systému ETS)39 

Súčasná legislatíva EÚ predpokladá pokles emisií skleníkových plynov v systéme ESR (do roku 2016 

označovaný ako ESD – Effort Sharing Decision), teda v sektoroch mimo systému ETS, do roku 2030 o 30 % 

oproti roku 2005. Sprísnenie cieľa pre celkové emisie skleníkových plynov zo 40 % na 55 % do roku 

2030 oproti 1990 si vyžiada sprísnenie cieľa pre zníženie emisií v systéme ESR z 30 % na 40 % oproti 

roku 2005, teda o 10 percentuálnych bodov, pokiaľ by ESR bol zachovaný v súčasnom rozsahu. 

Adekvátne bude potrebné upraviť aj ciele pre jednotlivé členské štáty. Do systému ESR patrí 

predovšetkým doprava, vykurovanie budov, poľnohospodárstvo (okrem LULUCF), malý priemysel 

a odpadové hospodárstvo. Na rozdiel od ETS sa tento systém vzťahuje najmä na drobných emitentov 

a konkrétne ciele ako aj regulácie/nástroje na znižovanie emisií sú určené na národnej úrovni. Predbežná 

analýza dopadov zvažuje niekoľko alternatív: 

• Postupný zánik systému ESR a začlenenie väčšiny sektorov pod systém ETS, resp. pod systém 

LULUCF v prípade emisií v poľnohospodárstve, ktoré nesúvisia so spaľovaním fosílnych zdrojov 

energie. 

• Paralelné rozšírenie systému ETS o sektory v rámci ESR (prípadne zavedenie osobitného systému 

obchodovania s emisiami z týchto sektorov) pri ponechaní systému regulácií ESR tak, aby sa 

vhodne skombinovali nástroje na zníženie emisií využiteľné v týchto systémoch. 

• V systéme ESR ponechať len sektory, ktoré nebudú začlenené do systému ETS. V prípade 

zahrnutia všetkých sektorov s emisiami CO2 zo spaľovania fosílnych zdrojov energie do ETS by 

v systéme ESR ostali emisie iných plynov ako CO2, ktoré tvoria zhruba tretinu zo súčasnej úrovne 

emisií v rámci ESR. V prípade ďalšieho vyčlenenia emisií v sektore poľnohospodárstva do systému 

LULUCF by v sektore ESR ostala len šestina pôvodných emisií. 

 

Regulácie pre využívanie pôdy a lesov (LULUCF – Land Use, Land Use Change and Forestry Regulation)40 

Cieľom regulácií pre využívanie pôdy a lesov je znížiť emisie vznikajúce pri využívaní pôdy, ako aj zvýšiť 

mieru pohlcovania skleníkových plynov z atmosféry napríklad vďaka zväčšeniu rozlohy lesov. Pre 

 
39 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12656-Updating-Member-State-
emissions-reduction-targets-Effort-Sharing-Regulation-in-line-with-the-2030-climate-target-plan   
40 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12657-Land-use-land-use-change-
and-forestry-review-of-EU-rules  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12656-Updating-Member-State-emissions-reduction-targets-Effort-Sharing-Regulation-in-line-with-the-2030-climate-target-plan
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12656-Updating-Member-State-emissions-reduction-targets-Effort-Sharing-Regulation-in-line-with-the-2030-climate-target-plan
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12657-Land-use-land-use-change-and-forestry-review-of-EU-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12657-Land-use-land-use-change-and-forestry-review-of-EU-rules
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jednotlivé členské štáty platia ciele pre pohlcovanie skleníkových plynov do roku 2030 na základe 

v minulosti zavedených opatrení. V prípade prekročenia týchto cieľov môžu štáty adekvátne znížiť úroveň 

emisií vykazovaných v systéme ESR. Napriek tomu EÚ v najbližšom desaťročí očakáva zníženie objemu 

emisií pohltených lesmi a to najmä v dôsledku úbytku zalesnenej plochy. Príčinou je najmä chýbajúce 

alebo nevhodné ocenenie pozitívnych aj negatívnych externalít v poľnohospodárstve a pri lesnom 

hospodárstve. Zavádzanie nástrojov na dosiahnutie cieľov je v kompetencii členských štátov. Ambíciou 

EK je koordinovať tieto nástroje a lepšie ich previazať s plnením emisných cieľov na úrovni EÚ. Zvažované 

nástroje zahŕňajú: 

• Zväčšovanie rozlohy lesov, lepší manažment pôdy aj lesov   

• Zavádzanie motivácií pre nahrádzanie materiálov vyrobených z fosílnych zdrojov bio-materiálmi, 

napríklad nahrádzanie plastov drevom v stavebníctve 

• Koordináciu obchodovania s emisiami resp. s objemom pohltených emisií medzi členskými 

štátmi, atď. 

 

Limity na emisie CO2 v automobilovom sektore41  

Emisie skleníkových plynov v cestnej doprave dosahujú zhruba 20 % celkových emisií v EÚ a oproti roku 

1990 sa zvýšili o viac ako 25 %. Pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality je potrebné znížiť tieto emisie o 90 % 

do roku 2050. Na osobné autá a dodávky pripadá 75 % emisií CO2 v cestnej doprave. Popri emisiách 

skleníkových plynov je sektor dopravy najväčším producentom oxidov dusíka a pevných častíc, ktoré 

zhoršujú kvalitu ovzdušia a poškodzujú zdravie ľudí. EK označila za jednu z hlavných príčin pomalého 

zavádzania automobilov s nulovými emisiami vyššie náklady na ich kúpu a tiež chýbajúcu infraštruktúru 

pre dobíjanie napríklad elektromobilov. Ako uvádza, pri masívnejšej výrobe sa náklady vďaka úsporám 

z rozsahu znížia a vďaka investíciám do nabíjacej infraštruktúry sa táto stane dostupnou v celej EÚ. Pre 

splnenie sprísnených emisných cieľov bude podľa Európskej komisie potrebné: 

• revidovať emisné štandardy pre novo-registrované automobily,  

• znížiť daňové zvýhodnenia fosílnych palív,  

• podporiť nízko-emisné zdroje energie, resp. výrobu áut s nulovými emisiami, 

• podporiť rozvoj a výstavbu nabíjacej infraštruktúry, 

 
41 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12655-Revision-of-the-CO2-emission-
standards-for-cars-and-vans-   

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12655-Revision-of-the-CO2-emission-standards-for-cars-and-vans-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12655-Revision-of-the-CO2-emission-standards-for-cars-and-vans-
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• prípadne aj začleniť sektor dopravy do systému ETS.  

Tabuľka: Legislatívne požiadavky EÚ na emisie CO2 pre novo-registrované automobily 

Osobné autá Priemer max. 95 g/km od 

2020 

Pokles emisií o 15 % od 

roku 2025 oproti 2021 

Pokles emisií o 37,5 % od 

roku 2030 oproti 2021 

Dodávky Priemer max. 147 g/km od 

2020 

Pokles emisií o 15 % od 

roku 2025 oproti 2019-20 

Pokles emisií o 31 % od 

roku 2030 oproti 2019-20 

Nákladné autá - Pokles emisií o 15 % od 

roku 2025 oproti 2019-20 

Pokles emisií o 30 % od 

roku 2030 oproti 2019-20 

Zdroj: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_en.pdf, 

Regulation(EU) 2019/631 

 

Európska komisia si od podpory automobilov s nulovými alebo nízkymi emisiami sľubuje rozvoj inovácií 

v tejto oblasti, ktoré majú zabezpečiť pre EÚ konkurenčnú výhodu na globálnom trhu. Ďalšími prínosmi je 

pokles dovozu fosílnych palív a zlepšenie zdravia obyvateľstva. Na druhej strane negatívne postihnutý 

bude sektor spracovania ropy ako aj produkčný reťazec automobilov so spaľovacími motormi. Preto bude 

potrebné podporiť transformáciu týchto sektorov a preškoľovať ich zamestnancov. 

Pre nové osobné autá platí od roku 2020 emisný limit 95 gramov CO2 na kilometer. Ide o priemerný limit 

pre celú EÚ. Pre automobilky s ťažšími autami platí vyšší limit a pre automobilky s ľahšími autami nižší 

limit. V roku 2020 sa tento limit vzťahuje na 95 % nových automobilov s najnižšími emisiami, od roku 

2021 sa bude vzťahovať na všetky nové autá každého výrobcu.  

Pre porovnanie, v roku 2019 dosiahli priemerné emisie v EÚ28, Nórsku a na Islande 122,4 g/km. Za 

nedodržiavanie emisných štandardov hrozia výrobcom automobilov pokuty vo výške 95 eur na auto za 

každý jeden gram nad limitom. Pri výpočte limitov pre výrobcov sú zvýhodnené autá s emisiami pod 

50 g/km, ktoré sa počítajú v 2-násobnom počte v roku 2020, v 1,67-násobnom počte v roku 2021 

a v 1,33-násobnom počte od roku 2022 (ide o tzv. superkredity). Maximálne si takto môžu automobilky 

zvýšiť limit o 7,5 g/km. Okrem toho môžu získať ďalšie kredity za inovácie vo výrobe najviac do výšky 

7 g/km.42 Výrobcovia áut v reakcii na požiadavky EÚ plánujú a realizujú masívne investície do výroby 

elektromobilov, ktoré sú považované za autá s nulovými emisiami. Súčasne požadujú podporu vlád pri 

 
42 https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars_en  

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars_en
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týchto investíciách ako aj finančné stimuly pre elektrickú mobilitu.43 Ďalším pravdepodobným dôsledkom 

je rast cien predávaných áut jednak vzhľadom na vyššie náklady na výrobu ekologických áut, jednak 

vzhľadom na potrebu kryť zvýšené náklady na platbu pokút. 

Britský výrobca Jaguar predpokladá, že za rok 2020 zaplatí pokuty vo výške 120 miliónov eur: „Najväčším 

problémom vedenia Jaguara v Británii je fakt, že aj napriek tomu, že za poslednú dekádu znížil emisie o 

tretinu, dosiaľ nedokázal v dostatočnom rozsahu elektrifikovať svoj vozidlový park a splniť tak nové 

štandardy nastavené Bruselom.”44  

Podobne Volkswagen si tvorí rezervu na pokuty vo výške niekoľkých stoviek miliónov eur, čo je však 

podstatne menej ako pôvodné odhady agentúry PA Consulting. Tá v roku 2019 odhadovala, že 

Volkswagen bude musieť zaplatiť za rok 2020 pokuty vo výške 4,5 miliardy eur. Dôvodom nižších pokút je 

rapídne zníženie emisií nových áut tejto automobilky vďaka prudko rastúcemu predaju elektromobilov. 

Podľa aktuálnych vyjadrení vedenia firmy je Volkswagen len 1 gram nad limitom. V globálnom predaji má 

za tretí kvartál 2020 13-percentný podiel na predaji elektromobilov hneď za americkou firmou Tesla s 18-

percentným podielom.45 

O dôvere investorov v budúcnosť elektromobilov svedčí skutočnosť, že americký výrobca elektromobilov 

Tesla sa v treťom štvrťroku 2020 stal automobilkou s najväčšou trhovou kapitalizáciou na svete na úrovni 

394,5 mld. dolárov a to napriek výrazne nižším tržbám aj zisku oproti tradičným automobilkám. Tesla 

súčasne piaty kvartál po sebe dosiahla zisk pri stúpajúcich tržbách napriek tomu, že pandémia COVID-19 

hospodárske výsledky tradičným automobilkám skôr zhoršuje. Za tretí kvartál 2020 dosiahla Tesla zisk po 

zdanení 874 miliónov dolárov, po odrátané odmien za rast cien akcií pre jej riaditeľa Elona Muska to bolo 

331 miliónov dolárov.  

Popri raste tržieb za predané automobily Tesla profituje aj vďaka predaju emisných kreditov, ktoré od nej 

musia nakupovať jej konkurenti a za ktoré v treťom kvartáli 2020 získala 397 miliónov dolárov. Bez týchto 

príjmov, ktoré za prvé tri štvrťroky 2020 dosahujú 1,18 miliardy dolárov, resp. 7 % tržieb, by bola Tesla 

stále v strate. Tržby za predaj emisných kreditov sú dôsledkom regulácií viacerých štátov USA, ktoré od 

roku 2019 stanovujú pre výrobcov automobilov povinné podiely pre nové automobily s nulovými 

 
43 https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/527735-bez-podpory-statu-nebude-rozvoj-elektromobility-varuju-
automobilky/  
44 Hospodárske noviny, 29.10.2020, Jaguar trápia pokuty, musí pridať v e-mobilite 
45 Hospodárske noviny, 5.11.2020, VW odkladá stovky miliónov na pokuty, https://finweb.hnonline.sk/zahranicna-
ekonomika/2242487-vw-odklada-stovky-milionov-na-pokuty  

https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/527735-bez-podpory-statu-nebude-rozvoj-elektromobility-varuju-automobilky/
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/527735-bez-podpory-statu-nebude-rozvoj-elektromobility-varuju-automobilky/
https://finweb.hnonline.sk/zahranicna-ekonomika/2242487-vw-odklada-stovky-milionov-na-pokuty
https://finweb.hnonline.sk/zahranicna-ekonomika/2242487-vw-odklada-stovky-milionov-na-pokuty
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emisiami. V prípade prekročenia limitov si automobilky môžu kúpiť kredity od konkurentov, ktorí ich 

plnia, čo je aj prípad Tesly.46 

Tesla v súčasnosti vyrába elektromobily v Kalifornii (kapacita 590-tisíc áut ročne) a čínskom Šanghaji 

(kapacita 250-tisíc áut ročne). Súčasne stavia závody na výrobu áut aj batérií v Berlíne a Texase. 

Výroba elektromobilov celosvetovo rastie. Podľa analytickej firmy JATO v septembri 2020 v EÚ27 prvý 

raz počet nových elektromobilov vrátane hybridov prevýšil počet nových dieselových áut. Počet 

nových áut so spaľovacími motormi v roku 2020 kvôli kríze spôsobenej pandémiou koronavírusu klesá. 

Počet nových dieselových áut klesá už od roku 2016. Počet predaných elektromobilov vrátane hybridov 

dlhodobo rastie a v roku 2020 sa rast prudko zrýchlil, čomu výrazne pomáha zvyšovanie efektívnosti pri 

ich výrobe (najmä pokles cien batérií) v kombinácii s podporou cez regulácie aj dotácie viacerých štátov 

vrátane EÚ. 

 

Zdroj: https://www.jato.com/in-september-2020-for-the-first-time-in-european-history-registrations-

for-electrified-vehicles-overtook-diesel/  

Významný podiel ekologických vozidiel pripadá na tzv. plug-in hybridy, teda autá so zmiešaným 

tradičným a elektrickým pohonom s možnosťou dobíjania batérie z externého zdroja. Nezisková 

organizácia Transport & Environment zverejnila v septembri 2020 štúdiu47, podľa ktorej sú skutočné 

 
46 Reuters, 21.10.2020, https://uk.reuters.com/article/us-tesla-results/tesla-sets-revenue-record-makes-profit-
thanks-to-pollution-credit-sales-to-rivals-idUKKBN27631E  
47 https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2020_09_UK_briefing_The_plug-
in_hybrid_con.pdf  

https://www.jato.com/in-september-2020-for-the-first-time-in-european-history-registrations-for-electrified-vehicles-overtook-diesel/
https://www.jato.com/in-september-2020-for-the-first-time-in-european-history-registrations-for-electrified-vehicles-overtook-diesel/
https://uk.reuters.com/article/us-tesla-results/tesla-sets-revenue-record-makes-profit-thanks-to-pollution-credit-sales-to-rivals-idUKKBN27631E
https://uk.reuters.com/article/us-tesla-results/tesla-sets-revenue-record-makes-profit-thanks-to-pollution-credit-sales-to-rivals-idUKKBN27631E
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2020_09_UK_briefing_The_plug-in_hybrid_con.pdf
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2020_09_UK_briefing_The_plug-in_hybrid_con.pdf
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emisie pri plug-in hybridoch v priemere 2,5-násobne vyššie ako oficiálne deklarované emisie (117 gramov 

Co2/km oproti deklarovaným 44 gramom CO2/km). Pri plnej batérii sú o 28-89 % vyššie, pri prázdnej 

batérii troj- až osemnásobne vyššie a v režime dobíjania batérie troj- až dvanásťnásobne vyššie. Ako ďalej 

uvádza štúdia, počas celého životného cyklu emituje plug-in hybrid uvedený na trh v tomto roku 28 ton 

CO2, tradičný hybrid 33 ton, tradičné benzínové auto 39 ton a dieselové auto 41 ton. Organizácia vyzvala 

k zastaveniu dotovania a daňového zvýhodňovania plug-in hybridov.  

 

Zdroj: https://www.transportenvironment.org/press/plug-hybrids-new-emissions-scandal-tests-show-

higher-pollution-claimed  

Na Slovensku jazdí viac ako 2600 elektromobilov, podiel na predaných nových autách v roku 2020 

prekročil 1 %. Štát v roku 2020 rozdal dotácie na kúpu elektromobilov vo výške 6 miliónov eur za 

3 minúty a 41 sekúnd, pričom záujem niekoľkokrát prevýšil ponuku. Výška dotácie bola 8-tisíc eur na 

elektromobil (v angličtine battery electric vehicles – BEV) a 5-tisíc eur na plug-in hybrid (plug-in hybrid 

electric vehicles – PHEV)48. 

 
48 https://e.dennikn.sk/2126630/elektromobily-v-europe-uz-v-predaji-predbehli-dieselove-auta-oplatia-sa-coraz-
viac-aj-na-slovensku/?ref=side  

https://www.transportenvironment.org/press/plug-hybrids-new-emissions-scandal-tests-show-higher-pollution-claimed
https://www.transportenvironment.org/press/plug-hybrids-new-emissions-scandal-tests-show-higher-pollution-claimed
https://e.dennikn.sk/2126630/elektromobily-v-europe-uz-v-predaji-predbehli-dieselove-auta-oplatia-sa-coraz-viac-aj-na-slovensku/?ref=side
https://e.dennikn.sk/2126630/elektromobily-v-europe-uz-v-predaji-predbehli-dieselove-auta-oplatia-sa-coraz-viac-aj-na-slovensku/?ref=side
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Zdroj: https://e.dennikn.sk/2126630/elektromobily-v-europe-uz-v-predaji-predbehli-dieselove-auta-

oplatia-sa-coraz-viac-aj-na-slovensku/?ref=side  

Z elektromobilov predaných za prvých 8 mesiacov 2020 pripadá podľa JATO najviac na Čínu (42 %), 

nasleduje EÚ (37 %) a USA s Kanadou (18 %). Celosvetovo predstavuje predaj čisto elektrických áut (bez 

hybridov) približne 2 % z novopredaných áut.49 

  

 
49 https://auto.pravda.sk/magazin/clanok/568286-zacina-elektricka-revolucia-nanajvys-vsak-v-hlavach-analytikov/  

https://e.dennikn.sk/2126630/elektromobily-v-europe-uz-v-predaji-predbehli-dieselove-auta-oplatia-sa-coraz-viac-aj-na-slovensku/?ref=side
https://e.dennikn.sk/2126630/elektromobily-v-europe-uz-v-predaji-predbehli-dieselove-auta-oplatia-sa-coraz-viac-aj-na-slovensku/?ref=side
https://auto.pravda.sk/magazin/clanok/568286-zacina-elektricka-revolucia-nanajvys-vsak-v-hlavach-analytikov/
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Podklady k zavádzaniu kvót na ekologické vozidlá pri verejnom obstarávaní 

EÚ podporuje spotrebu ekologických vozidiel aj prostredníctvom kvót pre verejných obstarávateľov 

stanovených smernicou 2019/116150, ktorou sa v júni 2019 zmenila smernica 2009/33 o podpore 

ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy. Pre každý členský štát sú stanovené 

rôzne kvóty v závislosti od ich HDP na obyvateľa a sú platné pre rôzne typy vozidiel. Kvóty sa vzťahujú aj 

na objednávateľov pri zabezpečovaní služieb vo verejnom záujme v osobnej doprave. Stanovené boli s 

ohľadom na splnenie cieľov znížiť emisie skleníkových plynov minimálne o 40 % do roku 2030, zvýšiť 

podiel spotreby energie z obnoviteľných zdrojov aspoň o 27 % do roku 2030 (v súčasnosti už platí cieľ 

32 %) a dosiahnutia aspoň 27 % úspor energie do roku 2030 (v súčasnosti už platí cieľ 32,5 %). V prípade 

sprísnenia cieľov bude pravdepodobne musieť dôjsť aj k sprísneniu stanovených kvót. 

Minimálne podiely ekologických vozidiel vo verejných obstarávaniach pre členské štáty EÚ 

 2021-2025 2026-2030 

Osobné vozidlá a 
dodávky 

17,6 % až 38,5 % 
(SR: 22 %) 

17,6 % až 38,5 % 
(SR: 22 %) 

Nákladné autá 6 % až 10 %  
(SR: 8 %) 

7 % až 15 %  
(SR: 9 %) 

Autobusy* 24 % až 45 % 
(SR: 34 %) 

33 % až 65 % 
(SR: 48 %)  

 Zdroj: Smernica 2019/1161 o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy 

* Najmenej polovica vozidiel započítaných do kvóty musí byť bez emisií. 

S cieľom zapracovať smernicu do slovenskej legislatívy predložil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) 

v roku 2020 do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o podpore ekologických 

vozidiel cestnej dopravy51. Návrh predpokladá minimálne kvóty, ktoré sa vzťahujú len na nadlimitné 

zákazky, v nasledovnej výške:  

Minimálne podiely ekologických vozidiel vo verejných obstarávaniach, návrh pre SR 

 Do 2025 Do 2030 

Osobné vozidlá a dodávky 22 % 22 % 

Nákladné vozidlá 8 % 9 % 

Autobusy 34 % 48 % 

 Zdroj: Návrh zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy 

Návrh zákona dáva možnosť ÚVO udeliť pokutu obstarávateľovi za nedodržanie zákona do výšky 300-tisíc 

eur. Doložka vplyvov konštatuje negatívny dopad návrhu na rozpočet verejnej správy, ktorý však 

 
50 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1161&from=EN  
51 https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-508  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1161&from=EN
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-508
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nevyčísľuje „vzhľadom na objektívnu nemožnosť vyčíslenia”. Z rovnakých dôvodov nevyčísľuje ani 

dopad na zamestanosť vo verejnej správe. Predkladateľ v doložke upozorňuje na vyššiu cenu 

ekologických autobusov ako aj na možnosť zahrnúť medzi ekologické vozidlá trolejbusy: 

• „Cena CNG autobusov je v súčasnosti na úrovni 115% ceny dieselového autobusu, batériové 

elektroautobusy sa pohybujú na úrovni 200 – 250% ceny dieselového autobusu, vodíkové 

autobusy sú na úrovni 300 až 400 % ceny dieselového autobusu a ceny autobusov na kvapalné 

biopalivá sú na úrovni 105% ceny dieselového autobusu. Vzhľadom na agregovanie dopytu 

a s tým súvisiacim rozšírením výroby, optimalizáciou a znižovaním výrobných nákladov sa do 

budúcnosti počíta s postupným znižovaním ceny ekologických vozidiel.“ 

• „Vzhľadom na skutočnosť, že zákon podľa vzoru smernice umožňuje zahrnúť medzi ekologické 

vozidlá aj trolejbusy, bude dopad navrhovanej právnej úpravy na verejné rozpočty determinovaný 

aj tým, či bude dopravca disponovať v rámci svojho vozového parku trolejbusmi.”  

Odporúčania: 

• Vyčísliť aspoň približný dopad návrhu zákona na verejné financie. 

• Centrálne evidovať výšku dotácie pre jednotlivé verejné obstarávania, aby bolo v budúcnosti 

možné vyčísliť celkovú sumu dotácií a na základe nej rozhodnúť o pokračovaní alebo prípadnom 

prehodnotení kvót. 

• Prehodnotiť nastavenie kvót pre rôznych obstarávateľov podľa toho, ako efektívne je pre nich 

ich plnenie. Napríklad pre prímestskú autobusovú dopravu je menej ekonomicky výhodné (resp. 

v prípade elektroautobusov nemožné, keďže počas noci parkujú väčšinou v koncových obciach a 

nie v depách, kde by mohli byť dobíjané) nakupovať ekologické autobusy v porovnaní 

s mestskou autobusovou dopravou.  

• Preniesť kompetencie v danej oblasti z ÚVO na ministerstvo financií (alebo ministerstvo 

dopravy), ktoré má potrebné analytické kapacity na účinnú implementáciu ako aj prepočty 

a minimalizovanie finančných dopadov na obstarávateľov. 

• Prehodnotiť existenciu kvót. Alternatíva je nahrádzať neekologické formy dopravy prioritne tam, 

kde si to vyžaduje najnižšie náklady na ušetrené emisie. Napríklad tam, kde sú veľké denné 

nájazdy na krátkych trasách, t.j. najmä v mestách – doručovateľské služby, zásobovanie lekární 

(veľký počet krátkych jázd). Tieto možnosti treba najskôr analyzovať. Rizkom navrhnutých kvót 

je dramatické zvýšenie výdavkov napríklad samospráv a tým aj tlak na podstatnú redukciu 
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objemov verejnej osobnej dopravy. Paradoxným neželaným dôsledkom môže byť vynútený rast 

individuálnej automobilovej dopravy, ktorá produkuje podstatne vyššie emisie v prepočte na 

jedného prepraveného pasažiera. 

Popri kvótach zavádza Európska komisia aj tzv. taxonómiu, teda pomenovanie produktov podľa ich 

príspevku k plneniu environmentálnych cieľov. V automobilovom priemysle by napríklad od roku 2026 

podľa aktuálneho návrhu Európskej komisie mali byť ako „udržateľné“ (sustainable) označené len 

autá, ktoré produkujú nulové emisie. Autá, ktoré vyprodukujú menej ako 50 gramov CO2 na kilometer, 

dostanú nálepku „výrazne nepoškodzuje“ (do no significant harm).52 „Zelené“ produkty s označením 

„udržateľné“ (prípadne aj „výrazne nepoškodzuje“) by mali získavať jednoduchší prístup k financovaniu 

z verejných zdrojov, napríklad z Európskej investičnej banky, prípadne aj zo súkromných zdrojov, ak sa 

k označovaniu dobrovoľne prihlásia aj súkromní investori. Asociácia európskych výrobcov automobilov 

(ACEA) upozorňuje, že výrobcovia automobilov môžu kvôli taxonómii stratiť prístup k investíciám 

potrebným na prechod k výrobe ekologických automobilov, čím by sa spomalil pokles emisií CO2. Tiež 

upozorňuje na spornú ekologickosť elektromobilov, pokiaľ sa elektrická energia vyrába z fosílnych 

zdrojov energie, čo potvrdzuje aj nasledovný graf: 

Emisie z dopravy v EÚ – škála emisií CO2 v životnom cykle rôznych druhov vozidiel a palív 

 

Zdroj: Európska agentúra pre životné prostredie,  

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20190313STO31218/emisie-co2-z-

automobilov-fakty-a-cisla-infografika   

 
52 https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/leak-only-zero-emission-cars-will-win-eu-green-
investment-label/  

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20190313STO31218/emisie-co2-z-automobilov-fakty-a-cisla-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20190313STO31218/emisie-co2-z-automobilov-fakty-a-cisla-infografika
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/leak-only-zero-emission-cars-will-win-eu-green-investment-label/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/leak-only-zero-emission-cars-will-win-eu-green-investment-label/
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Podklady k návrhu stratégie na renováciu budov, ktorý predložila Európska komisia 

Odporúčania:  

• Pri rozhodovaní o dotáciách na obnovu budov požadovať výpočet ekonomickej návratnosti 

investície (napr. za aký čas sa vráti investícia vďaka úsporám na spotrebe energie) ako aj výpočet 

ekologického prínosu investície (napr. náklady na jednotku znížených emisií skleníkových 

plynov). Z verejných zdrojov dotovať prioritne investície s vysokou ekonomickou návratnosťou 

a s vysokým ekologickým prínosom. 

• Avizované zdvojnásobenie tempa „stredne veľkej“ obnovy budov s cieľom znížiť ich spotrebu 

energie cca o 40 % by stálo podľa dostupných dokumentov približne 73 miliárd eur ročne do 

roku 2030. Pred rozhodnutím o zrýchlení tempa obnovy treba vyčísliť finančné dopady 

legislatívnych zmien pre celú EÚ a osobitne aj pre jednotlivé členské štáty ako aj určiť zdroje 

financovania. 

Európska komisia zverejnila v októbri 2020 návrh stratégie na renováciu budov, ktorý určuje rámce pre 

ďalší postup v tejto oblasti53. Podľa návrhu približne 75 % budov v EÚ nespĺňa aktuálne štandardy 

energetickej efektívnosti. V budovách sa minie približne 40 % všetkej spotrebovanej energie v EÚ 

a pripadá na ne 36 % emisií skleníkových plynov tvorených zo spaľovania energie. 

Pre splnenie cieľa na zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 o 55 % oproti roku 1990 je 

potrebné v porovnaní s rokom 2015: 

• znížiť emisie z využívania budov o 60 %,  

• znížiť konečnú spotrebu energie budov o 14 %, 

• znížiť spotrebu energie na kúrenie a chladenie o 18 %. 

Ako sa uvádza v stratégii, vďaka reguláciám EÚ ohľadom energetickej efektívnosti54 dnes nové budovy 

spotrebujú polovicu energie v porovnaní s podobnými novými budovami postavenými pred 20 rokmi. 

Všetky nové verejné budovy musia od roku 2019 spĺňať štandard takmer energeticky pasívnych budov 

(nearly zero-energy buildings - NZEB), od roku 2021 bude táto podmienka platiť pre všetky nové budovy.   

 
53 A Renovation Wave for Europe -greening our buildings, creating jobs, improving lives, 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf  
54 Directive 2012/27/EU on energy efficiency (EED); Directive (EU) 2010/31 on Energy Performance of Buildings 
(EPBD) 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf
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Graf: Vývoj podielu „takmer energeticky pasívnych budov“ (NZEB – nearly zero-energy buildings) na 

celkovom počte nových a rekonštruovaných budov v rokoch 2012 a 2016 

 

Zdroj: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1.final_report.pdf  

Horšia je situácia s existujúcimi budovami. V EÚ prechádza renováciou s cieľom znížiť spotrebu energií 

približne 1 % budov ročne, pričom hĺbkovou renováciou s cieľom znížiť spotrebu energií aspoň o 60 % 

prechádza 0,2 % budov ročne. Ako sa uvádza v stratégii, pri tomto tempe renovácií by trvalo splnenie 

vyššie uvedených cieľov niekoľko storočí. Medzi hlavné bariéry intenzívnejšej obnovy budov patrí podľa 

stratégie nedostatok peňazí a tiež chýbajúce alebo málo zrozumiteľné informácie o úsporách energií, 

resp. o ekonomickej návratnosti investícií. 

Cieľom stratégie je zdvojnásobiť tempo renovácií, čo si vyžaduje obnovu približne 35 miliónov budov do 

roku 2030. V roku 2019 vydala Európska komisia záverečnú správu o obnove budov v EÚ v rokoch 2012-

1655, podľa ktorej sa dajú odhadnúť náklady na zdvojnásobenie tempa renovácií. Podľa správy stála 

„stredne veľká“ obnova 1,1 % rezidenčných budov s cieľom znížiť spotrebu energií cca o 40 % spolu 

44 miliárd eur ročne. Pri nerezidenčných budovách stála „stredne veľká“ obnova 2,1 % budov spolu 

29 miliárd eur ročne. Zdvojnásobenie tempa „stredne veľkej“ obnovy by teda stálo približne 73 miliárd 

eur ročne. 

 
55 Európska komisia, 2019, Comprehensive study of building energy renovation activities and the uptake of nearly 
zero-energy buildings in the EU, https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1.final_report.pdf  

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1.final_report.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1.final_report.pdf
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Európska komisia pripravuje pre zrýchlenie renovácií legislatívne opatrenia, ktoré majú okrem iného: 

• postupne zaviesť minimálne požiadavky na plnenie kritérií energetickej efektívnosti aj pre 

existujúce budovy a spresniť podmienky vydávania certifikátov o energetickej efektívnosti (dnes 

sa certifikujú len nové budovy, budovy so zmeneným účelom použitia a verejné budovy 

s rozlohou aspoň 250 metrov štvorcových, ktoré často navštevuje verejnosť; v niekoľkých 

členských štátoch má certifikát menej ako 10 % budov; podmienky certifikácie sa medzi 

členskými štátmi líšia a často nezodpovedajú požadovanej kvalite, napríklad nie sú podložené 

energetickým auditom), 

• rozšíriť požiadavky na obnovu budov na celú verejnú správu (dnes sa týkajú len centrálnej 

vlády, ktorá spravuje len približne 4,5 % verejných budov), 

• posilniť financovanie projektov na obnovu budov zo zdrojov EÚ aj súkromných zdrojov. 

Európska komisia tiež zváži rozšírenie systému obchodovania s emisiami (ETS) o sektor budov, čo by 

znamenalo zvýšenie ceny energií pre producentov, resp. spotrebiteľov s vyššími emisiami skleníkových 

plynov. V súčasnosti patrí pod systém ETS len centrálne a elektrické vykurovanie budov, ktoré pokrýva 

približne 30 % emisií z vykurovania. 

Intenzívna obnova budov by mohla do roku 2030 vytvoriť 160-tisíc pracovných miest. Do veľkej miery by 

šlo o miesta v malých a stredných podnikoch v stavebníctve, ktoré patria medzi najviac zasiahnuté 

pandémiou koronavírusu. Európska komisia preto obnovu budov označuje za efektívny stimul pre 

ekonomiku zasiahnutú koronakrízou. Komplexná obnova budov by sa preto mala financovať z fondov 

Novej generácie EÚ ako aj z eurofondov v rámci štandardného programovacieho obdobia, pôžičkami by 

mala pomôcť aj Európska investičná banka. Renovácie by mali sledovať tri priority: 

1. zníženie energetickej chudoby56 – energeticky úspornejšie budovy odľahčia výdavky domácností 

s nízkymi príjmami, preto by mali byť najskôr obnovené nízko efektívne budovy v ktorých bývajú 

sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, 

2. obnova verejných budov (administratíva, vzdelávanie zdravotníctvo, atď.), 

3. zavádzanie nízko- resp. bezuhlíkových foriem vykurovania a chladenia (v rezidenčných 

budovách tvorí spotreba energie na kúrenie, chladenie a teplú vodu 80 %, pričom dve tretiny sú 

 
56 Jedným zo spôsobov merania energetickej chudoby je podiel ľudí, ktorí meškajú s platbami za energie. Podľa 
Eurostatu v roku 2019 meškalo s platbami za energie 6,1 % obyvateľov EÚ. Na Slovensku je posledný známy údaj 
7,9 % z roku 2018. Najviac energetickej chudoby bolo v roku 2019 v Grécku (32,5 %), Bulharsku (27,6 %) 
a Chorvátsku (14,8 %). Najmenej v Holandsku (1,5 %), Česku (1,8 %), Nemecku (2,2 %) a Rakúsku (2,4 %). 
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z fosílnych zdrojov; pre splnenie emisných cieľov musí spotreba energií v rezidenčných budovách 

klesnúť o 19-23 % oproti roku 2015, súčasne musí podiel obnoviteľných zdrojov a spaľovania 

odpadu stúpnuť z 33 % v základnom scenári na 38-42 %).  

Súčasťou renovácií by mali byť okrem iného: 

• stavebné úpravy zvyšujúce energetickú efektívnosť vrátane zatepľovania a inštalácie 

obnoviteľných zdrojov energií či nabíjacích staníc pre elektromobily,  

• využívanie recyklovateľných a organických stavebných materiálov ktoré viažu CO2 (drevo 

získané udržateľným lesným hospodárstvom), 

• úpravy zvyšujúce efektívnosť v odpadovom hospodárstve,  

• zavádzanie digitálnych technológií napr. pre zber dát potrebných pre územné plánovanie či 

meranie spotreby energií, 

• stavebné úpravy pre umožnenie prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím alebo starších, 

• stavebné úpravy zvyšujúce odolnosť voči klimatickým zmenám (napr. zelené strechy). 
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Podklady k plneniu slovenského plánu na dosiahnutie klimatických cieľov do roku 2030 

Hlavné zistenie:  

• SR predpokladá splniť a dokonca vysoko prekročiť cieľ na pokles emisií skleníkových plynov, 

avšak nesplní cieľ na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Splnenie cieľa pre 

podiel OZE by si vyžiadalo zvýšenie podielu biomasy pri vykurovaní budov, čo sa vzhľadom na 

vysokú mieru plynofikácie Slovenska ukazuje ako neefektívne. Zámena plynu za biomasu by 

navyše podľa ministerstva hospodárstva viedla k zhoršeniu kvality ovzdušia.  

V októbri 2020 zverejnila Európska komisia (EK) hodnotenie57 plnenia Národného energetického 

a klimatického plánu Slovenska58. Dokument stanovuje národné environmentálne ciele (vrátane 

uhlíkovej neutrality do roku 2050) a popisuje opatrenia potrebné pre splnenie cieľov do roku 2030.  

Hlavné závery hodnotenia EK: 

Slovensko zvýšilo cieľ pre zníženie emisií skleníkových plynov mimo systému ETS (t.j. v rámci tzv. ESR - 

Effort Sharing Regulation) do roku 2030 z pôvodných 12 % na 20 % oproti roku 2005, čo je dostatočne 

ambiciózne vzhľadom na záväzný cieľ pre SR na úrovni 12 % (cieľ pre celú EÚ je 30 %). Existujúce 

opatrenia ale zaručujú len pokles o 12 %, dosiahnutie zvýšeného cieľa si vyžiada prijatie dodatočných 

opatrení. Národný energetický a klimatický plán (NEKP) popisuje dodatočné opatrenia, ale pri veľkej 

väčšine nevyčísľuje, ako prispejú k plneniu ambicióznejšieho cieľa. Chýbajú napríklad konkrétne ciele pre 

zníženie emisií v doprave. Čo sa týka doterajšieho vývoja emisií v doprave, Národný plán konštatuje: 

• „Celkové agregované emisie skleníkových plynov v doprave sú na rovnakej úrovni ako v 

základnom roku 1990, napriek tomu, že v ostatných sektoroch emisie klesli. To je spôsobené 

zvyšujúcou sa intenzitou dopravy a nárastom počtu prejdených kilometrov, ktoré nedokáže 

vykompenzovať zvýšenie energetickej efektívnosti vozidiel (vďaka európskej legislatíve k CO2 

štandardom pre autá a ľahké úžitkové automobily). Doprava v súčasnosti prispieva 16,3 % 

(príspevok sa viac ako zdvojnásobil od roku 1990) k celkovým emisiám skleníkových plynov (v 

CO2 ekv.). Tvorba emisií CO2 od roku 2000 poklesla z hodnoty 184 gCO2/km na súčasných 

133 gCO2/km... Vďaka povinnosti znižovania emisií CO2 výrobcami motorov nestúpli kumulatívne 

hodnoty emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok za ostatných 15 rokov priamo úmerne s 

 
57 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/staff_working_document_assessment_necp_slovakia.pdf  
58 Integrovaný národný energetický a klimatický plan na roky 2021 – 2030, https://www.economy.gov.sk/uploads/files/IjkPMQAc.pdf  

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/staff_working_document_assessment_necp_slovakia.pdf
https://www.economy.gov.sk/uploads/files/IjkPMQAc.pdf
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nárastom počtu vozidiel o 45 %, ale ostali na rovnakej úrovni ako v roku 2000. Z uvedeného 

vyplýva, že len výrobcovia motorov zvýšili ich prevádzkovú a ekologickú efektívnosť až o 50%.“ 

Cieľ Slovenska je zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe energie na 19,2 % do roku 2030, čo je 

podľa EK málo ambiciózne vzhľadom na odporúčanie pre Slovensko na úrovni 24 % (cieľ pre celú EÚ je 

32 %). Ministerstvo hospodárstva považuje dosiahnutie cieľa na úrovni 24 % za nereálne. Zvýšenie cieľa 

z 18 % na 19,3 % avizovalo ministerstvo už v novembri 2019, pričom odhadlo výšku potrebných investícií 

na 4,3 miliardy eur (výroba elektriny 180 miliónov eur ročne, výroba tepla 250 miliónov eur ročne). 

Predložený plán obsahuje podľa EK popis plánovaných opatrení, avšak nie je zrejmé ktoré a v akej výške 

prispejú k splneniu ambicióznejšieho cieľa.  

• V elektroenergetike sa podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) zvýši z 21,5 % v roku 2018 na 

27,3 % v roku 2030, čo je podľa národného plánu „na hranici technických možností elektrizačnej 

sústavy SR”. Štát plánuje zvýšiť inštalovanú kapacitu veterných elektrární z 3 MW v roku 2018 na 

30 MW v roku 2020 a 500 MW v roku 2030 a kapacitu slnečných fotovoltaických elektrární zo 

470 MW v roku 2018 na 680 MW v roku 2020 a 1200 MW v roku 2030. Výroba elektriny 

z biomasy a biometánu bude rásť len mierne.  

• Vo vykurovaní a chladení budov sa podiel obnoviteľných zdrojov zvýši z 13 % v roku 2020 na 19 % 

v roku 2030. Tempo zvyšovania je o 0,58-0,68 percentuálneho bodu ročne, čo je menej ako 1,3 

p.b., čo požaduje smernica o obnoviteľných zdrojoch energie. Tri štvrtiny obnoviteľných zdrojov 

v teplárenstve bude do roku 2030 založených na spaľovaní biomasy, zvyšok pripadá na slnečnú 

energiu a v malých množstvách na tepelné čerpadlá a geotermálnu energiu.  

• V doprave sa podiel OZ zvýši z 8,9 % v roku 2020 na 14 % v roku 2030 (čo je aj požiadavka EÚ), 

z čoho takmer 90 % bude pripadať na biopalivá. Predpokladom je aj intenzívnejšie využívanie 

vodíka. 

V predloženom národnom pláne SR sa na margo plnenia hlavných klimatických cieľov konštatuje:  

• „Prechod k nízkouhlíkovej ekonomike je spojený s dodatočnými nákladmi, ktoré zaplatia 

spotrebitelia alebo daňoví poplatníci. Z tohto dôvodu bude potrebné prijímať také opatrenia, 

ktoré budú rešpektovať princíp prvoradosti energetickej efektívnosti, pričom OZE by nemali byť 

hlavným cieľom, ale iba jedným z nástrojov takejto transformácie.”  
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• „Po nahradení tuhých fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi energie budeme mať v SR jednu z 

najmenej emisných energetík v celej EÚ (konkrétne siedmu emisne najmenej náročnú energetiku 

v celej EÚ z pohľadu CO2 intenzity výroby elektrickej energie a tepla).“ 

• „Proti vyššiemu využitiu OZE vsektore tepla pôsobí vysoká úroveň plošnej plynofikácie, pri ktorej 

má prístup k zemnému plynu viac ako 90 % obyvateľov. Prechod na biomasu zo zemného plynu v 

rodinných domoch je preto problematický z hľadiska kvality ovzdušia, čo by mohlo ohroziť 

dodržanie legislatívy EÚ. Jedným z riešení je aj implementácia biometánu a vodíka do existujúcej 

plynárenskej infraštruktúry.” 

EK označuje za málo ambiciózne ciele pre zvýšenie energetickej efektívnosti (pokles primárnej 

spotreby energie o 30,3 % namiesto požadovaných 32,5 % oproti základnému scenáru), resp. pre 

dosiahnutie 15,7 miliónov ton ropného ekvivalentu (Mtoe) primárnej spotreby energie a 10,3 Mtoe 

konečnej spotreby energie. Chýba predovšetkým dlhodobý plán pre obnovu budov a vyčíslenie úspor pre 

jednotlivé opatrenia. 

V energetickej efektívnosti patrí Slovensko medzi menej efektívnych členov EÚ. V roku 2018 tu dosiahla 

hrubá spotreba energie 201 kg ropného ekvivalentu energie na 1000 eur, priemer EÚ27 bol 123 kg. 

Slovensko sa tak zaradilo na deviate miesto krajín s najvyššou spotrebou energie v EÚ, v rámci V4 však 

bola spotreba na Slovensku najnižšia. 

 

Zdroj: Eurostat 
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Od roku 2009 sa na Slovensku energetická efektívnosť zvýšila, keď hrubá spotreba energie klesla z 259 kg 

ropného ekvivalentu energie na 1000 eur na 201 kg, od roku 2014 sa ale pokles výrazne spomalil. Ako 

uvádza národný plán: „Tento fakt je daný najmä štruktúrou priemyslu v SR, kde má veľký podiel priemysel 

s vysokou energetickou náročnosťou.” K tomu treba dodať, že priemysel v SR má aj vysoký podiel na HDP. 

Energetická efektívnosť sa tak môže znižovať v prípade rozvoja služieb a s tým súvisiacim poklesom 

priemyslu na tvorbe HDP. 

 

Zdroj: Eurostat 

Ďalšie závery hodnotenia EK: 

• Slovenský plán neobsahuje opatrenia na dosiahnutie cieľa v sektore LULUCF (využívanie pôdy 

a lesov) pre udržanie predpokladaného objemu emisií stiahnutých z atmosféry do roku 2030.  

• Dokument obsahuje zoznam dotácií fosílnych zdrojov energie bez určenia ich výšky a bez plánu 

na ich postupné zrušenie. 

• Dopady na zamestnanosť sú vyčíslené len po roku 2040, nie v skoršom období. Chýba vyčíslenie 

sociálnych dopadov napríklad na energetickú chudobu ako aj opatrenia na ich zmiernenie. 

• Chýba vyčíslenie dopadov emisnej politiky na kvalitu ovzdušia. 

• Chýba plán pre diverzifikáciu zdrojov jadrového paliva. 

• Investície potrebné pre dosiahnutie cieľov sú rozpísané po sektoroch aj hlavných politikách, 

avšak chýba k nim priradenie zdrojov financovania. 
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• Prepojenosť rozvodných sietí elektrickej energie meraná kapacitou medzinárodných 

prenosových sietí (electricity interconnectivity) na úrovni 43 % v roku 2017 je vysoko nad cieľom 

EÚ 15 % do roku 2030. 

 

Zdroj: https://www.economy.gov.sk/uploads/files/IjkPMQAc.pdf  

Hodnotenie EK tiež obsahuje odporúčania pre vylepšenie národného plánu, aby lepšie zodpovedal 

požiadavkám EÚ a plneniu národných cieľov. Slovensko má čas na aktualizáciu plánu do júna 2023. 

Národný energetický a klimatická plán bol predložený EK v decembri 2019, preto nezohľadňuje dopady 

pandémie COVID-19 na ekonomiku. Hodnotenie EK odporúča pri plnení cieľov čo najviac využiť 

prostriedky Fondu obnovy a odolnosti, z ktorého bude EÚ financovať náklady na obnovu ekonomík 

poškodených pandémiou. Pre Slovensko osobitne odporúča zavádzať opatrenia na: 

• zvyšovanie energetickej efektívnosti budov, predovšetkým ich obnovu a výmenu vykurovacích 

systémov ako rozvoj sociálneho bývania, 

• zvyšovanie podielu a rozvoj OZE, zrýchliť vyraďovanie hnedouhoľných elektrární a transformáciu 

postihnutých regiónov napríklad na Hornej Nitre, 

• modernizáciu infraštruktúry udržateľnej dopravy, osobitne mestskej. 

https://www.economy.gov.sk/uploads/files/IjkPMQAc.pdf
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Zdroj: 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/staff_working_document_assessment_necp_sl

ovakia.pdf  

Komentár: Infografika obsahuje štyri ukazovatele plnenia merateľných ukazovateľov v environmentálnej 

politike, posledne známe údaje o plnení daných ukazovateľov na Slovensku, hlavné ciele ku ktorým sa 

Slovensko zaviazalo pre roky 2020 a 2030 a hodnotenie ambicióznosti daných cieľov zo strany EK. 

Hodnotenie EK tiež obsahuje zoznam finančných zdrojov EÚ dostupných pre Slovensko v rokoch 2021-27: 

Zdroj mld. eur 

Kohézne fondy 12,4 

Spoločná poľnohospodárska politika 4,7 

Fond obnovy a odolnosti 5,8 

Fond spravodlivej transformácie 0,4 

Modernizačný fond 0,8 

Výnosy z ETS aukcií 0,2 

Spolu 24,3 

 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/staff_working_document_assessment_necp_slovakia.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/staff_working_document_assessment_necp_slovakia.pdf
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Podklady k hlasovaniu Európskeho parlamentu o návrhu Správy o udržateľnom investičnom 

pláne pre Európu – ako financovať Európsku zelenú dohodu 

Odporúčanie: Hlasovať ZA 

Európsky parlament (EP) pripravil návrh Správy o udržateľnom investičnom pláne pre Európu59, ktorej 

cieľom je identifikovať potrebné finančné zdroje pre splnenie Európskej zelenej dohody. Správa vyčísľuje 

investície potrebné pre splnenie environmentálnych cieľov EÚ na základe dokumentu Európskej komisie 

k identifikácii potrieb na obnovu Európy z mája 202060: 

• 240 miliárd eur ročne – investície potrebné pre splnenie platných cieľov do roku 2030, 

• 130 miliárd eur ročne – dodatočné investície pre splnenie ďalších environmentálnych cieľov, 

• 192 miliárd eur ročne – zdroje potrebné pre „budovanie sociálnej infraštruktúry“ 

v zdravotníctve, školstve, dlhodobej starostlivosti a dostupnom bývaní, 

• 100 miliárd eur ročne – zdroje potrebné pre rozšírenie „dopravnej infraštruktúry“. 

  

 
59 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0198_SK.html  
60 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-
finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0198_SK.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
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Rozpis potrebných investícií do roku 2030 za vybrané sektory 

 
Zdroj: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-

finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf  

Poznámka k tabuľke: V  uvedených investíciách nie sú započítané náklady na prispôsobenie sa 

klimatickým zmenám a iba čiastočne zahŕňajú investície v poľnohospodárstve a potravinárstve. Z týchto 

dôvodov Európska komisia označuje uvedený odhad potrebných investícií za konzervatívny. 

Na základe uvedených odhadov sú spolu podľa EP potrebné investície vo výške najmenej 662 miliárd 

eur ročne (4,74 % HDP EÚ27 v roku 2019). Prepočet je založený na cieli znížiť emisie skleníkových 

plynov v EÚ do roku 2030 o 40 % oproti roku 1990. Európska komisia navrhuje zvýšiť tento cieľ na 55 % 

a Európsky parlament na 60 %. Pokiaľ dôjde k sprísneniu cieľa, bude to znamenať významné zvýšenie 

potrebných investícií.  

Európska komisia predstavila v januári 2020 Udržateľný investičný plán pre Európu (SEIP – Sustainable 

Europe Investment Plan)61, ktorý mal na plnenie Európskej zelenej dohody zabezpečiť mobilizáciu 

1 bilióna eur potrebných investícií z verejných aj súkromných zdrojov do roku 2030. Uvedená suma 

obsahuje nasledovné položky pre roky 2021-30: 

 
61 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0021  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0021
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• 503 miliárd eur z rozpočtu EÚ 

• 114 miliárd eur ko-financovanie členskými štátmi 

• 143 miliárd eur cez Mechanizmus spravodlivej transformácie (JTM – Just Transition Mechanism) 

vrátane projektov podporených Európskou investičnou bankou 

• 279 miliárd eur verejných aj súkromných investícií cez nástroj InvestEU (projekty garantované 

rozpočtom EÚ) 

• 25 miliárd eur z Modernizačného fondu a Inovačného fondu, v ktorých sa zhromažďujú výnosy 

s predaja emisných povoleniek 

• Spolu: 1064 miliárd eur 

 

Zdroj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0021  

 

V predloženej správe sa Európsky parlament predovšetkým: 

• pýta, či plán SEIP zabezpečí mobilizáciu avizovaného 1 bilióna eur vzhľadom na negatívne 

predpovede ekonomického vývoja kvôli dosahom pandémie COVID-19; 

• zdôrazňuje, že verejné investície nebudú postačovať pre dosiahnutie environmentálnych cieľov 

a vo významnej miere bude potrebné zapojiť aj súkromné zdroje; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0021
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• vyzýva Európsku komisiu, aby upravila investičný plán SEIP s cieľom identifikovať potrebné zdroje 

investícií vo výške najmenej 662 miliárd eur ročne (prípadne viac ak budú sprísnené 

environmentálne ciele); 

• vyzýva na postupné zastavenie investícií a tiež dotácií do projektov, ktoré znečisťujú životné 

prostredie, pokiaľ majú ekonomicky prijateľnú alternatívu; 

• požaduje čo najskôr zapracovať minimálne limity pre výdavky na environmentálne ciele do 

rozpočtu EÚ: 30 % pre klimatické ciele (v súčasnosti platí 25 %) a 10 % pre ochranu biodiverzity; 

• požaduje zaviesť nové nástroje na zvýšenie príjmov EÚ na plnenie environmentálnych cieľov 

a na splácanie spoločného dlhu, z ktorého bude EÚ financovať potrebné investície; medzi 

navrhovanými nástrojmi môžu byť napríklad nasledovné (uvedené sú s odhadmi dodatočných 

príjmov podľa Európskej komisie z roku 2018): 

o zvýšenie príjmov z aukcií emisných povoleniek v systéme obchodovania s emisiami (ETS – 

Emission Trading System) o 3-10 miliárd eur ročne (napríklad vďaka rozšíreniu systému 

na nové sektory); 

o príjmy z poplatku za nerecyklovaný plastový odpad vo výške 3-10 miliárd eur ročne; 

o príjmy z uhlíkového cla (carbon border adjustment mechanism) vo výške 5-14 miliárd eur 

ročne; 

o príjmy zo zavedenia spoločného základu pre daň z príjmov právnických osôb vo výške 

viac ako 12 miliárd eur ročne; 

o príjmy zo zdaňovania veľkých digitálnych spoločností vo výške 750-1300 miliárd ročne; 

o príjmy zo zdaňovania finančných transakcií vo výške do 57 miliárd ročne; 

• vyjadruje názor, že ekologické a klimatické nešťastia zvyšujú riziko finančnej nestability a preto 

by mal boj s klimatickými zmenami a podpora udržateľnosti zohrávať väčšiu rolu v politikách 

Európskej centrálnej banky (ECB) – napríklad pri uplatňovaní pravidiel finančnej obozretnosti, 

udeľovaní garancií, vykonávaní stress testov bánk, revízii bilancií firemných dlhopisov s cieľom 

znížiť portfólio uhlíkovo intenzívnych investícií, atď.;  

• zdôrazňuje potrebu zavedenia eko-známky pre finančné produkty a štandardov pre „zelené 

dlhopisy“; ako aj potrebu úpravy regulácií bankového sektora tak, aby zohľadňovali princípy 

udržateľnosti pri posudzovaní dlhodobých investícií zo strany financujúcich subjektov. 
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Zdôvodnenie odporúčania hlasovať ZA návrh správy:  

Návrh správne konštatuje, že objem doteraz identifikovaných zdrojov investícií v objeme 1 bilión eur do 

roku 2030 je nedostatočný pre plnenie aktuálnych environmentálnych cieľov. Navyše v dôsledku 

dopadov pandémie na ekonomiku a tiež v dôsledku avizovaného sprísnenia cieľov sa investičná medzera 

ešte zvýši. Pre zabezpečenie plnenia environmentálnych cieľov je nevyhnutné vypracovať realistický plán 

investícií a identifikovať zdroje ich krytia. Vypracovanie takého plánu súčasne zvýši transparentnosť 

procesu, keďže verejnosť získa informácie o potrebných nákladoch aj zdrojoch krytia. Tým sa obohatí 

verejná debata o dopadoch plnenia cieľov na spoločnosť aj ekonomiku, čo pomôže kvalifikovanejšie 

rozhodnúť o potvrdení alebo prípadnom prehodnotení cieľov.  

Rizikom návrhu je tlak na zavádzanie vlastných zdrojov príjmov EÚ v podobe rôznych nových daní, čo 

môže viesť k zvýšeniu daňovej záťaže s negatívnym vplyvom na ekonomiku aj spoločnosť. Na druhej 

strane pomenovanie možných zdrojov krytia je kľúčovým východiskom pre diskusiu o ich efektívnosti ako 

aj o možných alternatívach.  

Rizikom je aj tlak na finančné inštitúcie (ECB, EIB, verejné aj komerčné banky), aby vo svojich politikách 

a reguláciách zohľadňovali plnenie environmentálnych cieľov, čo by za istých okolností mohlo viesť 

k uprednostňovaniu menej efektívnych investícií. Veľkosť tohto rizika sa nedá vyhodnotiť, keďže návrh 

obsahuje rámcové odporúčania bez bližších detailov. 

Podrobnejšie informácie:  

V Správe Európsky parlament okrem iného: 

• zdôrazňuje, že verejné investície nebudú postačovať pre dosiahnutie environmentálnych cieľov 

a vo významnej miere bude potrebné zapojiť aj súkromné zdroje; 

• vyzýva Európsku komisiu, aby predstavila rámec pre monitorovanie reálneho vplyvu 

vynaložených investícií na dosahovanie cieľov (s využitím regulácie taxonómie, t.j. exaktného 

určenia parametrov pre splnenie podmienok „zelených“ investícií) vrátane nápravných opatrení 

v prípade ich nedodržiavania; 

• vyzýva na zavedenie princípu DNSH - Do No Significant Harm pri rozhodovaní o finančnej 

podpore investičných projektov (napr. povinnosť predchádzajúcej konzultácie so samosprávami, 

miestnymi podnikateľmi, atď.) s cieľom predísť negatívnym dopadom regulácií a investícií na 
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plnenie sociálnych a environmentálnych cieľov ako aj cieľov na zvýšenie konkurencieschopnosti a 

zamestnanosti; 

• požaduje od Európskej komisie čo najvyššiu transparentnosť pri zostavovaní investičného plánu 

s cieľom zamedzenia duplicít, ako aj dôveryhodného vyčíslenia verejných aj súkromných zdrojov; 

• pýta sa či Udržateľný investičný plán pre Európu (SEIP – Sustainable Europe Investment Plan)62 

v súčasnej podobe zabezpečí mobilizáciu 1 bilióna eur do roku 2030 a to najmä vzhľadom na 

negatívne predpovede ekonomického vývoja kvôli dosahom pandémie COVID-19; 

• pýta sa či sú zdroje vyčlenené vo viacročnom finančnom rámci na obdobie 2021-27 (MFF – 

Multiannual Financial Framework) dostatočné pre plnenie investičného plánu SEIP;  

• vyjadruje obavy, že po skončení nasledujúceho programového obdobia vznikne investičná 

medzera na zelené projekty; 

• vyzýva Európsku komisiu aj členské štáty, aby predložili plány na financovanie významnej 

investičnej medzery z verejných aj súkromných zdrojov, ktorá vznikne pri zohľadnení dosahov 

pandémie na ekonomiku ako aj sprísnenia environmentálnych cieľov do roku 2030; 

• vyzýva Európsku komisiu, aby upravila investičný plán SEIP s cieľom financovať potrebné 

investície vo výške najmenej 662 miliárd eur ročne: „(European Parliament) Notes that the 

Commission, in its SEIP Communication of 14 January 2020, has estimated EU level investment 

needs for achieving the current 2030 climate objectives to be of at least EUR 662 billion per year; 

calls on the Commission to reflect these new figures in a revised SEIP architecture”;  

• konštatuje, že 10 významných európskych bánk každoročne investuje viac ako 100 miliárd eur do 

fosílnych zdrojov energie a že v rokoch 2014-16 vynaložilo 11 členských štátov 112 miliárd eur 

ročne na dotovanie fosílnych zdrojov energie; 

• vyzýva na postupné zastavenie investícií a tiež dotácií do projektov, ktoré znečisťujú životné 

prostredie, pokiaľ majú ekonomicky prijateľnú alternatívu; zdôrazňuje potrebu investovať do 

rozvoja takých alternatív; 

• zdôrazňuje potrebu zapracovať štandardy pre ochranu životného prostredia do medzinárodných 

obchodných zmlúv EÚ, aby európske firmy neboli znevýhodňované v porovnaní s konkurentmi 

z tretích krajín; 

• požaduje čo najskôr zapracovať minimálne limity pre výdavky na environmentálne ciele do 

rozpočtu EÚ: 30 % pre klimatické ciele a 10 % pre ochranu biodiverzity; 

 
62 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0021  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0021
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• zdôrazňuje, že Fond pre spravodlivú transformáciu (JTF – Just Transition Fund) bude potrebovať 

dodatočné zdroje na sociálnu ochranu ľudí postihnutých plnením environmentálnych cieľov; 

požaduje vypracovanie stratégie pre modernizáciu postihnutých regiónov zo zdrojov JTF, malo by 

ísť o regióny, ktoré sú dnes najviac závislé od využívania fosílnych zdrojov energie;  

• kritizuje významné zníženie zdrojov pre program InvestEU; podporuje využívanie zdrojov 

InvestEU na obnovu miest vrátane projektov na obnovu budov, verejnej dopravy, obehové 

hospodárstvo, atď.; 

• požaduje zvýšený dohľad nad používaním zdrojov Modernizačného fondu, z ktorého sa financujú 

projekty na zvýšenie energetickej efektívnosti v 10 členských štátoch s najnižším príjmom na 

obyvateľa; podporené projekty by nemali byť v rozpore s plnením sociálnych a 

environmentálnych cieľov; 

• požaduje zaviesť nové nástroje na zvýšenie príjmov EÚ na plnenie environmentálnych cieľov, 

medzi ktorými môžu byť napríklad nasledovné (uvedené sú s odhadmi dodatočných príjmov 

podľa Európskej komisie z roku 2018): 

o zvýšenie príjmov z aukcií emisných povoleniek v systéme obchodovania s emisiami 

(ETS – Emission Trading System) o 3-10 miliárd eur ročne (napríklad vďaka rozšíreniu 

systému ETS na nové sektory); 

o príjmy z poplatku za nerecyklovaný plastový odpad vo výške 3-10 miliárd eur ročne; 

o príjmy z uhlíkového cla (carbon border adjustment mechanism) vo výške 5-14 miliárd 

eur ročne; 

o príjmy zo zavedenia spoločného základu pre daň z príjmov právnických osôb vo výške 

viac ako 12 miliárd eur ročne; 

o príjmy zo zdaňovania veľkých digitálnych spoločností vo výške 750-1300 miliárd ročne; 

o príjmy zo zdaňovania finančných transakcií vo výške do 57 miliárd ročne; 

• vyzýva Európsku komisiu na predloženie podrobného plánu na zvýšenie vlastných príjmov EÚ; 

požaduje, aby nové vlastné príjmy kryli aspoň výšku splátok dlhu v rámci programu obnovy a aby 

všetky príjmy navyše smerovali priamo do rozpočtu EÚ; 

• vyzýva Európsku investičnú banku (EIB), aby vypracovala konkrétny plán naplnenia cieľa, podľa 

ktorého bude od roku 2025 smerovať 50 % jej aktivít (generujúcich zdroje v objeme 240 miliárd 

eur) na podporu plnenia environmentálnych cieľov a tiež aby každoročne zverejňovala podiel 

aktív vynakladaných na tento účel; vyzýva EIB, aby zvýšila objem vydávania „zelených dlhopisov“; 
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• vyjadruje názor, že ekologické a klimatické nešťastia zvyšujú riziko finančnej nestability a preto 

by mal boj s klimatickými zmenami a podpora udržateľnosti zohrávať väčšiu rolu v politikách 

Európskej centrálnej banky (ECB) – napríklad pri uplatňovaní pravidiel finančnej obozretnosti, 

udeľovaní garancií, vykonávaní stress testov bánk, revízii bilancií firemných dlhopisov s cieľom 

znížiť portfólio uhlíkovo intenzívnych investícií, atď.;  

• podnecuje ECB k zverejňovaniu odpočtu, do akej miery monetárna politika prispieva k plneniu 

environmentálnych cieľov a tiež k vypracovaniu plánu do budúcnosti; 

• zdôrazňuje potrebu zavedenia eko-známky pre finančné produkty a štandardov pre „zelené 

dlhopisy“; ako aj povinného zverejňovania dopadov firemných aktivít na environmentálnu 

a sociálnu udržateľnosť v nefinančnom sektore; ako aj potrebu úpravy regulácií bankového 

sektora tak, aby zohľadňovali princípy udržateľnosti pri posudzovaní dlhodobých investícií zo 

strany financujúcich subjektov; 

• volá po úprave pravidiel štátnej pomoci tak, aby podporené firmy dodržiavali environmentálne 

ciele a plány na transformáciu smerom k udržateľnému hospodáreniu; 

• vyzýva Európsku komisiu k zosúladeniu sadzieb DPH s environmentálnymi cieľmi, zavedeniu 

poplatku za použitie jednorazových plastov a zvýšeniu minimálnych sadzieb spotrebných daní 

tak, aby zohľadňovali nárast inflácie, to všetko pri kompenzácii ľudí s najnižšími príjmami;  

• volá po koordinovanom boji v EÚ proti daňovým únikom; 

• zdôrazňuje potrebu umožniť čerpanie investícií na podporu plnenia environmentálnych cieľov aj 

pre malé a stredné podniky. 
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Podklady k podpore obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku – dotácie solárnych 

elektrární 

V reakcii na požiadavku Európskej únie zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na výrobe 

eletrickej energie stanovila vláda v roku 2010 na 15 rokov dopredu ceny, za ktoré majú distribučné 

energetické spoločnosti vykupovať elektrinu vyrobenú z OZE, predovšetkým solárnych elektrární. 

Distribučným spoločnostiam sa mali zvýšené náklady kompenzovať prostredníctvom vyššej ceny 

elektriny, ktorú platia ich odberatelia, teda domácnosti, živnostníci či firmy. Kompenzácia je súčasťou tzv. 

tarify za prevádzkovanie systému (TPS), cez ktorú sa hradí popri podpore obnoviteľných zdrojov (tvorí 

63 % TPS) aj podpora kombinovanej výroby tepla a elektriny (17 %) a podpora výroby elektriny 

z hnedého uhlia (20 %). V roku 2019 tvorila TPS 22,2 % konečnej ceny elektriny pre domácnosti a 5 % 

konečnej ceny elektriny pre malé podniky. V roku 2020 dosahuje TPS pre domácnosti 23,60 eura za 

megawatthodinu. 

Ako uvádzajú Hospodárske noviny63: „Aktuálne platí každá domácnosť či živnostník na podporu zelenej 

elektriny cez účty asi 40 až 50 eur ročne. Spolu s poplatkami hradenými firmami sa tak vyzbiera za rok na 

obnoviteľné zdroje a kombinovanú výrobu elektriny a tepla balík vyše 400 miliónov eur.“ 

Konečné ceny elektriny pre domácnosti reguluje štát prostredníctvom Úradu pre reguláciu sieťových 

odvetví (ÚRSO). V uplynulých rokoch pri regulácii prevládol záujem udržiavať čo najnižšie ceny. 

Distribučné spoločnosti nedokázali pokryť celé náklady na výkup elektriny vyrobenej z OZE a do konca 

roku 2019 im vznikla pohľadávka vo výške približne 320 miliónov eur (z toho 162 miliónov eur za rok 

2018 a 111 miliónov eur za rok 2019). Od roku 2020 prešla povinnosť výkupu a zúčtovania cien z 

distribútorov elektriny na štátnu spoločnosť OKTE (dcéra Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy – 

SEPS), v ktorej sa tak v tomto roku vytvorí ďalšia pohľadávka za približne 123 miliónov eur. Za vlády 

Petra Pellegriniho schválilo ministerstvo hospodárstva časť deficitu vyrovnať. Súčasný kabinet platbu 

v pôvodnom termíne neposlal, v novembri odsúhlasil transfer 162 miliónov eur na vykrytie dlhu za rok 

2018. Vyhol sa tak zvyšovaniu cien elektriny v roku 2021, keďže TPS by sa bez transferu musela zvýšiť 

o 19 %, teda o 7,71 eura za megawatthodinu64. 

  

 
63 Hospodárske noviny, 18.11.2020, Na stole je najväčšia zmena v energetike za desať rokov, 
https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2249530-matovic-rozhoduje-o-osude-cien-elektriny-ide-o-zmenu-
desatrocia  
64 Hospodárske noviny, 25.11.2020, Elektrina zlacnie, ľudí to aj tak zabolí 

https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2249530-matovic-rozhoduje-o-osude-cien-elektriny-ide-o-zmenu-desatrocia
https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2249530-matovic-rozhoduje-o-osude-cien-elektriny-ide-o-zmenu-desatrocia
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Možné riešenia: 

• Pohľadávky distribučných spoločností aj štátnej firmy OKTE zaplatí štát. Toto riešenie bolo 

schválené predošlou vládou, vláda Igora Matoviča peniaze v pôvodnom termíne neposlala, 

v novembri 2020 ale rozhodla o úhrade dlhu za rok 2018. Výhodou tohto riešenia je, že nebude 

potrebné zvyšovať ceny elektriny pre konečných spotrebiteľov. Nevýhodou je nárast verejného 

dlhu. 

• Rozloženie splácania pohľadávky na ďalších 5-10 rokov prostredníctvom predĺženia zmlúv 

s výrobcami energie z obnoviteľných zdrojov pri garantovaných cenách na nižšej úrovni oproti 

súčasnosti. Ako uvádzajú HN, ide o tzv. repowering – „výrobcom zelenej energie by sa 15-ročné 

zmluvy, ktoré majú skončiť v rokoch 2025 až 2026, predĺžili o päť až desať rokov. Garantovaná 

výkupná cena, ktorá dosahuje zhruba 386 až 425 eur za megawatthodinu, by sa zároveň znížila. 

Pokles by bol iba do takej miery, aby sa výrobcom energie z obnoviteľných zdrojov stále oplatilo 

investovať, ale aby vznikali aj prebytky, ktorými sa bude distribučným spoločnostiam financovať 

dlh na tarife.“ Nevýhodou tohto riešenia je, že distribučné spoločnosti nemusia súhlasiť s ďalším 

odkladom splátok dlhu. Pravdepodobnejšia je preto kombinácia prvej a druhej možnosti, pri 

ktorej by štát uhradil distribučným spoločnostiam vzniknutý dlh a súčasne by dohodol predĺženie 

zmlúv s výrobcami energie z obnoviteľných zdrojov za nižšie garantované výkupné ceny. Tým by 

sa vytvoril priestor pre čiastočný pokles konečnej ceny elektriny. 

• Skokové zdraženie elektriny, čím by pohľadávky jednorazovo zaplatili spotrebitelia. Podľa 

predsedu ÚRSO Andreja Jurisa by sa pre vykrytie deficitu musela zvýšiť TPS zo súčasných 

23,60 eur na megawatthodinu približne o 5 eur65. Tým by sa ale neriešil doteraz vzniknutý dlh, 

systém by sa dostal len do rovnováhy, keďže by už netvoril ďalšie deficity. 

Odporúčania: 

• Staré dlhy riešiť jednorazovou platbou štátu.  

• Priebežný deficit na existujúcich zmluvách hradiť zo štátneho rozpočtu, čím by sa vytvoril priestor 

pre zníženie cien elektriny. 

• Pokúsiť sa vyrokovať zníženie garantovaných cien v existujúcich zmluvách. 

  

 
65 Hospodárske noviny, 20.11.2020, Elektrina zlacnie. Sulík mení zmluvy po Ficovi 
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Podklady k návrhu Európskej komisie na označovanie „udržateľných investícií“ v plynárenstve 

S účinnosťou od 12. júla 2020 platí nariadenie EÚ 2020/85266, ktoré určuje rámce pre tzv. „reguláciu 

taxonómie“, teda pre označovanie ekonomických aktivít a investícií podľa toho, do akej miery prispievajú 

k plneniu environmentálnych cieľov. Európska komisia postupne pripravuje konkrétne kritériá taxonómie 

pre jednotlivé oblasti ekonomiky. V rámci toho pripravuje návrh emisných limitov pre rôzne zdroje 

energie, na základe ktorých by sa investície do týchto zdrojov mohli označiť ako „udržateľné“, resp. 

„prechodné“. Tým by sa umožnili verejné investície do týchto zdrojov a tiež investície od súkromných 

subjektov, ktoré budú chcieť investovať do „zelených projektov“. 

Ako uvádza Euroactive na základe predbežného (zatiaľ neverejného) návrhu Európskej komisie67: „Na 

dosiahnutie „udržateľnosti“ je potrebné, aby (elektráreň) vypúšťala menej ako 100 gramov oxidu 

uhličitého na kilowatthodinu. (...) Elektrárne, ktoré sú sčasti poháňané plynom, aktuálne vypúšťajú  300-

350 gramov oxidu uhličitého na kWh.” 

Spaľovanie zemného plynu vytvára zhruba polovičné emisie oproti spaľovaniu uhlia. Pre štáty využívajúce 

uhlie na výrobu elektriny alebo tepla preto môže byť zemný plyn vhodnou alternatívou na výrazné 

zníženie emisií skleníkových plynov. Príliš nízke limity by však sťažili financovanie prechodu z uhlia na 

zemný plyn. V máji 2020 preto sedem členov EÚ – Bulharsko, Česko, Grécko, Maďarsko, Litva, Poľsko, 

Rumunsko a Slovensko – zaslalo Európskej komisii list68, v ktorom zdôrazňujú význam zemného plynu pri 

prechode k uhlíkovej neutralite na základe nasledovných argumentov: 

• Riešenia na báze obnoviteľných zdrojov energie podľa listu nemožno aplikovať „cez noc“ a sú 

nákladnejšie v porovnaní s kombinovanou výrobou elektriny na báze zemného plynu. 

• Neexistujú technológie s nulovými emisiami, ktoré by za prijateľných nákladov dokázali 

v potrebnom rozsahu nahradiť fosílne zdroje pri výrobe tepla. 

• Zemný plyn, biometán a dekarbonizované plyny označujú za ekonomicky prijateľnú alternatívu 

pevných fosílnych palív, ktorá by výrazne znížila emisie skleníkových plynov. Podľa listu sú 

v porovnaním so spaľovaním uhlia pri spaľovaní zemného plynu nižšie emisie CO2 o 60 % 

 
66 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN  
67 https://euractiv.sk/section/energetika/news/zemny-plyn-moze-prist-o-postavenie-prechodneho-paliva-
nasvedcuje-tomu-navrh-komisie/  
68 https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/Non-paper-Role-of-gas-in-climate-neutral-
Europe-Final.pdf  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN
https://euractiv.sk/section/energetika/news/zemny-plyn-moze-prist-o-postavenie-prechodneho-paliva-nasvedcuje-tomu-navrh-komisie/
https://euractiv.sk/section/energetika/news/zemny-plyn-moze-prist-o-postavenie-prechodneho-paliva-nasvedcuje-tomu-navrh-komisie/
https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/Non-paper-Role-of-gas-in-climate-neutral-Europe-Final.pdf
https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/Non-paper-Role-of-gas-in-climate-neutral-Europe-Final.pdf
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a emisie prachových častíc ako aj oxidov dusíka a síry sú nižšie až do 99 %. Spaľovanie biometánu 

je z pohľadu vzniku emisií neutrálne. 

• Zdroje elektriny na báze zemného plynu sú dostatočne pružné, možno ich preto využívať aj ako 

zálohu pre obnoviteľné zdroje energie na báze slnka alebo vetra, ktoré sú nestabilné. 

• Infraštruktúra pre zemný plyn sa bude dať v dlhodobom horizonte využívať na distribúciu 

dekarbonizovaných plynov (napr. biometán, vodík, syntetický plyn) , ktoré nahradia zemný plyn. 

Prispôsobenie infraštruktúry si vyžaduje investície, ktoré by nemali byť diskriminované pri 

využívaní zdrojov EÚ, resp. definíciami limitov v rámci taxonómie. Ak budú tieto investície 

znevýhodnené, hrozí vo viacerých členských štátoch spomalenie a predraženie zavádzania 

opatrení na zvrátenie klimatických zmien. 

Medzi štáty intenzívne využívajúce uhlie patrí Poľsko, ktoré ako jediný členský štát EÚ zatiaľ neprijalo 

záväzok dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Naproti tomu tri štáty – Švédsko, Fínsko a Rakúsko – 

si na národnej úrovni zvolili ešte ambicióznejšie ciele. Poľsko medzi dôvodmi predbežného nepristúpenia 

k uhlíkovej neutralite uvádza najmä chýbajúce analýzy ekonomickej výhodnosti. Európska investičná 

banka (EIB) už napríklad zastavila od roku 2021 financovanie všetkých fosílnych projektov vrátane 

zemného plynu. Prijatie navrhovaných limitov v rámci taxonómie by znamenalo ďalšie predraženie 

investičných zámerov.  

Ako uvádza Euroactive, podľa návrhu EK tiež palivá, čo vypúšťajú menej ako 262 gramov CO2/kWh, 

nebudú patriť medzi tie, čo spôsobujú „značnú ujmu“ klimatickým cieľom Únie. Tým budú klasifikované 

ako udržateľné investície. Návrh motivuje výrobcov primiešavať biometán alebo obnoviteľný vodík do 

zemného plynu. Pre splnenie limitu 262 gramov sa musí do zemného plynu primiešať približne 

30 percent nízkouhlíkových plynov. 

Návrh tiež stanovuje „zelený“ limit pre vodík na 94 gramov. To sa dá dosiahnuť pomocou technológii na 

zachytávanie a skladovanie uhlíka. 
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Podklady k zeleným dlhopisom 

Zhrnutie 

Otázka 1: Čo sa všetko zmení od roku 2021? Lagardová spomína nejaké zvýhodnenie zelených bondov. 

Ako to bude fungovať? 

Odpoveď: Od roku 2021 platí len malá zmena – Európska centrálna banka (ECB) začne akceptovať ako 

zábezpeku a zahrnie do svojho programu nákupu aktív dlhopisy, ktorých výnosy budú naviazané na 

dosahovanie cieľov udržateľnosti, t.j. kombinácie environmentálnych a sociálnych cieľov. Ide zatiaľ o 

maličký trh len so 4 emitentmi ale je predpoklad, že sa po rozhodnutí ECB zväčší. Kľúčové je, že ECB 

nebude môcť tieto dlhopisy preferovať. Len ich bude môcť nakupovať alebo akceptovať ako zábezpeku v 

súlade s doterajšími pravidlami, teda pri dodržaní štruktúry sektorov emitentov a ich ratingu. Na trhu ide 

o novinku, o čom svedčí aj fakt, že medzinárodná organizácia International Capital Market Association 

(ICMA) vydala štandardy pre dlhopisy s výnosmi viazanými na ciele udržateľnosti len v polke roku 2020. 

Otázka 2: Lagardová hovorí, že preferencia zelených bondov nie je v rozpore s princípom neutrality, 

ktorú by mala zachovávať ECB, keďže ECB má sledovať cenovú stabilitu a zmena klímy má vplyv na 

cenovú stabilitu. Je toto postačujúci argument? Nie je na to kritika od relevantných ekonómov? (Šéf 

nemeckej centrálnej banky si myslí, že to v súlade s mandátom ECB nie je) 

Odpoveď: Kľúčovou otázkou je preferencia zelených dlhopisov, teda či bude ECB kupovať viac dlhopisov 

od emitentov s nízkymi emisiami a menej od emitentov s vysokými emisiami, resp. či bude vypredávať zo 

svojho portfólia dlhopisy od emitentov s vysokými emisiami. O tom sa teraz rozhoduje v rámci revízie 

stratégie ECB, ktorá má byť hotová na budúci rok. Ak by schválili možnosť preferencie, išlo by o 

prelomové rozhodnutie, zatiaľ tak neurobila žiadna väčšia centrálna banka.  

Argument ZA je, že trhy nedokážu oceniť klimatické riziká (napr. cez cenu uhlíkovej stopy rôznych 

produktov), pričom tieto riziká ovplyvňujú ekonomické rozhodnutia. Obavy z klimatických zmien 

napríklad môžu motivovať ľudí smerom k zvyšovaniu miery úspor, čo znižuje prirodzenú úrokovú mieru 

(t.j. centrálnou bankou odhadovanú úrokovú mieru konzistentnú so stabilnou infláciou a rastom 

ekonomiky pri plnej zamestnanosti) a tým ovplyvňuje cenovú stabilitu. Centrálne banky by preto 

klimatické riziká mali zohľadňovať v menovej politike.  
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Štúdia združenia centrálnych bankárov (NGFS - Network for Greening the Financial System) z júna 2020 

poukazuje na základe rešerše dostupnej literatúry na zložité vzťahy medzi klimatickými zmenami 

a ekonomikou. Napríklad celkový efekt na prirodzenú úrokovú mieru je podľa nej nejasný. Na jednej 

strane nižšia spotreba skutočne znižuje prirodzenú úrokovú mieru, na druhej strane ale napríklad vyššie 

dlhy a investície na prispôsobenie sa klimatickým zmenám alebo ich zvrátenie prirodzenú úrokovú mieru 

zvyšujú. Štúdia je bez jasných záverov ohľadom výkonu menovej politiky a odporúča dopady klimatických 

zmien na ekonomiku ďalej analyzovať. 

Šéf nemeckej Bundesbanky Weidmann tvrdí, že trhové či politické zlyhania majú riešiť vlády a nie 

centrálne banky. Zahrnutie environmentálnych cieľov do programu nákupu dlhopisov by tiež podľa neho 

zhoršilo perspektívu ukončenia programu po dosiahnutí cieľa cenovej stability, čo by ohrozilo nezávislosť 

ECB. Politici by totiž pravdepodobne chceli v programe pokračovať, keďže klimatické riziká ešte dlho 

nebudú vyriešené. Weidmann napriek tomu súhlasí, že by centrálne banky mali zvažovať vplyv 

klimatických rizík na monetárnu politiku a kontrolovať či ich zohľadňujú aj banky. ECB by tiež podľa neho 

mala zvážiť nakupovanie a akceptovanie ako zábezpeky len tých cenných papierov, ktorých emitenti 

spĺňajú určité štandardy o reportovaní v súvislosti s klimatickými zmenami a potenciálne využívať iba 

rating, ktorý zohľadňuje klimatické riziká. 

Otázka 3: Sú zelené bondy naozaj „zelené“? Sú definície zelených projektov, financované zo zelených 

bondov, naviazané na dobre merateľné ukazovatele? 

Odpoveď: Ako „zelené dlhopisy“ sa označujú dlhové cenné papiere slúžiace na financovanie projektov 

(nie celých firiem), ktoré prispievajú k plneniu environmentálnych cieľov. Existujú rôzne metodiky 

uznávania zelených dlhopisov, všeobecne uznávaný globálny štandard zatiaľ nebol definovaný. V praxi sa 

často používajú štandardy definované od roku 2014 organizáciou International Capital Market 

Association (ICMA). Pre projekty na zmiernenie klimatických zmien sa tiež od roku 2010 používajú 

štandardy iniciatívy Climate Bonds Initiative (CBI).  

V EÚ sa predpokladá dodržiavanie štandardov na základe tzv. „taxonómie“, teda označovania produktov 

prispievajúcich k plneniu environmentálnych cieľov. V tomto rámci má Európska komisia vytvoriť 

štandardy EÚ pre zelené dlhopisy (EU Green Bond Standards), ktorých prvý návrh spracovala  skupina 

expertov na základe štandardov ICMA a environmentálnych cieľov EÚ. Cieľom je obmedziť riziko 

greenwashingu, keď by investori financovali cez zelené dlhopisy aj projekty, ktoré dostatočne 
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neprispievajú k odvráteniu klimatických zmien. Práve s cieľom obmedziť greenwashing vznikli v roku 

2014 aj štandardy ICMA pre zelené dlhopisy. Použitie štandardov ICMA či CBI významne znižuje riziko 

greenwashingu, najmä ak je podopreté nezávislým externým hodnotením napríklad uznávaných 

ratingových agentúr či analytických firiem. Naopak, pokiaľ dôveryhodná verifikácia chýba, riziko 

vydávania klamlivých zelených dlhopisov je vyššie. Príkladom greenwashingu sú viaceré emisie v Číne, 

ktoré boli použité na financovanie výstavby uhoľných elektrární ale napríklad aj emisie španielskej ropnej 

firmy Repsol. Po kritike boli tieto dlhopisy označené medzinárodnými hodnotiteľmi ako hnedé, čo 

odradzuje viacerých medzinárodných investorov od ich nákupu. Súčasne dochádza k spresňovaniu 

štandardov pre zelené dlhopisy. 

Otázka 4: Zelené bondy na trhu už nejaký čas sú. Sú nejaké štúdie o tom, aký vplyv na klímu ich nákup 

reálne mal? 

Odpoveď: Globálny trh zelených dlhopisov stúpol z menej ako 1 miliardy eur v roku 2008 na viac ako 120 

miliárd eur v roku 2017. V roku 2018 boli na celom svete vydané zelené dlhopisy v objeme 167 miliárd 

eur, v roku 2019 v objeme 255 miliárd eur a pre rok 2020 odhaduje ICMA objem 323 miliárd eur a CBI 

350 miliárd eur (z toho zhruba 15 % s certifikátom CBI, 53 % označených ako v súlade s CBI štandardmi 

a 32 % neoznačených ako v súlade s CBI štandardmi). Pre porovnanie, celkový trh dlhopisov dosahuje 

viac ako 100 biliónov eur ročne, podiel zelených dlhopisov teda nedosahuje ani 0,5 %, čomu zodpovedá 

aj ich obmedzený vplyv na zmenu klímy. Potenciálne sa ale očakáva nárast objemu zelených dlhopisov na 

miliardy eur ročne a tým aj zvýšenie dopadov na klímu a životné prostredie. 

V rokoch 2013-18 bolo v eurozóne vydaných 24 % zelených dlhopisov vydaných na celom svete, čo však 

tvorilo len 1 % celkového objemu vydaných eurodlhopisov. V prvej polovici roka 2020 boli v EÚ vydané 

zelené dlhopisy za 90 miliárd eur, čo tvorí 46 % svetového trhu. Najväčším emitentom zelených dlhopisov 

na svete je Európska investičná banka (EIB), ktorá za uplynulých 11 rokov získala týmto spôsobom viac 

ako 23 miliárd EUR. Medzi ďalších veľkých emitentov patrí Svetová banka financujúca environmentálne 

projekty predovšetkým v rozvojových krajinách a tiež národné vlády a súkromné firmy, z ktorých mnohé 

sú veľkí emitenti emisií, ktorí investujú do dekarbonizácie svojich zariadení či rozvoja obnoviteľných 

zdrojov energie. Vo všeobecnosti sa zelené dlhopisy s certifikátom od relevantného nezávislého 

hodnotiteľa, ktorý potvrdzuje súlad so štandardmi ICMA alebo CBI, považujú za spoľahlivý nástroj pre 

zlepšovanie životného prostredia. 
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Podrobnejšie informácie 

Ako „zelené dlhopisy“ sa označujú dlhové cenné papiere slúžiace na financovanie projektov, ktoré 

prispievajú k plneniu environmentálnych cieľov. Existujú rôzne metodiky uznávania zelených dlhopisov, 

všeobecne uznávaný globálny štandard zatiaľ nebol definovaný. V praxi sa často používajú štandardy 

definované od roku 2014 organizáciou International Capital Market Association (ICMA)69, pre projekty na 

zmiernenie klimatických zmien sa tiež od roku 2010 používajú štandardy iniciatívy Climate Bonds 

Initiative (CBI)70. Štandardy ICMA zahŕňajú pravidlá pre (1) identifikáciu cieľov na ktoré majú byť použité 

získané zdroje, (2) hodnotenie a výber projektov, (3) používanie získaných zdrojov vrátane 

transparentnosti a externého auditu a (4) reportovanie o použití získaných zdrojov71. Dodržiavanie 

uvedených princípov má overovať externý dohľad, ktorý môže využiť formuláre a návody ICMA. Podobne 

sú definované aj štandardy CBI72. 

V EÚ sa predpokladá dodržiavanie štandardov na základe tzv. „taxonómie“, teda označovania produktov 

prispievajúcich k plneniu environmentálnych cieľov. V tomto rámci má Európska komisia vytvoriť 

štandardy EÚ pre zelené dlhopisy (EU Green Bond Standards), ktorých prvý návrh spracovala  skupina 

expertov na základe štandardov ICMA a environmentálnych cieľov EÚ. 

Ako uvádza ECB73, globálny trh zelených dlhopisov stúpol z menej ako 1 miliardy eur v roku 2008 na viac 

ako 120 miliárd eur v roku 2017. V roku 2018 boli na celom svete vydané zelené dlhopisy v objeme 167 

miliárd eur, v roku 2019 v objeme 255 miliárd eur a pre rok 2020 odhaduje ICMA objem 323 miliárd eur74 

a CBI 350 miliárd eur (z toho zhruba 15 % s certifikátom CBI, 53 % označených ako v súlade s CBI 

štandardmi a 32 % neoznačených ako v súlade s CBI štandardmi)75. Pre porovnanie, celkový trh dlhopisov 

dosahuje viac ako 100 biliónov eur ročne76, podiel zelených dlhopisov teda nedosahuje ani 0,5 %, čomu 

 
69 https://www.icmagroup.org/  
70 https://www.climatebonds.net/  
71 https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/Green-Bonds-Principles-June-2018-
270520.pdf  
72 https://www.climatebonds.net/files/files/climate-bonds-standard-v3-20191210.pdf  
73 https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2018/html/ecb.ebbox201807_01.en.html  
74 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-
sustainable-finance-teg-green-bond-standard-usability-guide_en.pdf  
75 https://www.climatebonds.net/  
76 https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-24/what-are-green-bonds-and-how-green-is-green-
quicktake?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa&utm_term=&gclid=CjwKCAiAiML-
BRAAEiwAuWVggi-koF8U4CL8Z1HqLJGWByvQtLu0mLXyRQMiyz1d1YQ_glv37H3dbBoChsMQAvD_BwE  

https://www.icmagroup.org/
https://www.climatebonds.net/
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/Green-Bonds-Principles-June-2018-270520.pdf
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/Green-Bonds-Principles-June-2018-270520.pdf
https://www.climatebonds.net/files/files/climate-bonds-standard-v3-20191210.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2018/html/ecb.ebbox201807_01.en.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-green-bond-standard-usability-guide_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-green-bond-standard-usability-guide_en.pdf
https://www.climatebonds.net/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-24/what-are-green-bonds-and-how-green-is-green-quicktake?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa&utm_term=&gclid=CjwKCAiAiML-BRAAEiwAuWVggi-koF8U4CL8Z1HqLJGWByvQtLu0mLXyRQMiyz1d1YQ_glv37H3dbBoChsMQAvD_BwE
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-24/what-are-green-bonds-and-how-green-is-green-quicktake?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa&utm_term=&gclid=CjwKCAiAiML-BRAAEiwAuWVggi-koF8U4CL8Z1HqLJGWByvQtLu0mLXyRQMiyz1d1YQ_glv37H3dbBoChsMQAvD_BwE
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-24/what-are-green-bonds-and-how-green-is-green-quicktake?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa&utm_term=&gclid=CjwKCAiAiML-BRAAEiwAuWVggi-koF8U4CL8Z1HqLJGWByvQtLu0mLXyRQMiyz1d1YQ_glv37H3dbBoChsMQAvD_BwE
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zodpovedá aj ich obmedzený vplyv na zmenu klímy. Potenciálne sa ale očakáva nárast objemu zelených 

dlhopisov na miliardy eur ročne77 a tým aj zvýšenie dopadov na klímu a životné prostredie. 

V rokoch 2013-18 bolo v eurozóne vydaných 24 % zelených dlhopisov vydaných na celom svete, čo však 

tvorilo len 1 % celkového objemu vydaných eurodlhopisov. Ako uvádza Reuters78, v prvej polovici roka 

2020 boli v EÚ vydané zelené dlhopisy za 90 miliárd eur, čo tvorí 46 % svetového trhu. Ako uvádza 

Európsky parlament79, najväčším emitentom zelených dlhopisov na svete je Európska investičná banka 

(EIB), ktorá za uplynulých 11 rokov získala týmto spôsobom viac ako 23 miliárd EUR. 

ECB pri nákupe dlhopisov nesmie zohľadňovať environmentálne či iné ciele, aby nedošlo 

k diskriminácii (princíp trhovej neutrality). ECB nakupuje zelené dlhopisy v rámci programu nákupu 

podnikových cenných papierov (CSPP – Corporate Sector Purchase Programme, spustený v roku 2016) 

a programu nákupu cenných papierov verejného sektora (PSPP – Public Sector Purchase Programme):  

• V polovici roku 2018 mala ECB v portóliu podnikové zelené dlhopisy za 31 miliárd eur, čo tvorilo 

približne 4 % dlhopisov nakúpených v rámci celého programu CSPP. Podiel vydávaných zelených 

dlhopisov rastie, firmy nimi financujú najmä modernizáciu výroby v uhlíkovo-náročných 

odvetviach ako je napríklad energetika, doprava alebo stavebníctvo. Pri nákupe podnikových 

dlhopisov zohľadňuje ECB sektory emitentov a ich rating. 

• V rámci PSPP nakupuje ECB napríklad dlhopisy vydané Európskou investičnou bankou, v roku 

2017 po prvý raz vydala zelený dlhopis aj francúzska vláda. V polovici roka 2018 mala ECB 

v portfóliu zelené dlhopisy verejného sektora za 48 miliárd eur, čo tvorilo menej ako 1 % 

dlhopisov nakúpených v rámci celého programu PSPP. 

Prezidentka ECB Christine Lagardeová pri nástupe do funkcie v roku 2019 určila za jednu zo svojich priorít 

zohľadniť plnenie environmentálnych cieľov v činnostiach banky. Začiatkom roka 2020 spustila 

strategickú revíziu s cieľom zohľadňovať environmentálne ciele pri všetkých činnostiach banky vrátane jej 

hlavného programu na nákup cenných papierov. Kvôli pandémii koronavírusu bola revízia v marci 

pozastavená a znovu rozbehnutá v júli 2020, dokončená by mala byť v roku 2021.  

 
77 https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/12/green-bonds-offer-lessons-for-sustainable-finance-
beschloss.htm  
78 https://in.reuters.com/article/us-ecb-policy-climatechange/in-green-shift-ecb-to-accept-and-buy-sustainable-
bonds-idINKCN26D1C0  
79 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0198_SK.html  

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/12/green-bonds-offer-lessons-for-sustainable-finance-beschloss.htm
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https://in.reuters.com/article/us-ecb-policy-climatechange/in-green-shift-ecb-to-accept-and-buy-sustainable-bonds-idINKCN26D1C0
https://in.reuters.com/article/us-ecb-policy-climatechange/in-green-shift-ecb-to-accept-and-buy-sustainable-bonds-idINKCN26D1C0
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0198_SK.html
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Medzi najkontroverznejšie témy pri revízii stratégie ECB patrí otázka preferovania zelených dlhopisov. 

Naplnenie zámeru Lagardeovej by mohlo viesť k odpredaju dlhopisov spoločností s vysokými emisiami 

skleníkových plynov a k intenzívnejšiemu nákupu zelených dlhopisov a teda k porušeniu princípu 

trhovej neutrality. Ako v júli 2020 informoval Financial Times80, ECB by sa v tomto smere stala prvou 

významnou centrálnou bankou na svete. Lagardeová v októbri 2020 vyhlásila81:  

• „In the face of what I call the market failures, it is a question that we have to ask ourselves as to 

whether market neutrality should be the actual principle that drives our monetary policy portfolio 

management.“ 

V odpovedi na otázku poslanca Európskeho parlamentu Eugena Jurzycu tiež Lagardeová v novembri 2020 

uviedla82, že očakávané klimatické zmeny môžu vyvolávať v ľuďoch obavy z budúcnosti. To ich môže 

viesť k vyššej miere úspor, čo znižuje prirodzené úrokové sadzby a tým zhoršuje podmienky pre 

udržanie cenovej stability. Podľa tohto argumentu by centrálne banky mali zohľadňovať riziko 

klimatických zmien pri výkone menovej politiky. 

Podľa kritikov preferovania zelených dlhopisov, medzi ktorých patrí prezident nemeckej Bundesbanky 

Jens Weidmann83, by nápravu trhových deformácií (napríklad nesprávne stanovenú cenu uhlíka a teda 

nesprávne ocenenie klimatického rizika) alebo ne/plnenie politických cieľov mali riešiť vlády, nie 

centrálne banky. V novembri 2020 Weidmann uviedol:  

• „It is not the task of the Eurosystem to penalise or promote certain industries. (...) Asset purchase 

programmes are a component of our expansionary monetary policy. To be effective, they need to 

be broad-based. (...) The principle of ‘market neutrality’ aims to ensure this and prevent us from 

distorting market outcomes.“ 

Zahrnutie environmentálnych cieľov do programu nákupu dlhopisov by tiež podľa Weidmanna zhoršilo 

perspektívu ukončenia programu po dosiahnutí cieľa cenovej stability (politici by zrejme chceli 

v programe pokračovať, keďže klimatické riziká ešte nebudú vyriešené), čo by ohrozilo nezávislosť ECB. 

Weidmann napriek tomu súhlasí, že by centrálne banky mali zvažovať vplyv klimatických rizík na 

 
80 https://www.ft.com/content/f776ea60-2b84-4b72-9765-2c084bff6e32  
81 https://www.ft.com/content/495cc894-04c1-4637-841b-bf141e420e15  
82 https://multimedia.europarl.europa.eu/en/event_20201119-0900-COMMITTEE-
ECON_vd?start=20201119095910&end=20201119100520  
83 https://www.ft.com/content/495cc894-04c1-4637-841b-bf141e420e15  

https://www.ft.com/content/f776ea60-2b84-4b72-9765-2c084bff6e32
https://www.ft.com/content/495cc894-04c1-4637-841b-bf141e420e15
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/event_20201119-0900-COMMITTEE-ECON_vd?start=20201119095910&end=20201119100520
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/event_20201119-0900-COMMITTEE-ECON_vd?start=20201119095910&end=20201119100520
https://www.ft.com/content/495cc894-04c1-4637-841b-bf141e420e15
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monetárnu politiku a kontrolovať či ich zohľadňujú aj banky. ECB by tiež podľa neho mala zvážiť 

nakupovanie a akceptovanie ako zábezpeky len tých cenných papierov, ktorých emitenti spĺňajú určité 

štandardy o reportovaní v súvislosti s klimatickými zmenami a potenciálne využívať iba rating, ktorý 

zohľadňuje klimatické riziká. 

Mimovládna organizácia Positive Money, ktorá patrí medzi hlavných zástancov zeleného kvantitatívneho 

uvoľňovania tvrdí, že pre ECB neexistuje právna prekážka pre zrušenie princípu trhovej neutrality84. 

Umožňuje to podľa nej aj článok 127 zmluvy o EÚ, na ktorý sa odvoláva Weidmann. Článok stanovuje ako 

hlavný cieľ európskeho systému centrálnych bánk udržanie cenovej stability a následne aj podporu 

hospodárskym politikám a dosahovaniu ďalších cieľov EÚ (definovaných v článku 3), medzi ktoré patrí aj 

environmentálna ochrana. Článok tiež stanovuje, že ECB koná v súlade „so zásadou otvoreného trhového 

hospodárstva s voľnou súťažou, čím sa podporuje efektívne rozdeľovanie zdrojov“. Positive Money 

požaduje, aby ECB podstatne zvýšila nákup zelených dlhopisov vydávaných EIB. 

Štúdia združenia centrálnych bankárov vydaná v júni 202085 poukazuje na základe prehľadu dostupnej 

literatúry na zložité vzťahy medzi klimatickými zmenami, prijatými vládnymi politikami a ekonomikou. 

Štúdia je bez jasných záverov ohľadom výkonu menovej politiky a odporúča dopady klimatických 

zmien na ekonomiku ďalej analyzovať. 

• „...climate change and its mitigation could affect several key economic variables in different, 

possibly contradictory ways. (...) the uncertainties surrounding climate change and its mitigation 

complicate the economic assessment.“ 

Zo štúdie okrem iného vyplýva: 

• Extrémne výkyvy počasia ako aj postupné globálne otepľovanie znižujú produkciu/ekonomický 

rast kvôli nižšej produktivite práce, fyzickým stratám a tiež investíciám zameraným na riešenie 

dôsledkov klimatických zmien na úkor investícií do zvyšovania produktivity. Dopady vládnych 

politík na rast produkcie závisia od ich rozsahu a efektívnosti.  

 
84 https://www.positivemoney.eu/2019/11/response-weidmann-green-qe/  
85 Network for Greening the Financial System, 
https://www.bundesbank.de/resource/blob/835284/ecd8086b2ef01c59b2313894710aae48/mL/climate-change-
and-monetary-policy-data.pdf   

https://www.positivemoney.eu/2019/11/response-weidmann-green-qe/
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https://www.bundesbank.de/resource/blob/835284/ecd8086b2ef01c59b2313894710aae48/mL/climate-change-and-monetary-policy-data.pdf
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• Dopad na spotrebu je nejasný, v zelených sektoroch rastie, inde klesá. Sektorové zmeny zvýšia 

štrukturálnu nezamestnanosť. Ceny produktov ovplyvnia zmeny v preferenciách spotrebiteľov 

(napríklad rast dopytu po zelených produktoch) ako aj zmeny vo vládnych politikách (napríklad 

uhlíková daň). 

• Celkový efekt na prirodzenú úrokovú mieru je nejasný. Na jednej strane nižšia spotreba 

skutočne znižuje prirodzenú úrokovú mieru, na druhej strane ale napríklad vyššie dlhy 

a investície na prispôsobenie sa klimatickým zmenám alebo ich zvrátenie prirodzenú úrokovú 

mieru zvyšujú. 

Prvá viditeľná zmena v činnostiach ECB pri napĺňaní zámerov na „zelenšiu“ monetárnu politiku začne 

platiť od začiatku januára 2021. Centrálna banka začne akceptovať ako zábezpeku a zahrnie do svojho 

programu nákupu aktív dlhopisy, ktorých výnosy budú naviazané na dosahovanie cieľov udržateľnosti, 

t.j. kombinácie environmentálnych a sociálnych cieľov. Oproti tradičným zeleným dlhopisom sa líšia 

najmä v nasledujúcich bodoch86: 

• Nemajú fixný, ale pohyblivý výnos. Emitenti sa zaväzujú platiť vyššie výnosy, pokiaľ v určitom 

čase nedosiahnu stanovené ciele plynúce napríklad z taxonómie EÚ87 (označovanie 

projektov/investícií, ktoré prispievajú k plneniu environmentálnych cieľov) či cieľov udržateľného 

rozvoja podľa Organizácie spojených národov (zahŕňajú boj proti chudobe aj klimatickým 

zmenám). Napríklad firma Enel sa v emisii týchto dlhopisov zaviazala, že do konca roku 2021 

zvýši podiel obnoviteľných zdrojov na inštalovanom výkone najmenej na 55 %, v opačnom 

prípade sa jej úroky zvýšia o 25 bázických bodov. Dotejšie pravidlá umožňovali ECB akceptovať 

iba dlhopisy s fixným, resp. dopredu určeným výnosom. Výnosy viazané na plnenie kritérií 

udržateľnosti sú z princípu neisté, túto podmienku preto nespĺňali. 

• Na rozdiel od tradičných zelených dlhopisov sa peniaze získané z predaja dlhopoisov s výnosom 

viazaným na ciele udržateľnosti budú môcť použiť na všetky aktivity emitujúcej firmy a nie len na 

konkrétny investičný projekt. 

Dlhopisy s výnosmi viazanými na dosahovanie cieľov udržateľnosti sú inováciou podobných pôžičiek, 

ktoré sa na finančnom trhu využívajú už dlhšie. Medzinárodné štandardy pre tieto dlhopisy zverejnila 

 
86 https://www.sidley.com/en/insights/newsupdates/2020/06/sustainability-linked-bonds-a-new-feature-of-the-
sustainable-finance-landscape  
87 Regulácia EÚ 2020/852,  

https://www.sidley.com/en/insights/newsupdates/2020/06/sustainability-linked-bonds-a-new-feature-of-the-sustainable-finance-landscape
https://www.sidley.com/en/insights/newsupdates/2020/06/sustainability-linked-bonds-a-new-feature-of-the-sustainable-finance-landscape


88 
 

ICMA v júni 2020. Okrem iného zahŕňajú povinnosť pre emitentov stanoviť merateľné a dostatočne 

ambiciózne ciele a ukazovatele ich plnenia, dôsledky neplnenia, podmienky verifikácie plnenia aj zo 

strany nestranných subjektov a reportovania o ich plnení. Rizikom je napríklad nastavenie nedostatočne 

ambicióznych cieľov a ukazovateľov (tzv. green-washing) či nesprávne reportovanie. 

Ako uvádza Reuters88 a magazín IPE89, dlhopisy s pohyblivým výnosom naviazaným na plnenie cieľov 

udržateľnosti sú zatiaľ zriedkavé. Prvým emitentom sa stala v roku 2019 talianska energetická firma Enel, 

do septembra 2020 pribudli emisie firiem Suzano, Chanel a Novartis. Akceptovanie zo strany ECB môže 

byť zásadným impulzom pre rozvoj trhu s danými dlhopismi, ktoré sa tak môžu stať dôležitým nástrojom 

financovania pre spoločnosti prispievajúce k environmentálnym a sociálnym cieľom90. 

Európsky parlament (EP) pripravil v novembri 2020 návrh Správy o udržateľnom investičnom pláne pre 

Európu91, ktorej cieľom je identifikovať potrebné finančné zdroje pre splnenie Európskej zelenej dohody. 

V správe Európsky parlament (EP) uvádza: 

• článok 2 štatútu ECB stanovuje, že ak sa dosiahne cieľ cenovej stability a nebude spochybnený, 

musí sa menová politika ECB realizovať so zámerom podporiť ciele EÚ vymedzené v článku 3 

Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), ktorý okrem iných cieľov uvádza ochranu kvality životného 

prostredia 

• v kontexte preskúmania svojej stratégie menovej politiky ECB posúdi, či a ako môže v rámci 

svojho mandátu zohľadniť aspekty udržateľnosti, a najmä riziká súvisiace s environmentálnou 

udržateľnosťou; 

• EP pripomína, že EIB je najväčším emitentom zelených dlhopisov na svete, pričom za 11 rokov 

získala viac ako 23 miliárd EUR; konštatuje, že veľkou výzvou bolo stanoviť spoločné normy na 

predchádzanie environmentálne klamlivej reklame; víta nové dlhopisy EIB na zvyšovanie 

povedomia o udržateľnosti, ktoré boli zavedené v roku 2018 a navrhnuté na podporu investícií 

spojených s cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja; poukazuje na to, že je dôležité stanoviť 

spoločné normy pre tieto nové dlhopisy, aby sa zabezpečilo, že projekty budú transparentné, 

overiteľné a merateľné; vyzýva EIB, aby pokračovala v tejto činnosti a rozšírila vydávanie 

 
88 https://in.reuters.com/article/us-ecb-policy-climatechange/in-green-shift-ecb-to-accept-and-buy-sustainable-
bonds-idINKCN26D1C0  
89 https://www.ipe.com/news/ecb-makes-exceptional-exception-for-sustainability-linked-bonds/10048029.article  
90 https://www.sidley.com/en/insights/newsupdates/2020/09/sustainability-linked-bonds-will-be-eligible-as-
european-central-bank-collateral  
91 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0198_SK.html  
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zelených dlhopisov a dlhopisov na zvyšovanie povedomia o udržateľnosti, ktoré môžu uľahčiť 

vykonávanie investičného plánu pre udržateľnú Európu a pomôcť pri rozvoji trhu pre dlhopisy 

podporujúce sociálnu a environmentálnu udržateľnosť na základe činnosti vykonávanej v rámci 

akčného plánu EÚ o financovaní udržateľného rastu a taxonómie EÚ;  

• EP zdôrazňuje, že environmentálne a klimatické katastrofy predstavujú čoraz väčšie riziko pre 

finančnú stabilitu, a preto by obozretná regulácia a dohľad mali lepšie začleniť tieto dlhodobé 

riziká do svojich posúdení; domnieva sa, že boj proti zmene klímy a podpora udržateľnosti by sa 

mali v politikách ECB viac zohľadňovať pri plnom rešpektovaní jej mandátu a nezávislosti a bez 

toho, aby bola ohrozená jej úloha strážkyne finančnej a menovej stability; pripomína vyhlásenie 

prezidentky ECB, že banka podporuje rozvoj taxonómie ako spôsob uľahčenia začleňovania 

environmentálnych aspektov do portfólií centrálnych bánk; berie na vedomie ambície vyjadrené 

v nedávnej reakcii Eurosystému na verejné konzultácie Komisie o obnovenej stratégii 

udržateľného financovania a na revíziu smernice o zverejňovaní nefinančných informácií, v ktorej 

sa uvádza, že trhové sily môžu a mali by byť hlavnou hnacou silou presmerovania finančných 

tokov na udržateľné hospodárske činnosti; víta výzvy ECB a siete centrálnych bánk a regulačných 

orgánov pre ekologizáciu finančného systému, aby finančné regulačné orgány lepšie posudzovali 

finančné riziká súvisiace s udržateľnosťou; 

• EP nabáda ECB, aby pokročila vo svojej stratégii menovej politiky pri plnom rešpektovaní 

mandátu ECB, čo sa týka cenovej stability, zakotveného v ZFEÚ; konštatuje, že v kontexte 

preskúmania svojej stratégie menovej politiky ECB v súlade s Parížskou dohodou posúdi, či a ako 

môže v medziach svojho mandátu zohľadniť aspekty udržateľnosti, a najmä riziká súvisiace s 

environmentálnou udržateľnosťou, vo svojom rámci pre zábezpeku a pri ročnom stresovom 

testovaní, pričom zachová oddelenie úloh menovej politiky od úloh prudenciálneho dohľadu; 

okrem toho nabáda ECB, aby zverejnila úroveň zosúladenia menovej politiky s Parížskou 

dohodou a zároveň stanovila plán na budúce zosúlaďovanie, pričom na tieto opatrenia 

primerane využije taxonómiu EÚ; vyzýva ECB, aby preskúmala ďalšie spôsoby podpory EIB s 

cieľom zvýšiť jej finančnú kapacitu bez narušenia trhu; 

• EP navrhuje, aby ECB s ohľadom na klimatické záväzky EIB posúdila vyváženie svojho portfólia 

dlhopisov s vysokými emisiami uhlíka v kontexte programu nákupu cenných papierov 

podnikového sektora;  

• EP vyzýva európske orgány dohľadu (ESA), aby spolu s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi 

vypracovali každoročné záťažové testy v oblasti klímy pre finančné inštitúcie, nad ktorými 



90 
 

vykonávajú dohľad, ako sa o tom v súčasnosti diskutuje najmä v rámci siete pre ekologizáciu 

finančného systému, s cieľom zistiť, kde v portfóliách príslušných finančných inštitúcií EÚ existujú 

finančné riziká spojené s klímou a aký je ich rozsah. 


