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EXECUTIVE SUMMARIES 

Overview of academic resources on the effectiveness of emission reductions 

Presented review of resources on abatement effectiveness identifies relevant publications and studies 

that highlight the cost of carbon abatement. The most commonly used method for comparing the cost 

of abatement of greenhouse gas emissions is to compare these costs via the Marginal Abatement Cost 

Curve. This curve allows a comparison not only of the unit cost price but also of the savings potential 

expressed in terms of the volume of abatement. The overview indicates that measures taken in the 

past have reduced CO2 emissions at a cost significantly higher than the current price of CO2 generated 

by the ETS. Technological progress is reducing these costs, but there is still a high variability between 

countries or sectors. 

 

The impact of EU agricultural policy on greenhouse gas emissions. Potential use of measurable 

indicators in monitoring compliance with targets 

Presented study examines EU policies aimed at reducing emissions in agriculture, which accounts for 

12% of EU greenhouse gas emissions. Emissions are not sufficiently monitored and policies are not 

specifically evaluated, making it impossible to assess their effectiveness. Although Member States' 

strategic plans are comprehensive documents, emission commitments are vaguely formulated. 

Member States are avoiding strict settings, opting rather for the path of more comfortable small 

changes for farmers that do not represent major reforms. The potential for applying measurable 

emission reduction targets in agriculture is greater than is currently being exploited. Reference 

frameworks for assessing the effectiveness of environmental measures in agriculture need to be 

developed. Without accurate data, the assessment of the effectiveness of the support spent is not very 

meaningful. 

 

Comparison of approaches to reducing emissions 

 

The review compares two basic approaches to emission reduction, namely market-based (ETS, carbon 

tax) and subsidy-based aproach. It describes the theoretical background and empirical outputs of both 

approaches. Two main observations emerge from the available studies. It is very difficult to isolate the 

impacts of a single policy that takes place in a complex regulatory environment where many 

regulations operate simultaneously and change over time. Both methods have their positives and 

negatives, and it is not possible to make a clear decision on which approach is more effective based on 

the available empirical data. 

 

Problems in setting rules on biomass in the Renewable Energy Directive - recommendations from 

scientists to fix the rules 

 

The study examines the position of biomass in the context of policies aimed at reduction of greenhouse 

gas emissions. It highlights the problematic assessment of its proclaimed emission neutrality. It cites 

studies that indicate a higher emissions footprint than presented. Many countries have inadequate 

mechanisms for determining the origin of biomass, which makes it possible to sell not only wood waste 

but also good quality wood for burning. In transport, the EU has significantly changed its position from 
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targeted support for first-generation biofuels, towards support for the second generations (waste 

wood, crops or algae) and other alternative energy sources. As with woody biomass, there are serious 

doubts about the environmental benefits of producing bioethanol and biodiesel from agricultural 

crops. Agricultural crops continue to be burned in European engines in 2022, despite the rapidly rising 

prices of vegetable oils or cereals. 
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PREHĽAD ZDROJOV O EFEKTÍVNOSTI ZNIŽOVANIA EMISIÍ 
 

Zhrnutie 

 
Najčastejšie používanou metódou porovnania nákladov na znižovanie emisií skleníkových plynov je 

porovnanie týchto nákladov prostredníctvom krivky Marginal abatement costs curve. Táto krivka 

umožňuje porovnať nielen jednotkovú nákladovú cenu, ale aj potenciál úspor vyjadrený objemom 

zníženia.  

Tento postup je však výrazne viazaný na danú krajinu (country specific) z dôvodu rozdielnych 

východiskových situácií či už v danom sektore, alebo krajine. To komplikuje porovnávanie medzi 

krajinami. Mnohé technológie sú v štádiu vývoja, preto viaceré hodnoty krivky MACC sú postavené na 

odhadoch nákladov, nie realizovaných projektoch. Týka sa to napríklad záchytu uhlíka, či využívania 

batérií pri vyššom podiele výroby z obnoviteľných zdrojov.  

Historicky náklady na zníženie emisií uhlíka výrazne prevyšovali súčasnú cenu uhlíka, ktorú generuje 

systém ETS. Na základe prehľadu štúdií a publikácií venovaných tejto téme môžeme konštatovať: 

• Medzi najlacnejšie nástroje na znižovanie emisií je odstránenie zbytočných únikov plynu 

(metánu). Mnoho z týchto opatrení už bolo implementovaných vo vyspelých krajinách, 

najväčší priestor je v rozvojových krajinách 

•  Zrýchľovanie rastu podielu bezemisných vozidiel vyžaduje buď výrazné dotácie z verejných 

rozpočtov, alebo zvýšenie výdavkov súkromného sektora vo forme penalizácie vlastníctva 

vozidiel so spaľovacím motorom (v Nórsku sú spaľovacie motory zaťažené poplatkami vo výške 

1370€/tCO2 

• Zachytávanie uhlíka je pomerne nákladné, v prípade EÚ sa odhaduje na 140-170€/CO2.  Vo 

Švédsku je možné s nákladmi 40-110€/tCO2, pri tejto cene by bolo možné znížiť emisie krajiny 

o 50%. Prípadná preprava zachyteného uhlíka zvýši náklady o ďalších 25-40€/tCO2 

• Zníženie emisií vyplývajúce z balíka FIT for 55 v prípade sektorov nezahrnutých do systému ETS 

sa pohybuje v rozmedzí od 64€tCO2 v prípade 9% scenára až po 158€/tCO2 v prípade 18% 

scenára.  Dosiahnutie cieľov vyššieho scenára nie je možné len zvýšením efektivity, potrebné 

bude obmedzenie výroby. 

• Priemerné náklady znižovania emisií v EU v rokoch 1990-2015  sa pohybovali od 116 do 

504€/Tco2 

• Zvýšenie energetickej efektívnosti v rezidenčnom sektore (nízkopríjmové domácnosti) nemusí 

viesť k zníženiu spotreby energií, ak domácnosti zvýšia svoju spotrebu vplyvom počiatočného 

poklesu nákladov na energie 

• Cenovo atraktívnou metódou záchytu uhlíka môže byť jeho cielený záchyt 

v poľnohospodárskej pôde a v lesoch, v prípade Francúzska to je 55€/tCO2 

• Mediánová cena znižovania objemu CO2 sa výrazne líši nielen medzi odvetviami hospodárstva  
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Marginal abatement cost curve for oil and gas-related methane emissions by policy 

option, 2021 
Link: https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/marginal-abatement-cost-curve-for-oil-and-gas-

related-methane-emissions-by-policy-option-2021  

Organizácia/autor: IEA 

Naposledy aktualizované: 26. 10. 2022 

Zhrnutie: (interaktívny) graf hraničných nákladov na zníženie emisií metánu z ropy a zemného plynu 

podľa typu politiky. Graf rozlišuje 4 typy politík: 

• Nulové spaľovanie (fléring) a odvzdušňovanie mimo núdzových situácií 

• Technologické normy 

• LDAR („Leak detection and repair“ – Zisťovanie a oprava únikov) 

• Dodatočné opatrenia 

 

Z týchto možností sa na najmenej nákladnej časti grafu (negatívne náklady) nachádza možnosť „Nulové 

spaľovanie a odvzdušňovanie mimo núdzových situácií.“ Ako najnákladnejšie sa javí „Zisťovanie a 

oprava únikov.“ Prvých 33 miliónov ton metánu je možné ušetriť bez zvýšenia prevádzkových nákladov. 

Podľa IEA existujú tri základné kategórie prekážok, ktoré obmedzujú zavádzanie zmierňujúcich 

opatrení:  

• nedostatok úplných informácií o probléme vrátane nedostatočného povedomia o úrovniach 

emisií alebo nákladovej efektívnosti znižovania emisií 

• nedostatočná infraštruktúra alebo nedostatočne rozvinuté/nasýtené miestne trhy, ktoré 

sťažujú produktívne využitie znížených emisií 

• nesprávne nastavené investičné stimuly vyplývajúce z konkurencie o kapitál v rámci 

spoločností s rôznymi investičnými príležitosťami, nedostatočne rýchla doba návratnosti alebo 

možnosť rozdelených stimulov (keď vlastník zariadenia nemá priamy prospech zo zníženia 

únikov alebo vlastník plynu nevidí jeho plnú hodnotu). 

Z uvedených opatrení je zrejmé, že hoci predstavujú celkovo zníženie nákladov, neznamená to, že 

nevyžadujú investície.  

https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/marginal-abatement-cost-curve-for-oil-and-gas-related-methane-emissions-by-policy-option-2021
https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/marginal-abatement-cost-curve-for-oil-and-gas-related-methane-emissions-by-policy-option-2021
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Prínos prekonania týchto prekážok by bol obrovský. Realizácia len tých opatrení na zníženie emisií, 

ktoré majú kladné čisté súčasné hodnoty v scenári stanovených politík WEO, by znížila nárast teploty 

v roku 2100 o 0,07 °C v porovnaní s trajektóriou, ktorá neobsahuje žiadne explicitné zníženia. 

 

Možno to neznie ako veľa, ale z klimatického hľadiska je to obrovská suma. Na dosiahnutie rovnakého 

zníženia nárastu teploty znížením emisií CO2 by sa muselo do konca storočia vypustiť o 160 miliárd ton 

CO2 menej. To sa zhruba rovná emisiám CO2, ktoré by sa ušetrili okamžitým odstavením 60 % dnes 

prevádzkovaných uhoľných elektrární na svete a ich nahradením výrobou elektriny s nulovými 

emisiami. 

 

Marginal abatement cost curve for oil- and gas-related methane emissions globally 

Link: https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/marginal-abatement-cost-curve-for-oil-and-gas-

related-methane-emissions-globally 

Organizácia/autor: IEA 

Naposledy aktualizované: 26. 10. 2022 

Zhrnutie: (interaktívny) graf hraničných nákladov na zníženie emisií metánu z ropy a zemného plynu 

podľa geografickej oblasti (Afrika, Ázia a Tichomorie, Európa, Latinská Amerika, Stredný východ, 

Severná Amerika, Rusko a Kaspická oblasť). Najnižšie (negatívne) hraničné náklady sú v Ázii 

a Tichomorí a v Afrike; najvyššie prevažne v Európe a Severnej Amerike. Z toho tiež vyplýva, že práve 

vyspelé regióny už uplatnili veľa z možných (lacných) nástrojov na znižovanie emisií metánu. 

 

 

Methane abatement options 
Link: https://www.iea.org/reports/methane-tracker-2020/methane-abatement-options  

Organizácia/autor: IEA 

Rok publikácie: 2020 

Zhrnutie: Report obsahuje graf hraničných nákladov na zníženie emisií metánu z ropy a zemného plynu 

podľa typu opatrenia. Najnižšie (negatívne) náklady sú indikované pre „upstream LDAR“ a zariadeniach 

https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/marginal-abatement-cost-curve-for-oil-and-gas-related-methane-emissions-globally
https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/marginal-abatement-cost-curve-for-oil-and-gas-related-methane-emissions-globally
https://www.iea.org/reports/methane-tracker-2020/methane-abatement-options
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na rekuperáciu pary. Najvyššie náklady (okrem opatrení v skupine „iné“) sú pri nahradení v súčasnosti 

používaných zariadení elektrickými motormi a „downstream LDAR.“ 

 

Marginal Abatement Cost Curves – MACC. Emissions reduction potentials and costs 

across sectors up to 2050 
Link: https://www.enerdata.net/research/marginal-abatement-cost-curves-MACCs-forecast.html  

Organizácia/autor: Enerdata 

Zhrnutie: k tejto publikácií/tomuto nástroju nemáme prístup, podľa popisu ide však presne o to, čo 

hľadáme (viď screenshot nižšie). Zahŕňam preto tento zdroj do zoznamu pre zváženie zakúpenia 

prístupu.   

 

 

The Norwegian Vehicle Electrification Policy and Its Implicit Price of Carbon 
Link: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/3/1346  

Organizácia/autor: L. Fridstrøm (Institute of Transport Economics, Nórsko) 

Rok publikácie: 2021 

Zhrnutie: Rýchle zavádzanie batériových a hybridných elektromobilov na nórskom trhu nemá obdobu. 

Štúdia skúma nástroje daňovej politiky, ktoré stoja za týmto vývojom. Nórska politika v podstate 

spočíva v zdaňovaní vozidiel so spaľovacím motorom namiesto dotovania elektrických vozidiel. Existuje 

14 rôznych daňových stimulov, ktoré sa vzťahujú na vozidlá, palivo alebo používanie ciest.  

 

Cena uhlíka ako trade-off kompromis medzi konvenčnými a batériovými elektromobilmi v Nórsku od 

roku 2019 presahuje 1370 EUR za tonu CO2. Táto hodnota je suma všetkých nákladov spojených 

https://www.enerdata.net/research/marginal-abatement-cost-curves-MACCs-forecast.html
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/3/1346
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s užívaním spaľovacieho auta v Nórsku, ktoré vyplývajú z boldom zvýraznených politík, ktoré Nórsko 

dnes uplatňuje s cieľom zvýhodniť bezemisné autá (ZEV):  

1) Odstupňovaná jednorazová registračná daň na osobné a ľahké úžitkové vozidlá, pričom vozidlá 

ZEV sú od dane úplne oslobodené; 

2) Opätovná registračná daň z predaja ojazdených osobných automobilov a ľahkých úžitkových 

vozidiel, pričom vozidlá ZEV sú úplne oslobodené od dane; 

3) Ročná daň z obehu (vlastníctva) osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel, pričom 

vozidlá ZEV sú úplne oslobodené od dane; 

4) daň z pohonných hmôt, ktorá sa nevzťahuje na vozidlá ZEV; 

5) cestné mýto, od ktorého sú vozidlá ZEV úplne alebo čiastočne oslobodené; 

6) trajektové cestovné s výrazne zníženými sadzbami pre vozidlá ZEV; 

7) poplatky za verejné parkovanie, často s úplným oslobodením pre vozidlá ZEV; 

8) Daň z príjmu za súkromné používanie služobných vozidiel, s nižšími sadzbami pre vozidlá ZEV; 

9) Daň z pridanej hodnoty (DPH), s úplným oslobodením vozidiel ZEV; 

10) Hmotnosť a odstupňovaná ročná daň z vlastníctva ťažkých nákladných vozidiel podľa triedy Euro; 

11) štátna podpora pre rýchle nabíjanie a vodíkové čerpacie zariadenia; 

12) Bezplatné dobíjanie vozidiel BEV na verejných parkoviskách; 

13) dotácie na nové batériové alebo palivové články pre ľahké úžitkové vozidlá; 

14) dotácie na ťažké nákladné vozidlá a stroje s nulovými emisiami. 

 

Tieto politiky sa premietajú do rastu ceny užívania v nasledujúcich hodnotách za tCO2: 

 

V prípade ľahkých a ťažkých úžitkových vozidiel boli zodpovedajúce ceny konzervatívne odhadnuté na 

640 EUR a 200 EUR za tonu CO2. Okrem toho pokuta, ktorá vznikne výrobcom automobilov za 

nesplnenie ich cieľa na roky 2020/2021 podľa nariadenia EÚ 2019/631, zodpovedá cene uhlíka rádovo 

340 EUR za tonu CO2. V porovnaní s cenou emisných kvót v európskom systéme "cap-and-trade" je 

cena uhlíka, ktorú platia výrobcovia automobilov a nórski motoristi, o jeden až dva rády vyššia.  

Cieľom tohto prepočtu bolo ukázať, aké sú implicitné sumárne poplatky za využívanie spaľovacieho 

auta v Nórsku, kde v podstate všetky poplatky súvisiace s prevádzkou vozidla sa odvíjajú od 

skutočnosti, či auto emituje CO2 alebo nie. Najväčší vplyv má registračná daň, ktorá v prípade 2 
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tonového auta s emisiami 200gCO2/km presahuje 30 000 eur. Táto daň môže v prípade bezemisných 

vozidiel klesnúť na nulu, avšak nikdy nedochádza k priamej dotácii. Súkromný sektor tak platí obrovskú 

sumu za každú emitovanú tCO2. Štúdia neuvádza prepočet daňových výdavkov (odpustené dane) na 

podporu bezemisných vozidiel. 

Marginal Abatement Cost Curve of Industrial CO2 Capture and Storage – A Swedish 

Case Study 
Link: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenrg.2020.00175/full  

Organizácia/autor: F. Johnsson, F. Normann, E. Svensson (Chalmers University of Technology, 

Švédsko) 

Rok publikácie: 2020 

Zhrnutie: Táto štúdia mapuje náklady potrebné na inštaláciu a prevádzku zachytávania CO2 po 

spaľovaní na báze amínov vo všetkých výrobných závodoch vo Švédsku s ročnými emisiami 500 kt CO2 

alebo viac, fosílneho aj biogénneho pôvodu, ktorých je 28 (vrátane petrochemického závodu, rafinérií, 

železiarní a oceliarní, cementární a celulózok a papierní). Zohľadňujú sa rozdiely v potrebných 

investíciách, ako aj rozdiely v možnostiach využitia prebytočného tepla na pokrytie potreby pary v 

procese zachytávania. Z MACC vyplýva, že opatrenia zachytávania CO2 aplikované na 28 priemyselných 

jednotiek by zachytili emisie CO2 zodpovedajúce viac ako 50 % celkových švédskych emisií CO2 (zo 

všetkých sektorov) pri nákladoch od približne 40 EUR/t CO2 do 110 EUR/t CO2 v závislosti od zdroja 

emisií. Čiastočné zachytávanie z najvhodnejších lokalít môže znížiť náklady na zachytávanie, a teda 

môže slúžiť ako nízkonákladová možnosť zavedenia CCS [„Carbon capture and storage“ – Zachytávanie 

a ukladanie uhlíka]. Preprava a skladovanie zvýšia náklady približne o 25 až 40 €/t CO2 v závislosti od 

lokality a typu dopravnej infraštruktúry. 

EU 2030 emission targets need a carbon price of ~€140 /tCO2 
Link: https://sustainability.crugroup.com/article/eu-2030-emission-targets-need-carbon-price-

euro140-tco2 

Organizácia/autor: CRU 

Rok publikácie: 2021  

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenrg.2020.00175/full
https://sustainability.crugroup.com/article/eu-2030-emission-targets-need-carbon-price-euro140-tco2
https://sustainability.crugroup.com/article/eu-2030-emission-targets-need-carbon-price-euro140-tco2
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Zhrnutie: Krivka znižovania emisií oxidu uhličitého, zameraná na EÚ, odráža úplné náklady na prechod 

na nízkouhlíkové technológie v rôznych oblastiach hospodárstva s počiatočným predpokladom 

nulových dotácií. Ako taká poskytuje "čistý" pohľad na náklady prechodu, a teda aj na cenu uhlíka, 

ktorá je potrebná na podporu investícií - prechodu z čisto ekonomického hľadiska. Z jednoduchého 

čítania krivky vyplýva, že na dosiahnutie cieľov zníženia emisií "Fit for 55" je potrebná cena ~140 EUR 

za tCO2 (reálna cena na rok 2020; ~170 EUR za tCO2 nominálna cena) do roku 2030 bez dotácií. Pri 

tejto cene sa stáva aj zachytávanie a uskladňovanie uhlíka rentabilným. 

 

Decarbonization of the Slovak economy by 2030 
Link: https://www.minzp.sk/iep/publikacie/ekonomicke-analyzy/decarbonization-slovak-economy-

2030.html  

Organizácia/autor: ÚHP, IEP, BCG 

Rok publikácie: 2022 

 

Zhrnutie: Najlacnejšou pákou je zatvorenie hnedouhoľnej bane Nováky (2023), ktoré prinesie prínos 

605 EUR za každú tonu znížených emisií CO2e. Ďalšie dve páky sú spojené s elektrifikáciou vozového 

parku, kde by nižšie OPEX elektrických vozidiel v porovnaní s vozidlami so spaľovacím motorom (ICE) 

z dlhodobého hľadiska prevážili vyššie CAPEX elektrických vozidiel. Na dosiahnutie plného potenciálu 

znižovania emisií vo výške 20,2 MtCO2e, čo predstavuje 76 % zníženie emisií v porovnaní s úrovňami 

z roku 1990, by bolo potrebné zaviesť technológiu CCS. Priemerné náklady na CCS pre všetky sektory 

sú 127 €/tCO2. 

Marginal abatement costs under EU’s effort sharing regulation 
Link: https://www.ssb.no/en/natur-og-miljo/artikler-og-

publikasjoner/_attachment/384563?_ts=16a4a304ea8  

Organizácia/autor: B. Bye, T. Fæhn, O. Rosnes (Nórsky štatistický inštitút) 

Rok publikácie: 2019 

https://www.minzp.sk/iep/publikacie/ekonomicke-analyzy/decarbonization-slovak-economy-2030.html
https://www.minzp.sk/iep/publikacie/ekonomicke-analyzy/decarbonization-slovak-economy-2030.html
https://www.ssb.no/en/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/_attachment/384563?_ts=16a4a304ea8
https://www.ssb.no/en/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/_attachment/384563?_ts=16a4a304ea8
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Zhrnutie: Sektory NETS (non ETS sectors) zahŕňajú okrem iného domácu dopravu, poľnohospodárstvo 

a domácnosti a predstavujú takmer 60 % celkových emisií skleníkových plynov (GHG) v EÚ. V tejto 

analýze sa odhadujú predpokladané hraničné náklady na znižovanie emisií CO2 v EÚ na rok 2030. 

Výsledné odhady MAC sa pohybujú v rozmedzí 25-158 EUR/t CO2. V štúdii sa podrobne analyzovali 

dva scenáre: základný 9 % scenár a scenár, ktorý predstavuje najväčšie zníženie emisií CO2, 18 % 

scenár. MAC pri znížení o 9 % a 18 % v NETS predstavujú 64 EUR/t CO2, resp. 158 EUR/t CO2. V oboch 

týchto scenároch vidíme, že sektor dopravy a sektor domácností znižujú svoje emisie menej, ako je 

priemer pre NETS, zatiaľ čo primárny a ostatný priemysel znižujú emisie primerane viac. Z porovnania 

týchto dvoch scenárov vyplýva, že zloženie zníženia emisií v jednotlivých odvetviach nie je citlivé na 

úroveň ambície znižovania emisií. Autori tiež tvrdia, že viac ako 90 % zníženia je spôsobené zvýšenou 

energetickou účinnosťou a zmenou palív v rámci odvetví; zvyšné zmiernenie sa dosiahne znížením 

rozsahu výroby v odvetviach.   

 

How much climate policy has cost for OECD countries? 
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X19303298  

Organizácia/autor: T. Kuosmanen, X. Zhou, S. Dai (Aalto University School of Business, Fínsko) 

Rok publikácie: 2019 

Zhrnutie: Táto štúdia odhaduje priemerné ročné náklady na zníženie emisií skleníkových plynov na 

obyvateľa pre panel 28 krajín OECD v rokoch 1990-2015. V krajinách EÚ-15 sa hraničné náklady na 

zníženie emisií pohybujú od 182 EUR na tonu v Rakúsku až po 507 EUR na tonu vo Švédsku. V 

transformujúcich sa ekonomikách východnej Európy sú však hraničné náklady na znižovanie emisií 

výrazne nižšie a pohybujú sa od 116 EUR za tonu na Slovensku po 189 EUR za tonu v Estónsku. Podľa 

štúdie z porovnania krajín OECD vyplýva, že skutočné náklady na zníženie emisií na obyvateľa boli oveľa 

nižšie, ako sa predpokladalo koncom 90. rokov. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X19303298
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CO2 Emission Abatement Costs of Gas Mobility and other Road Transport Options 
Link: https://www.ngva.eu/wp-content/uploads/2021/04/Frontier-Economics-Study-for-NGVA-

Carbon-abatement-costs-260421-stc.pdf  

Organizácia/autor: vypracoval Frontier Economics pre NGVA Europe (Natural & bio Gas Vehicle 

Association) 

Rok publikácie: 2021 

Dáta z roku: rôzne zdroje, rozsah 2016-2021 

Zhrnutie: Táto štúdia poskytuje porovnanie nákladov na znižovanie emisií uhlíka pre rôzne technológie 

cestnej dopravy s ohľadom na emisie a náklady v rámci hodnotového reťazca. 

1) Osobné vozidlá (náklady na zníženie emisií uhlíka v porovnaní s benzínom) – plynová mobilita 

má nižšie náklady (cca. 130-205 EUR/tCO2eq) na zníženie emisií ako BEV („Battery Electric 

Vehicle“) (cca. 340 EUR/tCO2eq) pre všetky palivové zmesi CNG („Compressed Natural Gas“) 

a biometánu. Zmesi CBM („Compressed Biomethane (bio-CNG)“) a CBM / CNG ponúkajú 

podobné náklady na znižovanie emisií uhlíka napriek tomu, že majú rozdielne náklady a emisné 

profily.  

2) Nákladné vozidlá (náklady na zníženie emisií uhlíka v porovnaní s naftou) – plynová mobilita 

využívajúca LNG („Liquefied Natural Gas“) prináša úsporu emisií a nákladov v porovnaní s 

naftou, čo znamená, že má záporné náklady na znižovanie emisií oxidu uhličitého a môže byť 

užitočným prechodným palivom. FCEV („Fuel Cell Electric Vehicle“) poháňané „modrým 

vodíkom“ („blue hydrogen“, zo zemného plynu ale so záchytom uhlíka) ponúka nízke náklady 

na zníženie emisií uhlíka na úrovni 65 EUR/tCO2eq. Náklady na znižovanie emisií oxidu 

uhličitého v prípade vozidiel FCEV poháňaných šedým vodíkom sú však neúnosne vysoké, 

pretože v porovnaní s naftou neprinášajú žiadne úspory emisií (vytvorená horná hranica 400 

EUR/tCO2eq). Čistý bio-LNG aj zmes LNG/bio-LNG majú podobné náklady na zníženie emisií 

CO2 (cca. 100 EUR/tCO2eq) napriek tomu, že majú odlišné profily nákladov a emisií. 

 

 

Assessing the effectiveness of energy efficiency measures in the residential sector gas 

consumption through dynamic treatment effects: Evidence from England and Wales 
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988322005643  

Organizácia/autor: C. Peñasco (University of Cambridge), L. D. Anadón (University of Cambridge, 

Harvard University) 

Rok publikácie: 2022 

Zhrnutie: Táto štúdia analyzuje zmeny v spotrebe plynu v domácnostiach päť rokov pred a po prijatí 

opatrení na zvýšenie energetickej účinnosti. Výsledky ukazujú, že prijatie opatrení EE (energetická 

efektívnosť) je spojené s výrazným znížením spotreby plynu v domácnostiach rok po ich zavedení. 

Tento účinok však netrvá dlhodobo a úspory energie sa vytratia štyri roky po modernizácii opatrení 

na zateplenie dutých stien a po dvoch rokoch po inštalácii izolácie podkrovia. Je pozoruhodné, že v 

prípade domácností v znevýhodnených oblastiach inštalácia týchto úsporných opatrení neprináša 

úspory energie. Tieto výsledky potvrdzujú existenciu účinkov, ktoré znižujú úspory energie vyplývajúce 

zo zavedenia týchto efektívnych technológií v priebehu času, a naznačujú, že v prípade niektorých 

skupín sa tieto čisté úspory zrejme nedostavia. 

https://www.ngva.eu/wp-content/uploads/2021/04/Frontier-Economics-Study-for-NGVA-Carbon-abatement-costs-260421-stc.pdf
https://www.ngva.eu/wp-content/uploads/2021/04/Frontier-Economics-Study-for-NGVA-Carbon-abatement-costs-260421-stc.pdf
https://www.ngva.eu/wp-content/uploads/2021/04/Frontier-Economics-Study-for-NGVA-Carbon-abatement-costs-260421-stc.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988322005643
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The usefulness of marginal CO2-e abatement cost curves in Austria 
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421513006320  

Organizácia/autor: P. Wächter (Institute of Technology Assessment of the Austrian Academy of 

Sciences/ Vienna University of Economics and Business Administration) 

Rok publikácie: 2013 

Zhrnutie: V tomto dokumente sa po prvýkrát vypočítava krivka hraničných nákladov na zníženie emisií 

CO2-e pre Rakúsko, aby sa splnila potreba kriviek nákladov špecifických pre jednotlivé krajiny.  

 

 

Romania: Toward a Low Carbon and Climate Resilient Economy. Marginal Abatement 

Cost Curve Analysis 
Link: https://documents.worldbank.org/pt/publication/documents-

reports/documentdetail/859881468197634735/romania-toward-a-low-carbon-and-climate-resilient-

economy-marginal-abatement-cost-curve-analysis  

Organizácia/autor: Svetová banka 

Rok publikácie: 2015 

Zhrnutie: Analýza kriviek hraničných nákladov na znižovanie emisií (MACC) v štúdii o zelenom raste 

Rumunska predstavuje medzisektorový výhľad prínosov a nákladov zelených technológií a opatrení na 

znižovanie emisií odporúčaných v sektorovom modelovaní a analýze na obdobie rokov 2015 - 2050.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421513006320
https://documents.worldbank.org/pt/publication/documents-reports/documentdetail/859881468197634735/romania-toward-a-low-carbon-and-climate-resilient-economy-marginal-abatement-cost-curve-analysis
https://documents.worldbank.org/pt/publication/documents-reports/documentdetail/859881468197634735/romania-toward-a-low-carbon-and-climate-resilient-economy-marginal-abatement-cost-curve-analysis
https://documents.worldbank.org/pt/publication/documents-reports/documentdetail/859881468197634735/romania-toward-a-low-carbon-and-climate-resilient-economy-marginal-abatement-cost-curve-analysis
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Model-based step-wise marginal CO2 abatement cost curves to determine least-cost 

decarbonization pathways for sector-coupled energy systems 
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652622027615  

Organizácia/autor: S. Misconel a kol. (Technische Universität Dresden, Nemecko; EURAC Research, 

Taliansko) 

Rok publikácie: 2022 

Zhrnutie: Tento článok predstavuje lineárny optimalizačný prístup s hodinovým rozlíšením na 

odvodenie kriviek postupných marginálnych nákladov na znižovanie emisií CO2 pre nemeckú 

sektorovo prepojenú energetickú sústavu v roku 2030. V dokumente sa kvantifikuje nákladová 

efektívnosť a interakcie medzi deviatimi konkurenčnými dekarbonizačnými opatreniami vrátane 

inštalácií fotovoltaických zariadení na zemi a na streche, veterných zariadení na pevnine a na mori, 

lítium-iónových a redox-flow batérií, systémov na výrobu tepla so skladovaním tepla, systémov na 

výrobu elektrickej energie a batériových elektrických vozidiel s riadeným vybíjaním a nabíjaním. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652622027615
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Z výsledkov uvedených v tomto dokumente vyplýva, že v roku 2030 možno v nemeckej energetickej 

sústave znížiť ∼120 MtCO2 prostredníctvom rozšírenia vRES („Volatile renewable energy sources“) a 

čiastočnej elektrifikácie sektora vykurovania, dopravy a priemyslu pri priemerných nákladoch na 

zníženie emisií CO2 vo výške ∼200 EUR za ušetrenú tCO2.  

 

On the cost-effectiveness of national economy-wide greenhouse gas emissions 

abatement measures 
Link:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421519300345?casa_token=6QtzDssq

zesAAAAA:XajjSMcPqX9fMtxni6pyS5dpP3wcBoYGBQNdu5Q8QDqchXtReo8FT3ZDX0O4prCOyaI0flUy

NNs  

Organizácia/autor: Ch. Sotiriou, A. Michopoulos, T. Zachariadis (Cyprus University of Technology) 

Rok publikácie: 2019 

Zhrnutie: Tento dokument skúma nákladovo efektívne možnosti znižovania emisií skleníkových plynov 

pre členský štát Európskej únie Cyprus v tých odvetviach národného hospodárstva, na ktoré sa 

nevzťahuje európsky systém obchodovania s emisiami. Zaoberá sa všetkými hospodárskymi 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421519300345?casa_token=6QtzDssqzesAAAAA:XajjSMcPqX9fMtxni6pyS5dpP3wcBoYGBQNdu5Q8QDqchXtReo8FT3ZDX0O4prCOyaI0flUyNNs
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421519300345?casa_token=6QtzDssqzesAAAAA:XajjSMcPqX9fMtxni6pyS5dpP3wcBoYGBQNdu5Q8QDqchXtReo8FT3ZDX0O4prCOyaI0flUyNNs
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421519300345?casa_token=6QtzDssqzesAAAAA:XajjSMcPqX9fMtxni6pyS5dpP3wcBoYGBQNdu5Q8QDqchXtReo8FT3ZDX0O4prCOyaI0flUyNNs
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odvetviami a zvažuje všetky rôzne typy zmierňujúcich opatrení - zlepšenie energetickej účinnosti, 

prechod na nízkouhlíkové alebo bezuhlíkové palivá a zmenu správania v prospech verejnej dopravy. 

 

 

Towards a dramatic reduction in the European Natural Gas consumption: Italy as a 

case study 
Link:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652622029614?casa_token=CK5pCiwA

4QAAAAAA:exMNuZWcLBYpNQJUbEIhVFekpaPBl1h_g0PXmfGTcrBMVnD40qkDzBFUUc3vDAceGY4rs

Ctbjzc  

Organizácia/autor: L. M. Pastore, G. L. Basso, L. de Santoli (Sapienza University of Rome) 

Rok publikácie: 2022 

Zhrnutie: Tento článok sa zaoberá skúmaním opatrení na rýchle zníženie spotreby zemného plynu v 

Taliansku. Cieľom je posúdiť a kvantifikovať energetické, ekonomické, sociálne a environmentálne 

vplyvy rôznych stratégií, ktoré sa majú urýchlene realizovať. Boli vypočítané náklady na zníženie 

emisií zemného plynu („natural gas abatement costs“ – NGAC). Tento ukazovateľ umožňuje okamžité 

vyhodnotenie ekonomických prínosov porovnaním so súčasnými a budúcimi spotovými cenami NG a 

potenciálnymi alternatívami dovozu. Boli vypracované tri krivky pre priemernú cenu zemného plynu 

vo výške 20, 40 a 60 €/MWh. Čím vyššia je cena plynu, tým prirodzene sú nižšie náklady na zníženie 

uhlíkovej stopy 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652622029614?casa_token=CK5pCiwA4QAAAAAA:exMNuZWcLBYpNQJUbEIhVFekpaPBl1h_g0PXmfGTcrBMVnD40qkDzBFUUc3vDAceGY4rsCtbjzc
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652622029614?casa_token=CK5pCiwA4QAAAAAA:exMNuZWcLBYpNQJUbEIhVFekpaPBl1h_g0PXmfGTcrBMVnD40qkDzBFUUc3vDAceGY4rsCtbjzc
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652622029614?casa_token=CK5pCiwA4QAAAAAA:exMNuZWcLBYpNQJUbEIhVFekpaPBl1h_g0PXmfGTcrBMVnD40qkDzBFUUc3vDAceGY4rsCtbjzc
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CAC = carbon abatement cost 

 

A marginal abatement cost curve for climate change mitigation by additional carbon 

storage in French agricultural land 
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652622049976  

Organizácia/autor: L. Bamière a kol., niekoľko inštitúcií vo Francúzsku, Kanade a Zimbabwe 

Rok publikácie: 2022 

Zhrnutie: Francúzsky poľnohospodársky sektor môže okrem znižovania emisií skleníkových plynov 

prispieť aj k ukladaniu uhlíka v biomase a pôde. Cieľom tejto štúdie je kvantitatívne posúdiť dodatočný 

potenciál ukladania a náklady na súbor ôsmich postupov ukladania uhlíka. V štúdii sa zistilo, že značné 

množstvo uhlíka, 36,2 až 52,9 MtCO2e ročne, možno uložiť do pôdy a biomasy pri cene uhlíka 55, resp. 

250 EUR tCO2e, a to najmä rozvojom agrolesníctva a živých plotov, všeobecným rozšírením krycích 

plodín a zavedením alebo rozšírením dočasných trávnych porastov v osevných postupoch. 

 

Carbon abatement cost in German manufacturing 
Link: https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mtec/cer-eth/resource-econ-

dam/documents/research/sured/sured-

2022/Carbon%20abatement%20costs%20in%20the%20german%20manufacturing.pdf  

Organizácia/autor: C. Di Maria, University of East Anglia, B. Hintermann, L. Picard, M. Žarković, 

(University of Basel) 

Rok publikácie: 2022 

Poznámka: predbežná verzia publikácie 

Zhrnutie: Štúdia poskytuje odhady hraničných nákladov na emisie CO2 na úrovni podnikov s použitím 

dôverných administratívnych údajov za nemecké výrobné podniky v rokoch 2005 až 2014. Z výsledkov 

vyplýva, že existuje značná heterogenita medzi jednotlivými odvetviami, aj v rámci nich.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652622049976
https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mtec/cer-eth/resource-econ-dam/documents/research/sured/sured-2022/Carbon%20abatement%20costs%20in%20the%20german%20manufacturing.pdf
https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mtec/cer-eth/resource-econ-dam/documents/research/sured/sured-2022/Carbon%20abatement%20costs%20in%20the%20german%20manufacturing.pdf
https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mtec/cer-eth/resource-econ-dam/documents/research/sured/sured-2022/Carbon%20abatement%20costs%20in%20the%20german%20manufacturing.pdf
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Medzi odvetviami: odvetvia výroby papiera a papierenských výrobkov aj výroby nekovových 

minerálnych výrobkov majú výrazne nižšie tieňové ceny CO2 (alternatívne náklady zníženia emisií CO2 

znížením produkcie) ako odvetvia výroby potravín a potravinárskych výrobkov a výroby chemikálií a 

chemických výrobkov. Zatiaľ čo mediánová cena sa v prvých dvoch priemyselných odvetviach pohybuje 

v čase medzi 25 a 15 EUR/t, v ostatných dvoch priemyselných odvetviach sa mediánové hodnoty 

pohybujú vo väčšine rokov medzi 80 až 100 EUR/t.  

V rámci odvetví: rozsah odchýlok je tiež významný. Rozpätie 10-90 percentilov je významné aj v prípade 

nízkonákladových odvetví (medzi firmami vyrábajúcimi papier a papierenské výrobky je rozpätie v roku 

2005 viac ako 250 eur za tonu), aj v prípade vysokonákladových odvetví (v potravinárskom a 

potravinárskom priemysle rozpätie vo viacerých rokoch presahuje 600 eur za tonu). 

 

Agriculture and climate change: Potential for mitigation in Spain 
Link:https://www.researchgate.net/publication/315385402_Agriculture_and_climate_change_Poten

tial_for_mitigation_in_Spain  

Organizácia/autor: J. Albiac (University of Zaragoza), T. Kahil (International Institute for Applied 

Systems Analysis, Rakúsko), E. Notivol (Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de 

Aragón, Španielsko), E. Calvo (University of Zaragoza) 

Rok publikácie: 2017 

Zhrnutie: Táto publikácia poskytuje prvý odhad potenciálu na zmiernenie zmeny klímy v celom 

španielskom poľnohospodárstve. Vybral sa súbor opatrení na zmiernenie zmeny klímy z hľadiska ich 

nákladovej efektívnosti a potenciálu znižovania emisií a určila sa účinná kombinácia týchto opatrení s 

odkazom na sociálne náklady na uhlík vo výške 40 EUR/tCO2e. Táto kombinácia opatrení zahŕňa 

napríklad úpravu hnojenia plodín a riadenie lesov na záchyt uhlíka. 

 

https://www.researchgate.net/publication/315385402_Agriculture_and_climate_change_Potential_for_mitigation_in_Spain
https://www.researchgate.net/publication/315385402_Agriculture_and_climate_change_Potential_for_mitigation_in_Spain
https://www.researchgate.net/institution/International_Institute_for_Applied_Systems_Analysis
https://www.researchgate.net/institution/International_Institute_for_Applied_Systems_Analysis
https://www.researchgate.net/institution/Centro_de_Investigacion_y_Tecnologia_Agroalimentaria_de_Aragon
https://www.researchgate.net/institution/Centro_de_Investigacion_y_Tecnologia_Agroalimentaria_de_Aragon
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Environmental Assessments within Green Budgeting 
Link: https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/environmental-assessments-within-green-

budgeting_en  

Organizácia/autor: S. Pojar, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, EÚ 

Rok publikácie: 2022 

Poznámka: štúdia sa odlišuje od ostatných v tomto dokumente v tom, že neobsahuje vyčíslenia ceny 

zníženie emisií; jej zameranie však pre čitateľa taktiež môže byť zaujímavé 

Zhrnutie: Environmentálne hodnotenia sú kľúčovým aspektom zeleného rozpočtovania, pretože 

pomáhajú pochopiť vplyv a účinnosť vládnych politík pri dosahovaní klimatických a environmentálnych 

cieľov. Sú tiež užitočné na lepšie pochopenie prepojenia medzi vstupmi a výstupmi v rámci 

rozpočtového procesu. V tomto dokumente sa uvádza prehľad takýchto postupov v členských štátoch 

EÚ, ktorý zahŕňa hodnotenia vplyvu ex ante aj hodnotenia ex post. Ukazuje tiež, ako môžu pri 

vypracúvaní metodík environmentálneho hodnotenia pomôcť ďalšie nástroje zeleného rozpočtovania, 

ako sú ukazovatele environmentálnej výkonnosti a vplyvu a štátne zelené dlhopisy.  

Celkovo len málo členských štátov začlenilo environmentálne hodnotenia do svojho pravidelného 

rozpočtového cyklu, čo poukazuje na ich vysokú nákladnosť. Vytvorenie metodík environmentálneho 

hodnotenia na základe už existujúcich nástrojov zeleného rozpočtovania môže tento proces uľahčiť. 

Pomáha to tiež zabezpečiť konzistentnosť medzi rôznymi ekologickými postupmi a definíciami na 

vnútroštátnej úrovni a zabrániť duplicite úsilia. 

Effective Carbon Rates 2018. Pricing Carbon Emissions Through Taxes and Emissions 

Trading 
Link: https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/effective-carbon-rates-2018_9789264305304-

en?itemId=/content/publication/9789264305304-

en&_csp_=154c2b4f72eadc55f10eae263e6bf524&itemIGO=oecd&itemContentType=book  

Organizácia/autor: OECD 

Rok publikácie: 2018 

 

https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/environmental-assessments-within-green-budgeting_en
https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/environmental-assessments-within-green-budgeting_en
https://ec.europa.eu/info/departments/economic-and-financial-affairs_en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/effective-carbon-rates-2018_9789264305304-en?itemId=/content/publication/9789264305304-en&_csp_=154c2b4f72eadc55f10eae263e6bf524&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/effective-carbon-rates-2018_9789264305304-en?itemId=/content/publication/9789264305304-en&_csp_=154c2b4f72eadc55f10eae263e6bf524&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/effective-carbon-rates-2018_9789264305304-en?itemId=/content/publication/9789264305304-en&_csp_=154c2b4f72eadc55f10eae263e6bf524&itemIGO=oecd&itemContentType=book


                                                                                                                                     

21 
 

Zhrnutie: Štúdia sa zameriava na „carbon pricing gap“ – indikátor, ktorý vyjadruje % podiel emisií, ktoré 

sú nacenené na určitej úrovni a nad ňou. Štúdia najčastejšie používa dva benchmarky (30€/tCO2, 

60€/tCO2), avšak obsahuje aj tabuľky 42 OECD krajín, v ktorých vyjadruje carbon pricing gap 

s benchmarkmi 0€, 5€, 30€ a 60€. Z grafu vidieť, že v roku 2015 12% emisií bolo spoplatnených cenou 

viac ako 30 EUR/tCO2 a 56% nebolo spoplatnených vôbec.  

Tieto dáta sú dostupné pre emisie: 

• celkovo 

• v sektore elektrickej energie 

• v priemyselnom sektore 

• v domácnostiach a komerčnom sektore 

• v sektore cestnej dopravy 

Tabuľky taktiež obsahujú porovnanie s rokom 2012. 
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POROVNANIE PRÍSTUPOV K ZNIŽOVANIU EMISIÍ 

 
Vlády sa môžu snažiť znížiť emisie CO2 rôznymi spôsobmi. Táto sekcia sa venuje dvom možným 

prístupom1 k dosahovaniu tohto cieľu: 

• Trhový prístup – pod tento prístup spadajú rôzne verzie uhlíkových daní a systémov emisných 

povoleniek (Emissions Trading System – ETS) 

• Dotačný prístup – tento prístup zahŕňa štátne dotácie pre vybrané projekty, produkty, 

inovácie, a pod. 

Cieľom trhových prístupov je ocenenie negatívnej externality (emisie CO2, skleníkové plyny), za ktorú 

producent bez vonkajšieho zásahu bežne nenesie náklady. Započítanie tejto ceny do nákladov zvyšuje 

atraktivitu postupov, ktoré produkujú menšie množstvo emisií. Uhlíkové dane a ETS sa snažia spraviť 

vypúšťanie emisií ekonomicky nevýhodným a incentivizovať tak zmeny, ktoré by zredukovali množstvo 

vypúšťaných emisií.  

Dotačný prístup taktiež incentivizuje k redukcii emisií. Snaží sa to však dosahovať prostredníctvom 

„umelého“ zníženia nákladov na menej emisne náročné postupy. Zníženie nákladov štáty dosahujú 

finančnou podporou takýchto postupov, pričom dotácie môžu mať formu príspevkov na rôzne časti 

výrobných procesov, výskum a vývoj, nákup „čistej“ elektriny za vyššiu než trhovú cenu, a pod. 

Táto sekcia porovnáva trhový a dotačný prístup. Jej prvá časť popisuje teoretickú stránku dotačného 

prístupu, a teóriu následne dopĺňa empirickými zisteniami. Druhá časť sa venuje trhovému prístupu, 

v rámci ktorého z teoretického hľadiska popisuje rozdiely medzi ETS a uhlíkovou daňou. Následne 

popisuje empirické zistenia z 3 metaštúdií skúmajúcich ex-post analýzy dopadov týchto stratégií na 

emisie CO2. 

Dotačný prístup 

Teória 
Dotácie majú za cieľ incentivizovať typ produkcie, ktorý je (z rôznych dôvodov) v spoločnosti 

preferovaný. V kontexte globálneho otepľovania ide zväčša o produkciu energie, ktorá vypúšťa menej 

emisií skleníkových plynov, než v súčasnosti zaužívané postupy. Dotácie môžu byť mierené na ponuku 

aj dopyt: 

• Ponuka – cieľom dotácií ponuky je znižovanie nákladov na prechod k procesom produkujúcim 

menej emisií. Ide napríklad o dotácie výskumu a vývoju „zelených technológií,“ ktorý by bez 

týchto dotácií bol v porovnaní s očakávanou návratnosťou príliš nákladný, a teda by 

nepredstavoval dostatočne atraktívnu podnikateľskú príležitosť.  

• Dopyt – cieľom dotácií dopytu je zvyšovanie incentív podnikov a domácností k prechodu 

k emisne menej náročným procesom. Ide napríklad o zvýšenie kúpyschopnosti zákazníkov 

(napr. prostredníctvom štátnych príspevkov na nákup elektromobilov) alebo zavedenie 

výkupných taríf („feed-in tariffs“ – dlhodobé zmluvy na nákup napr. energie z obnoviteľných 

zdrojov za vyššiu ako trhovú cenu). Takéto dotácie zvyšujú dopyt a robia tak prechody k emisne 

menej náročným procesom atraktívnejšími.  

 
1 Tieto prístupy je samozrejme možné aj kombinovať. Vecne by sa k dotačnému prístupu mohol zaradiť  ešte 

regulačný prístup – limity na emisie, či zákazy používania vybraných tovarov, ktoré majú tiež za cieľ znižovať 

emisie. 
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Emisné ciele sa vo viacerých odvetviach nedarí dosahovať. V literatúre sme identifikovali   tri 

argumenty pre štátne zásahy podporujúce emisne menej náročnú produkciu: 

1) Bez vonkajšieho zásahu existuje pomyselná dotácia pre postupy produkujúce emisie – emisie 

totiž vytvárajú negatívne externality (spoločenské náklady), ktoré nie sú zahrnuté v nákladoch 

spojených s vypúšťaním emisií. Tým sa vytvára „neférová“ výhoda pre postupy produkujúce 

emisie. Dotácie sa túto výhodu snažia riešiť a vyrovnať hraciu plochu (prípadne ju nakloniť na 

stranu emisne menej náročných postupov).  

2) V súčasnosti používané technológie náročné na emisie CO2 majú výhodu z pohľadu štádia ich 

rozvoja. Dotácie majú za cieľ pomôcť novým postupom a technológiám rýchlejšie dosiahnuť 

úspory z rozsahu porovnateľné so v súčasnosti používanými postupmi 

a katalyzovať vedomostný spillover – proces v ktorom sa následkom uvedenia inovácií na trh 

niektoré nové vedomosti stávajú verejne dostupnými, čo môže viesť k ďalším inováciám.  

3) Existujú aj priame dotácie fosílnych zdrojov (napr. ťažba uhlia v Novákoch) 

 

Je však potrebné uviesť, že EÚ v súčasnosti používa definíciu dotácií, ktorá pokrivuje obraz reality pri 

skúmaní výšky dotácií v členských štátoch. EÚ totiž uvádza, že: 

„Energetické dotácie môžu byť poskytované v rôznych formách – napríklad priamym prevodom 

finančných prostriedkov (napr. granty, pôžičky), zrieknutím sa štátnych príjmov (napr. daňové 

stimuly a úľavy), poskytovaním tovarov a služieb, mechanizmami financovania a podporou 

príjmov alebo cien.“ 

Takáto široká definícia však vychádza z myšlienky, že akýkoľvek produkt automaticky patrí štátu, ktorý 

sa následne rozhoduje, akú časť prenechá producentovi. Nižšia daň je tak považovaná za dotáciu. Ak 

však za správnu považujeme myšlienku, že vlastníctvo produktu automaticky patrí producentovi, 

ktorému štát následne daňou istú časť hodnoty zoberie, nie je možné daňové stimuly alebo úľavy 

považovať za formu dotácie.  

Forma aplikovanej definície má následne vplyv aj na dáta, na základe ktorých sú vytvárané smerodajné 

štúdie a správy. Napríklad štúdia vypracovaná na žiadosť Európskej komisie (zverejnená v roku 2021) 

uvádza, že celkový objem dotácií v sektore energetiky EÚ v roku 2019 dosiahol 176 miliárd eur. 

Nasledujúca tabuľka však ukazuje, že až 39% tejto sumy tvorili pseudodotácie vo forme daňových úľav:  

 

Tabuľka X: Rozdelenie dotácií podľa kategórie a nástroja (2019; %) 
Zdroj: Európska komisia 

Výška skutočných dotácií je tak výrazne nižšia, rovnako ako je nižšia miera, v akej sú dotované fosílne 

palivá. Ak daňové úľavy nepovažujeme za formu dotácií, klesne výška dotácií fosílnych palív z približne 

56 miliárd eur na necelých 14 miliárd eur (pokles o približne 75%). Túto úvahu by sme mohli ešte 

rozvinúť. Pohonné hmoty sú zaťažené výrazne vyššou sadzbou spotrebnej dane, ako je dnes hodnota 

emisnej povolenky. Z tohto pohľadu sú fosílne palivá „penalizované“, a na diskusiu je, či by sa hodnota 

nadmernej dane nemala naopak od dotácií odpočítavať.  

about:blank
about:blank
about:blank#document3
about:blank
about:blank
https://iness.sk/sk/nova-dan-ktoru-uz-davno-mame
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Empirický výskum – dotácie 

 
Podľa najlepších vedomostí autora v súčasnosti neexistujú metaštúdie skúmajúce zistenia výskumu 

v oblasti dotácií za cieľom znižovania emisií CO2. Problematické je už len nadizajnovanie takejto štúdie, 

o čom píšeme v časti ETS/uhlíková daň. Táto sekcia preto popisuje dve štúdie venujúce sa efektom 

dotácií viac všeobecne, doplnené analýzami dvoch lokálnych dotačných programov.  

Dotácie na ceste k nulovým emisiám 

V júli 2022 zverejnili ekonómovia Severin Borenstein (University of California Berkeley) a Ryan Kellog 

(University of Chicago) štúdiu, v ktorej porovnávajú trhové výsledky ETS a uhlíkových daní, regulácii 

nastavujúcich normy emisnej náročnosti a dotácii „čistej“ energie. Hoci nejde o štúdiu vykonávajúcu 

ex-post analýzu už existujúcich politík (zistenia štúdie sú založené na ekonomickej teórii a modelovaní), 

zahŕňame ju do tejto sekcie vzhľadom na dôležitosť a aktuálnosť jej zistení.  

Jedným z hlavných ekonomických argumentov, ktorý podporuje ETS/uhlíkové dane ako stratégiu na 

zníženie emisií CO2, je, že tieto prístupy najviac znevýhodňujú „najšpinavšiu“ energiu (t. j. takú, ktorej 

produkcia generuje najviac emisií CO2), zatiaľ čo napríklad dotácie a normy emisnej náročnosti síce 

zvýhodňujú „čistú“ energiu, ale nerozlišujú medzi „špinavou“ a „veľmi špinavou“ energiou (napr. plyn 

a uhlie). Podľa mnohých ekonómov toto robí z uhlíkových daní a ETS lepšie prístupy k znižovaniu emisií.  

Borenstein a Kellog však tvrdia, že dotácie a normy emisnej náročnosti budú znevýhodňovať energiu 

podľa rovnakého vzorca (t. j. napríklad uhlie bude znevýhodnené viac ako plyn) v prípade, že existuje 

korelácia medzi emisnou náročnosťou energie a prevádzkovými nákladmi spojenými s jej produkciou. 

Práve takúto koreláciu autori štúdie na základe dát z USA z roku 2019 našli: 

 

Graf X: Prevádzkové náklady amerických výrobcov energie podľa miery emisií CO2 
Zdroj: Borenstein a Kellog 

Borenstein a Kellog vo svojej štúdií ďalej demonštrujú, že uhoľné elektrárne by dotačným prístupom 

a normami emisnej náročnosti boli odstránené skôr než plynové elektrárne – a teda v rovnakom poradí 

about:blank
about:blank
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ako pri aplikovaní ETS alebo uhlíkových daní2. V procese prechodu k takmer 100%-ne čistej energii by 

podľa štúdie použitie noriem emisnej náročnosti vyprodukovalo len o 2% emisií viac než ETS alebo 

uhlíkové dane.  

Štúdia sa následne venuje aj implikáciám pre ceny energie (a teda pre rast/spomalenie ekonomiky). 

Autori adresujú klasický argument, ktorý hovorí, že dotácie povedú k nižším cenám energií, čo následne 

spôsobí, že cena energie nebude odrážať jej hraničné spoločenské náklady a povedie k nadmernej 

spotrebe. Problém s týmto argumentom spočíva v tom, že spotrebitelia platia maloobchodnú cenu, 

ktorá (v USA) už v súčasnosti neodráža skutočné hraničné spoločenské náklady a je nadhodnotená, aby 

pokryla aj fixné náklady distribučných spoločností.  

Borenstein a Bushnell navyše v inej štúdií ukazujú, že maloobchodné ceny elektriny v súčasnosti 

prevyšujú hraničné spoločenské náklady predovšetkým na miestach, kde dochádza k dekarbonizácii 

elektrickej siete: 

 
Graf X: Marginálna cena mínus priemerné sociálne marginálne náklady na kWh 
Zdroj: Borenstein a Bushnell  

Vzhľadom na to, že pri dekarbonizácii odvetví, akými je napríklad doprava alebo vykurovanie, sa 

spoločnosť pravdepodobne bude musieť spoliehať na elektrifikáciu, je vysoká maloobchodná cena 

elektriny problémom. Tento problém by mohol byť vyriešený napríklad dotáciami, ktoré by znižovali 

maloobchodnú cenu elektriny, čím by mitigovali efekty jej nadhodnocovania.  

Dotácie by teda pravdepodobne dokázali dosiahnuť dekarbonizáciu rovnakým procesom ako ETS alebo 

uhlíkové dane, pričom by zároveň nebrzdili rast ekonomiky vysokou cenou elektriny. Znížili by totiž 

veľkoobchodnú (a následne aj maloobchodnú) cenu elektriny, čo by následne viedlo k vyššiemu dopytu 

a vyššej produkcii elektriny.  

V poslednej časti ich štúdie Borenstein a Kellog podotýkajú, že samotné motivačné mechanizmy (ETS, 

uhlíkové dane, dotácie) pravdepodobne nebudú dostatočne silnou stratégiou pri riešení problému 

klimatickej krízy. Argumentujú, že vyššie spomenuté mechanizmy by mali byť doplnené a podporené 

priamejšou podporou výskumu a vývoju. Vzhľadom na globálny charakter problému s emisiami CO2 by 

totiž zvýšená miera generácie nových poznatkov umožnila efektívnejšiu a rýchlejšiu dekarbonizáciu aj 

 
2 Borenstein a Kellog však priznávajú, že situácia by vyzerala inak v prípade, že ceny plynu budú vysoké a ceny 
uhlia ostanú nízke 
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v nízkopríjmových krajinách, resp. by takýmto krajinám poskytla možnosť iného než emisne náročného 

ekonomického rozvoja.  

Dotácie obnoviteľných zdrojov – FR, DE, IT, UK, ES 

Ekonómovia Marcella Nicolini a Massimo Tavino v roku 2017 zverejnili štúdiu, v ktorej skúmajú 

efektívnosť dotácií obnoviteľných zdrojov medzi rokmi 2000 a 2010 v 5 najväčších krajinách EÚ podľa 

obyvateľstva a HDP – Francúzska, Nemecka, Talianska, Veľkej Británie3 a Španielska. Zoznam 

skúmaných politík je zhrnutý v nasledujúcej tabuľke: 

 

Tabuľka X: Politiky realizované v období rokov 2000 – 2010 

Vysvetlivky: FIT=feed-in tariff; FIP=feed-in premium; TGC=tradable green certificate 
Zdroj: Nicolini a Tavoni 

Vo svojej štúdii skúmali vplyv výšky dotácií a taríf (nezávislé premenné) na tri ukazovatele (závislé 

premenné) výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov: incentivizovaná produkcia energie 

z obnoviteľných zdrojov, celková produkcia energie z obnoviteľných zdrojov a inštalovaná kapacita 

produkcie z obnoviteľných zdrojov. Do výpočtov bolo zahrnutých aj 7 kontrolných premenných4. Keďže 

štúdia skúma korelácie, jej zistenia hovoria o vzťahoch medzi jednotlivými premennými, nie 

konkrétnych množstvách ušetrených emisií CO2 a pod.    

Nicolini a Tavoni vo svojej štúdii došli k nasledujúcim zisteniam: 

• Vplyv nezávislých premenných na dotovanú produkciu vo všeobecnosti zodpovedá 

intuitívnym očakávaniam. Väčší objem dotácií a vyššie tarify vedú k vyššej úrovni dotovanej 

produkcie, a pozitívna korelácia existuje aj medzi HDP na obyvateľa a dotovanou energiou. 

Negatívny vzťah naopak existuje medzi množstvom vyprodukovanej dotovanej energie 

a cenou elektriny (vyššia cena elektriny vedie k nižšiemu objemu vyprodukovanej dotovanej 

energie). Zaradenie fiktívnej premennej ukázalo, že používanie zelených certifikátov je 

korelované s nižšou dotovanou produkciou než používanie výkupných taríf.  

• Vplyv celkovej výšky dotácií na celkovú produkciu je stále štatisticky významný a pozitívny. 

Vplyv fiktívnej premennej je však štatisticky nevýznamný, čo naznačuje, že typ dotačného 

nástroja (výkupná tarifa/zelený certifikát) nemá vplyv na celkovú výrobu energie z 

obnoviteľných zdrojov. Na celkovú výrobu nemá vplyv ani výška tarify.  

• Vplyv celkovej výšky dotácií na inštalovanú kapacitu je štatisticky významný a pozitívny, 

rovnako ako vplyv výšky tarify. Na základe týchto vzťahov je možné dedukovať, že dotácie 

nemajú len okamžitý (alebo krátkodobý), ale aj dlhodobý efekt.  

 
3 V skúmanom období (2000 – 2010) bola VB ešte súčasťou EÚ 
4 HDP na obyvateľa, emisie CO2 na obyvateľa, podiel výroby elektriny z fosílnych zdrojov, čistý vývoz elektrickej 
energie, cena elektrickej energie, zloženie vlády (pravicové/ľavicové strany), obchodovateľný zelený certifikát 
(„fiktívna premenná“ [dummy variable], ktorá umožňuje určiť, či je efektívnejšie poskytovanie dotácie 
prostredníctvom zeleného certifikátu alebo výkupnej tarify [feed-in tariff]) 
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Andorra – dotácie na nákup áut 

V rokoch 2014 a 2015 v Andorre prebiehal dotačný program „Engega,“ ktorý mal motivovať obyvateľov 

k nákupu nových áut, pričom sledoval dva ciele – zníženie množstva emisií produkovaných osobnou 

dopravou a zvýšenie bezpečnosti vozového parku obyvateľov Andorry. Program Engega-2014 ponúkal 

dotáciu vo výške 2000 eur za kúpu nového vozidla a možnosť nahradenia starého vozidla5 za príspevok 

1000 eur. Program Engega-2015 bol zameraný viac na zvýšenie bezpečnosti vozového parku než na 

zníženie množstva emisií a ponúkal dotáciu vo výške 2000 eur na kúpu nového vozidla s povinnosťou 

vyradiť vozidlo staršie ako 10 rokov. Hlavné charakteristiky oboch programov sumarizuje nasledujúca 

tabuľka: 

 

Tabuľka X: Základné charakteristiky programov Engega-2014 a Engega-2015  
Zdroj: Travesset-Baro, Rosas-Casals a Pons 

Engega-2014 aj Engega-2015 boli úspešné v tom, že zmenili zloženie mixu nových áut kúpených 

v Andorre. Zatiaľ čo v roku 2013 tvorili autá s najnižšou emisnou náročnosťou (menej než 120 

gCO2/km) necelých 30% nových áut, v roku 2014 to bolo viac než 95% a v roku 2015 približne 62%. 

Kompletné zloženie mixu nových áut ilustruje nasledujúci graf: 

 

Graf X: Podiel nových automobilov podľa emisnej triedy (2013, Engega-2014 a Engega-2015) 
Zdroj: Travesset-Baro, Rosas-Casals a Pons 

Vzhľadom na pomerne vysoké dotácie stála tona ušetrených emisií CO2 955 eur v roku 2014 a 753 eur 

v roku 2015. Keďže však ide o jednorazovú dotáciu, cena sa zníži po prepočítaní na celý životný cyklus 

nových vozidiel. Autori na základe dát z rokov 1993 až 2013 vypočítali medián životnosti vozového 

parku na 16,3 roka a túto hodnotu použili na vyjadrenie očakávanej životnosti nových dotovaných 

vozidiel. Pri takejto životnosti program Engega-2014 ušetrí celkovo 11790 ton CO2, pričom cena jednej 

 
5 Emisná náročnosť nového vozidla pritom nemohla presiahnuť vopred stanovené limity 
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ušetrenej tony bude 59 eur. Úspory programu Engega-2015 budú pravdepodobne menšie 

(odhadované množstvo 5325 ton CO2), ale s nižšou cenovkou (46 eur za jednu ušetrenú tonu CO2).  

Slovensko – dotácie slnečnej energie 

Podpora slnečnej energie sa na Slovensku začala ešte v roku 2009, táto analýza sa však venuje obdobiu 

od roku 2012 (v tomto roku začal Úrad pre Reguláciu Sieťových Odvetví zverejňovať údaje o výške 

dotácií a množstve dotovanej slnečnej energie) do roku 2021 (v čase písania tejto analýzy 

najaktuálnejšie údaje).  

Na Slovensku bolo v tomto období produkovaných približne 0,6 TWh dotovanej slnečnej energie ročne 

(celkové množstvo za 10 rokov bolo vo výške 5,91 TWh). Vzhľadom na množstvo finančných 

prostriedkov použitých ako dotácie – dokopy viac než 2 miliardy eur – však išlo o mimoriadne nákladne 

získanú energiu.  

Ušetrené totiž boli približne 2 milióny ton CO2 (v porovnaní so scenárom, v ktorom by rovnaké 

množstvo elektriny bolo vyprodukované spaľovaním plynu). Po prepočte zistíme, že za jednu ušetrenú 

tonu CO2 sme zaplatili približne 956 eur – viac ako 12-násobok momentálnej ceny emisnej povolenky6. 

Podľa predikcií štátneho tajomníka Karola Galeka budú v rámci dotačného programu celkovo vyplatené 

dotácie vo výške 3,2 miliardy eur. Celkovo táto suma ušetrí 4,2 milióna ton emisií, s cenovkou 749 eur 

za jednu ušetrenú tonu CO2. Aj v prípade, že by solárne panely produkovali elektrinu ešte aj 10 rokov 

bez dotácií pri súčasnom výkone (s predpokladanou životnosťou 30 rokov), klesne cena jednej 

ušetrenej tony CO2 na 497 eur.  

Ak by sme pritom platili za povolenky7 pre plynovú elektráreň po dobu 20 rokov, stálo by nás to dokopy 

331 miliónov eur. Ušetrili by sme tak 2,6-2,9 miliardy eur, pričom: 

• Predpokladaná cena jedného jadrového reaktora elektrárne Mochovce, ktorý by bezemisne 

produkoval 6-7 násobne viac elektriny ako dotované solárne panely a pravdepodobne by 

vydržal dvakrát dlhšie, sú približne 3 miliardy eur 

• Podľa odhadu analytikov Útvaru hodnoty za peniaze, Inštitútu environmentálnej politiky 

a konzultačnej spoločnosti BCG by zníženie emisií o 6,3 milióna ton CO2 v rôznych iných 

sektoroch do roku 2030 (požiadavka „Fit for 55“) malo stáť 2,7 miliardy eur 

 

Emisné povolenky a uhlíková daň 
ETS aj uhlíková daň sledujú ten istý cieľ – zníženie množstva vyprodukovaných emisií. Naplniť tento cieľ 

sa však usilujú rôznymi spôsobmi, ktoré sa vo viacerých aspektoch líšia. Táto sekcia porovnáva ETS 

a uhlíkovú daň najprv z teoretického hľadiska, a následne zhŕňa zistenia z existujúceho empirického 

výskumu.  

Porovnanie modelov – teória  

 Systém emisných povoleniek Uhlíková daň 

Zložitosť 

- Komplexný dizajn 
- Je potrebný sprievodný 
ekosystém (platforma na 
obchodovanie s povolenkami, 
systém na monitoring 
povoleniek, a pod.) 

- Štáty majú so zdaňovaním 
dlhoročné skúsenosti, výzvou 
je nastavenie „správnej“ ceny 
uhlíka 
- finálna implementácia môže 
byť náročná, každý krok vo 

 
6 Cena z 25. júla 2022 – 78€ 
7 Pri súčasnej cene – 78€ 
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výrobe musí mať definované 
emisie 

Distribúcia nákladov na 
redukciu CO2 

- Počiatočná alokácia 
povoleniek – 2 možnosti: 

1) Povolenky rozdané 
zadarmo na isté 
obdobie vopred 
(„grandfathering“) 

2) Dražba povoleniek 
- Obchodovanie s povolenkami 

- Náklady priamo naviazané na 
každú vyprodukovanú 
jednotku CO2 

Určenie ceny emisií CO2 

- Cenu povoleniek určujú 
trhové mechanizmy (ponuka 
a dopyt, špecifické prvky 
dizajnu systému) ale pre 
fungovanie ETS(ponuku) je 
nevyhnutné limitovať max. 
množstvo emisií 

- Výška dane je nastavená 
štátom a určovaná 
prostredníctvom IAM8 
modelov 

Neistota nákladov a prínosov 

- Istota ohľadom množstva 
emisií  
- Neistota ohľadom nákladov 
na splnenie cieľa 

- Istota ohľadom ceny za 
vyprodukovanú jednotku CO2 
- Neistota ohľadom množstva 
vyprodukovaných emisií 

Zdroj: Autor na základe LSE (2014) a Green (2021) 

Dizajn 

Príprava a implementácia ETS si vyžaduje nielen pomerne zložitý dizajn, ale aj robustný ekosystém 

podporných mechanizmov, akými sú napríklad platforma na obchodovanie s povolenkami alebo 

systém na monitorovanie počtu povoleniek v obehu (a na vyraďovanie už „využitých“ povoleniek). Do 

systému emisných povoleniek je taktiež možné zahrnúť koncept „offsetov“ (nákup kreditov za cieľom 

zníženia celkovej uhlíkovej stopy), ktorý následne vyžaduje dodatočné hodnotiace a monitorovacie 

mechanizmy.  

V prípade uhlíkovej dane ide v princípe o známu stratégiu – s výberom daní majú vlády dlhoročné 

skúsenosti. Špecifickú výzvu v prípade uhlíkových daní však predstavuje – vzhľadom na povahu 

zdaňovaného objektu – nastavenie výšky dane. Ak je totiž nastavená daň príliš nízka, nepôsobí ako 

dostatočná motivácia k redukcii emisií, prípadne výnosy z nej nedostatočne reflektujú škody 

spôsobené emisiami CO2. Ak je naopak privysoká, má negatívny vplyv na zisky, zamestnanosť 

a spotrebiteľov. Detailnejšia analýza určovania výšky dane presahuje rámec tohto dokumentu, 

považujeme však za vhodné aspoň stručne načrtnúť túto problematiku.  

Výška uhlíkovej dane má za cieľ vyjadrovať spoločenské náklady emisií CO2. Spoločenské náklady sú 

celkové škody na hospodárstve a ľudskom blahobyte vytvorené dodatočnou tonou CO2. Aby tieto 

škody mohli byť premietnuté do uhlíkovej dane, je potrebné ich vyjadriť v peniazoch. Práve finančná 

kvantifikácia škôd je hlavnou výzvou uhlíkovej dane.  

Výhodou ETS a uhlíkovej dane oproti dotačným schémam je tzv. dvojitá dividenda. Okrem zníženia 

emisií generujú daňové príjmy, ktoré umožňujú za prvé kompenzovať redistribučné dopady zvyšovania 

ceny energií a tovarov, za druhé, môžu podporiť ekonomický rast. To či bude mať napr. uhlíková daň 

na ekonomiku vo výsledku škodlivé dopady alebo nie závisí od toho, či vlády adekvátne znížia 

 
8 https://unfccc.int/topics/mitigation/workstreams/response-measures/integrated-assessment-models-iams-
and-energy-environment-economy-e3-models 
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„škodlivejšie“ dane z príjmov. Existujúce simulácie dopadov potvrdzujú dvojitú dividendu v prípade 

znižovania kapitálových daní, ale nie v prípade zdaňovania práce9. Existujúce štúdie naznačujú, že 

takmer tretina výnosov týchto daní nebola použitá v dotknutom sektore, či na znižovanie iných daní.10 

V prípade európskych uhlíkových daní nebol potvrdený negatívny dopad na rast HDP, avšak ani 

pozitívny.11 Uhlíková daň by mala mať čo najširší základ (zdanenie uhlíka na úrovni primárnych surovín) 

a nemala by dopadať len na špecifické odvetvia.12 

Na finančné vyjadrenie škôd sa v súčasnosti používajú tzv. modely integrovaného hodnotenia 

(„integrated assessment models“ – IAMs). Tieto modely používajú matematické rovnice, popisujúce 

globálne hospodárstvo, celosvetovú cirkuláciu emisií CO2 vznikajúcich v dôsledku hospodárskej 

činnosti, a škody plynúce z týchto procesov. Problémom týchto modelov však je, že sú postavené na 

viacerých predpokladoch, s ktorými sa spája vysoká neistota. Ekonóm Gilbert Metcalf identifikuje tri 

hlavné problémy: 

1) Určenie diskontnej sadzby 

2) Meranie škôd spôsobených emisiami CO2 

3) Zohľadnenie možnosti výskytu katastrof (udalostí s nízkou pravdepodobnosťou výskytu ale 

veľkými potenciálnymi škodami) 

 

Odhadované hodnoty týchto premenných sa môžu výrazne líšiť a mať veľký vplyv na výslednú výšku 

dane. V súčasnosti je uhlíková daň zavedená v 20 Európskych krajinách, pričom výška dane za metrickú 

tonu emisií uhlíka sa pohybuje od menej ako jedného eura (Poľsko) až po hodnoty presahujúce 100 

eur (Švédsko, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko). V žiadnej z týchto krajín pritom nie je uhlíková daň 

zavedená ako plošná, pokrývajúca všetky sektory ekonomiky. 

Obmedzenia 

Spoločným problémom merania efektivity oboch prístupov je, že sa zameriavajú na zníženie emisií, 

avšak to nie je cieľom týchto opatrení. Cieľom uhlíkovej dane aj povoleniek je spomaľovanie 

globálneho otepľovania. I napriek znižovaniu emisií v jednotlivých krajinách, toto úsilie neprinesie 

žiadúci výsledok, pokiaľ iné krajiny naďalej emisie zvyšujú, zvlášť ak dochádza ku carbon leakage. Preto 

mnoho vedcov, vrátane nositeľa Nobelovej ceny za environmentálnu ekonómiu Nordhausa hovoria 

o potrebe efektívneho globálneho kompaktu, ktorý by mal zabezpečiť globálnu zmenu. Takýto 

kompakt by mal nielen určovať výšku uhlíkovej dane, ale aj penalizáciu za jej neuvaľovanie. Vo svojich 

analýzach navrhuje zavedenie dovozného cla do krajín/regiónov, ktoré uhlíkovú daň uplatňujú. 

Nasledujúci obrázok na základe modelu 15. regiónov indikuje, koľko krajín nastolí uhlíkovú daň – 

jednotlivé stĺpce určujú výšku sadzby cla – pri hodnote 7% a uhlíkovej dani 50 USD/tCO2 by sa zapojilo 

všetkých 15 krajín. Zavedenie CBAM je v súlade s touto úvahou, avšak zavedenie a implementačné 

 
9 Jaimee Freire-González, “Environmental Taxation and the Double Dividend Hypothesis in CGE Modelling 
Literature: A Critical Review,” Journal of Policy Modeling 40:1 (January-February 2018), 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0161893817301205?via%3Dihub. 
10 Jeremy Carl and David Fedor, “Tracking Global Carbon Revenues: A Survey of Carbon Taxes Versus Cap-and-
Trade in the Real World,” Energy Policy 96 (September 2016), 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421516302531#. The total does not sum to 100 
percent as these categories are not comprehensive, and new spending may not match the revenue generated 
in a given year 
11 https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/pandp.20201081 
12 https://taxfoundation.org/carbon-taxes-green-tax-reforms/#_ftn37 
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problémy nás opäť privádzajú k pôvodnému problému. Ako určiť objem CO2 v jednotlivých 

produktoch?13 

 

Zdroj: https://bcf.princeton.edu/wp-content/uploads/2020/12/Combined-Slides-1.pdf 

 

Kvantitatívny vs. cenový nástroj 

ETS je tzv. kvantitatívny nástroj („quantity instrument“). Regulácia sa zameriava na celkové množstvo 

vyprodukovaných emisií a obmedzuje ich množstvo jednoduchým „zastropovaním“ prostredníctvom 

alokácie povoleniek na vopred určené množstvo emisií. Keďže cieľom takéhoto systému je postupne 

emisie znižovať, množstvo vydaných povoleniek je progresívne (napr. každý rok) znižované. Vytvárajú 

sa tak cykly vydávania a spotrebovávania povoleniek. Vo všeobecnosti existujú dva spôsoby alokácie 

povoleniek na začiatku každého cyklu: 

• Dražba – celkový objem povoleniek sa stane predmetom dražby, na ktorej si záujemcovia 

povolenky zakúpia 

• „Grandfathering“ – systém, v ktorom istá inštitúcia (zvyčajne štát/vláda) povolenky (zadarmo) 

pridelí producentom emisií 

 

Tieto dva systémy teoreticky môžu byť aj kombinované. Napríklad jedna polovica celkového objemu 

povoleniek môže byť alokovaná systémom grandfathering-u a druhá polovica môže byť vydražená. Po 

počiatočnej alokácií povoleniek s nimi ich majitelia môžu obchodovať. 

 
13 Štandardne sa v tomto prípade poukazuje napríklad na situáciu, keď krajina produkuje hliník vo viacerých 
závodoch, pričom na spoločný trh EU bude vyvážať len hliník využívajúci vo výrobe vodnú (jadrovú) energiu, zatiaľ 
čo na domácom trhu bude umiestňovať vysoko emisne náročný hliník z iného závodu. Vzniká tak otázka, či sa má 
uvažovať o emisnej náročnosti priemerného produktu, alebo konkrétneho produktu. 
Ďalším problém je tiež otázka, ako zahrnúť vývozné dotácie do konceptu dovozného cla (problém pravidiel WTO) 
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V prípade, že producenti emisií počas cyklu nenakupujú dodatočné povolenky, platia za ne len na 

začiatku (aj to len v prípade, že celý objem povoleniek nie je alokovaný prostredníctvom 

grandfathering-u).  

Inak to je v prípade uhlíkovej dane: tu ide o tzv. „cenový nástroj“ (price instrument) – uvalenie dane 

na jednotku CO2 zvyšuje náklady spojené s jej vyprodukovaním a motivuje producenta emisií k 

maximálnej možnej redukcii emisií (toto samozrejme platí len, ak náklady na redukciu emisií sú nižšie, 

než aké sú náklady spôsobené daňou). Kľúčové je teda nastavenie správnej výšky dane. 

Nesmie sa však zabúdať na to, že okrem charakteristík samotných mechanizmov, ktoré majú viesť 

k znižovaniu emisií, je dôležité aj to, aký podiel celkových emisií je týmito mechanizmami pokrytý. 

Uhlíkové dane aj emisné povolenky sa totiž zvyčajne vzťahujú len na istú časť celkových emisií.  

ETS EÚ (ktorý zahŕňa aj Nórsko, Island a Lichtenštajnsko) napríklad podľa Svetovej banky pokrýva len 

41% skleníkových plynov vypustených v EÚ. Tento systém sa totiž vzťahuje len na činnosti v odvetví 

energetiky, spracovateľského priemyslu a leteckej dopravy (vrátane letov z EHP do Spojeného 

kráľovstva). 

Na Slovensku podľa štúdie ÚHP pokrýva európsky ETS o niečo viac emisií než je priemer EÚ (51%; 

priemerná hodnota za obdobie 2016 až 2019): 

 

Graf: Rozdelenie emisií podľa sektorov, Slovensko (priemer za roky 2016-2019) 
Zdroj: ÚHP 

 

Neistota 

Okrem mechanizmov, ktoré majú viesť k zníženiu emisií, sa tieto prístupy líšia aj typom neistoty, ktorá 

je s nimi spojená. V prípade ETS sa neistota nachádza na strane ceny za emisie. Regulátor určí celkový 

objem emisií, ktoré je možné vypustiť, avšak uvaľuje na producentov emisií bremeno neistoty, keďže 

sa nie vždy dá predpovedať, ako sa cena povoleniek bude vyvíjať. Tým, že obchodná platforma ETS je 

v EÚ otvorená aj pre finančných investorov (nielen pre emitentov), môže vznikať dodatočný tlak na 

zvyšovanie ceny. 
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Naopak v prípade uhlíkovej dane je neistota na strane celkového objemu emisií. Pri tomto systéme 

totiž producenti emisií vedia vopred, aké náklady budú spojené s ich výrobou (za predpokladu, že 

nedôjde k nepredpokladanému nárastu vyprodukovaných emisií), nie je však možné predpovedať, 

k vypusteniu akého množstva emisií reálne dôjde.  

Oba modely samozrejme umožňujú aj istú mieru variácií. Napríklad pri ETS môže byť zavedená 

minimálna (alebo maximálna) cena povolenky; takto upravený systém povoleniek potom vlastnosťami 

začína pripomínať daň. Takisto môže byť tento systém spojený so systémom offsetov – producent 

emisií môže zaplatiť istú sumu peňazí tretej strane, ktorá tieto peniaze investuje do projektu, ktorý 

odstráni alebo zníži množstvo emisií. Na základe množstva „ušetrených“ emisií je potom vydaný kredit, 

ktorý môže producent emisií využiť na zníženie svojej uhlíkovej stopy. 

 

Metaštúdie ex-post analýz trhových prístupov 

J. Green (2021) 

Autorkou prvej metaštúdie je Jessica Green, profesorka politológie na University of Toronto. Táto 

publikácia, zverejnená v marci 2021, poskytuje prehľad ex-post kvantitatívnych hodnotení politík 

nastavovania cien uhlíka. Štúdie, ktoré Green skúmala, museli spĺňať štyri kritériá:  

1) Poskytovať ex-post kvantitatívne hodnotenie zníženia emisií v určitej jurisdikcii 

2) Preukázať kauzalitu a izolovať množstvo emisií, ktoré možno pripísať danej politike 

3) Závislou premennou v štúdii musí byť zníženie emisií (t. j. nie napríklad zníženie spotreby 

elektriny alebo palív, pokiaľ nie sú kvantifikované ako emisie CO2)  

4) Zahrnutá je len peer-reviewed literatúra a „šedá literatúra“ („grey literature“ – napr. 

publikácie Svetovej banky alebo OECD). Nezahrnuté sú hodnotenia vlastných programov zo 

strany vlád 

Green identifikovala 37 štúdií, ktoré spĺňajú tieto podmienky. Až 70% z nich sa venovalo politikám na 

území Európy, a nadpolovičná väčšina skúmaných štúdií skúmala dopady systémov emisných 

povoleniek: 

 
Distribúcia štúdií (N=37). Panel (a) zobrazuje geografickú distribúciu štúdií zahrnutých do analýzy; 

panel (b) znázorňuje rozdelenie podľa rôznych politík stanovovania cien uhlíka. 
Zdroj: Green (2021) 

 

 

 

about:blank
about:blank


                                                                                                                                     

34 
 

Na základe preskúmania výsledkov týchto štúdií prichádza Green k trom zisteniam relevantným pre 

túto analýzu.  

 

1) Efekt oboch politík na znižovanie emisií CO2 je relatívne malý; vo všeobecnosti medzi 0% 

a 2% ročne 

Green uvádza, že ETS EÚ – najstarší a najväčší systém tohto typu – vo všeobecnosti znižuje emisie vo 

všetkých sektoroch o 0% - 1,5%. Treba však poznamenať, že tieto čísla zahŕňajú aj redukcie emisií 

dosiahnuté v prvej fáze projektu, ktorá bola považovaná za pilotnú, pričom ceny povoleniek a rozsah 

ich uplatňovania sa v čase menili.  

Dlhodobý vývoj ceny povoleniek v EÚ ETS:  

  

Graf X: vývoj cien emisných povoleniek v EÚ ETS 
Zdroj: Trading economics  

Limitovaný efekt emisných povoleniek Green pripisuje dvom fenoménom:  

• Vzniku tzv. „únikov“ („leakages“) – situácií, keď podniky presunú produkciu do štátov 

s voľnejšími reguláciami ohľadom emisií CO2. Príkladom takéhoto úniku je systém emisných 

povoleniek v Kalifornii, z ktorého podľa Green uniká von zo štátu 24% - 43% emisií z produkcie 

elektriny s cieľom vyhnúť sa reguláciám.  

• Vysokej náročnosti oddeľovania efektov systému povoleniek od iných iniciatív, akými sú napr. 

opatrenia v oblasti energetickej efektivity alebo nízkouhlíkové investície a dotácie. Príkladom 

je program RGGI v severovýchodnej časti USA, ktorého súčasťou je systém emisných 

povoleniek. Podľa štúdie z roku 2015 je možné tomuto programu pripísať 19% redukciu emisií 

z produkcie elektriny v rokoch 2009 až 2012. Autori štúdie aj Green však poukazujú na to, že 

nie je možné spoľahlivo oddeliť efekt emisných povoleniek od iných častí programu (napr. už 

spomínané nízkouhlíkové investície). 
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2) Vo všeobecnosti sa zdá, že uhlíkové dane dosahujú o niečo lepšie výsledky pri znižovaní 

emisií než systém emisných povoleniek 

 

Green k tomuto záveru prichádza na základe zistení skúmaných štúdií a prichádza s dvomi možnými 

(politickými) vysvetleniami: 

• Pri uhlíkových daniach je väčšia časť (79%) celkového počtu zavedená na národnej úrovni, než 

ako tomu je v prípade ETS (44%). Fakt, že komparatívne väčšia časť systémov s povolenkami 

nemá podporu národnej/federálnej vlády, môže potenciálne znižovať to, čo sú schopné 

dosiahnuť. 

• Podľa Green existujúci výskum naznačuje, že firmy vnímajú systém emisných povoleniek ako 

menej nákladný (vďaka tomu, že niektoré dizajny umožňujú offsety a zadarmo pridelené 

povolenky) a preto lobujú za prijatie tohto systému.  

 

3) Vplyv systému emisných povoleniek EÚ bol „extrémne limitovaný“ 

Vzhľadom na to, že ETS EÚ je spravovaný bohatými štátmi s vysokou regulačnou kapacitou a projekt 

prešiel tromi fázami, ktoré poskytli priestor na učenie sa, považuje Green tento systém za „most-likely 

case“ (prípad s najväčšou pravdepodobnosťou úspechu). Treba brať do úvahy, že zahrnuté štúdie sa 

líšia v skúmanom časovom období, krajinách a odvetviach, a nie vždy je možné spoľahlivo oddeliť vplyv 

povoleniek na zníženie emisií od iných vplyvov. Green však identifikuje tri trendy: 

• Celkové zníženia emisií sú pomerne nízke – pohybujú sa medzi 0% a 1,5% ročne 

• Najväčšie zaznamenané redukcie sa netýkajú celej ekonomiky ale špecifických sektorov (napr. 

výrobné odvetvie) 

• Hnacou silou redukcií nie je celospoločenská transformácia ale postupné riešenia (napr. zmena 

paliva, zvýšenie efektívnosti, a pod.) 

 

E. Haites (2018) 

Autorom druhej metaštúdie je Erik Haites, ekonóm a zakladateľ firmy Margaree Consultants. Zo 

všetkých skúmaných štúdií v Haitesovej metaštúdii je pre tento dokument relevantných „päť hlavných 

štúdií“ posudzujúcich dopady uhlíkových daní v jednej alebo viacerých členských štátoch EÚ. Pri 

hodnotení ETS Haites počet skúmaných štúdií neuvádza („Data on aggregate emissions are available 

for many [green house gas] ETS“). Je potrebné poznamenať, že Haites pri výbere štúdií do svojej 

analýzy nepoužíval kritérium dokázanej kauzality (zahrnuté teda sú aj korelačné štúdie) a väčšina 

zahrnutých štúdií vyjadruje dosiahnutú redukciu emisií oproti scenáru „business-as-usual“ (scenáru, 

v ktorom by istá politika nebola zavedená).  

• Uhlíkové dane 

Haites na základe skúmaných štúdií dochádza k záveru, že uhlíkové dane dosiahli zníženie emisií 

o približne 6,5% – pokles, ktorý Haites označuje ako „malý“ – oproti scenáru, v ktorom by neboli 

zavedené. Haites navyše uvádza, že medzi rokmi 2008 a 2015 klesli emisie nepokryté ETS viac 

v krajinách bez uhlíkovej dane než v tých, ktoré takúto daň majú. Výnimkami zo skúmaných krajín boli 

len Dánsko a Švajčiarsko. Na základe týchto zistení Haites dochádza k záveru, že poklesy emisií by mali 

byť pripisované politikám, ktoré nesúvisia s uhlíkovou daňou.  

Haites uvádza dve možné vysvetlenia limitovanej účinnosti uhlíkových daní: 

1) Daňové sadzby sú príliš nízke v porovnaní so spoločenskými nákladmi uhlíku a v porovnaní 

s cenami zdaňovaných palív 
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2) Daňové sadzby sú vo väčšine prípadov upravované („aktualizované“) len v období 3-5 rokov 

po zavedení dane 

 

• Systémy emisných povoleniek 

V prípade ETS Haites podobne ako Green konštatuje, že je veľmi zložité určiť, akú časť redukcie emisií 

je možné pripísať týmto politikám. Štúdie skúmajúce efekty systému emisných povoleniek EÚ 

odhadujú, že tento systém vo svojej prvej fáze (2005-2007) znížil množstvo emisií o 130–247 MtCO2 

oproti scenáru, v ktorom by táto politika nebola zavedená. Podobne ako Green, aj Haites konštatuje, 

že k redukciám došlo hlavne vďaka postupným riešeniam – konkrétne zmenám paliva a zvyšovaniu 

efektivity.  

Systém emisných povoleniek mal podiel aj na znížení emisií, ku ktorému došlo v druhej fáze projektu. 

Podľa Petricka a Wagnera medzi rokmi 2007 a 2010 znížili nemecké výrobné podniky spadajúce do 

povolenkovej schémy emisie o jednu pätinu oproti firmám (autori pripisujú pokles emisii nižšej 

uhlíkovej náročnosti, nie poklesu produkcie), ktoré do systému povoleniek nespadali. V rokoch 2008 – 

2010 znížili francúzske závody produkciu emisií o približne 15% až 20% v porovnaní so závodmi, ktoré 

pod systém emisných povoleniek nespadajú. Štatisticky signifikantné zníženie emisií v období medzi 

rokmi 2008 a 2012 našla aj štúdia skúmajúca nórske závody.  

R. Martin, M. Muuls, U. Wagner (2016) 

Tretia metaštúdia má troch autorov – Ralf Martin a Mirabelle Muuls sú profesormi ekonómie na 

Imperial College London a Ulrich Wagner je profesorom ekonómie na University of Manheim. Táto 

metaštúdia skúma zistenia z celkovo 59 zdrojov (zdroje zahŕňajú akademické publikácie aj policy 

briefy), ktoré skúmali dopady systému emisných povoleniek EÚ, pričom zdroje boli zahrnuté len ak išlo 

o: 

1) Originálny výskum 

2) Výskum založený na reálnych dátach 

3) Ex-post analýzu 

Použitie týchto kritérií vyradilo teoretický výskum a publikácie založené na simuláciách. Na základe 

skúmaných štúdií Martin a spol. dochádzajú k dvom zisteniam relevantným pre tento policy brief.  

1) Štúdie založené na dátach o agregovaných emisiách na sektorovej úrovni odhadujú 

redukcie emisií vo výške medzi 2,4% a 6,3% 

Skúmaná pritom bola prvá fáza (2005-2007) a začiatok druhej fázy (2008-2009). Štúdie konštatujú, že 

miera redukcie emisií sa výrazne líšila naprieč členskými štátmi a k najvýraznejším redukciám došlo 

v štátoch EU15. Ide pritom o vyjadrenie efektu systému emisných povoleniek oproti scenáru, v ktorom 

by tento systém nebol zavedený.  

2) Štúdie založené na dátach o emisiách na úrovni podnikov odhadujú redukcie emisií vo 

výške medzi 16% a 26% 

Obe čísla sú zisteniami štúdií, ktoré skúmali dopad systému emisných povoleniek na sektor výroby. 

Spomínané čísla pochádzajú z obdobia od roku 2007 do roku 2010.  

Závery metaštúdií 

Konkrétne čísla uvádzané v štúdiách sa líšia, avšak na základe vyššie spomínaných metaštúdií je možné 

dôjsť k nasledovným záverom: 

about:blank
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• Uhlíkové dane a systémy emisných povoleniek sú prakticky vždy zavádzané v kombinácii 

s inými politikami, v dôsledku čoho sú ex-post analýzy metodologicky náročné, a to často až do 

takej miery, že ich zistenia sú značne limitované a/alebo nejednoznačné: 

o Paralelné zavádzanie viacerých politík v mnohých prípadoch znemožňuje jednoznačné 

priradenie pozorovaných dopadov ku konkrétnej politike. Z tohto dôvodu má 

literatúra tendenciu zameriavať sa na korelácie, ktorých výpovedná hodnota je 

v porovnaní s kauzalitami nižšia 

o Vzhľadom na limitácie dostupných dát a vedomostí je pri realizácii štúdií bežnou 

praxou, že autori robia pri istých premenných „kvalifikované odhady.“ Aj keď ide 

o odhady na základe ich najlepšieho vedomia a svedomia, stále ide o odhady, čo 

znamená, že v konečnom dôsledku sú dosiahnuté výsledky, ktoré nedokonalo 

reflektujú realitu. Navyše, vyššia komplexnosť témy vedie aj k vyššiemu množstvu 

odborných odhadov, čo následne môže mať výrazný dopad na konečný výsledok 

(príkladom predpokladu, s ktorým analýzy často pracujú, je predpoklad, že politici sa 

budú snažiť dodržať nastavené ciele) 

o Vzhľadom na nedokonalosť dát, vedomostí a (analytických) nástrojov existuje priestor 

pre tzv. „rozumný nesúhlas“ – situáciu, v ktorej spolu nesúhlasia dvaja dostatočne 

informovaní, rozumne uvažujúci a úprimní aktéri. V dôsledku existencie takejto 

možnosti dochádza k tomu, že štúdie, ktoré skúmajú rovnaký jav za to isté časové 

obdobie, dospejú kvôli rozdielnym (aj keď rozumným) metodologickým rozhodnutiam 

k rozdielnym výsledkom.   

• Výsledky nie sú zmiešané len v prípade klasických štúdií, ale aj v prípade metaštúdií – Green 

konštatuje, že „vplyv ETS EÚ bol „extrémne limitovaný,“ zatiaľ čo Martin a spol. tvrdia, že 

„pokiaľ ide o emisie uhlíka, dostupné dôkazy naznačujú, že [ETS EÚ] mal na ne výrazne 

negatívny vplyv.“ Rozdielne závery metaštúdií sa dajú pripísať (napríklad) rozdielom vo vzorke 

skúmaných štúdií. Zloženie týchto vzoriek závisí od kritérií, ktoré nastaví autor metaštúdie, 

pričom – podobne ako pri bežných štúdiách – neexistujú „objektívne najsprávnejšie“ kritériá. 

• Autori metaštúdií sa zhodujú, že množstvo existujúcich ex-post analýz je relatívne malé – vo 

väčšine prípadov je výskum o dopadoch uhlíkových daní a emisných povoleniek teoretický 

alebo založený na simuláciách a/alebo modelovaní. 

• Dve z troch metaštúdií sa zhodujú, že uhlíkovým daniam a systémom emisných povoleniek je 

možné pripísať len relatívne malé redukcie v množstve emisií CO2, s najväčšou 

pravdepodobnosťou nedostačujúce na dosiahnutie nastavených klimatických cieľov (napr. 

Parížskej dohody). Avšak viaceré analýzy skúmajú efekty ETS v časoch  keď keď bola cena 

povolenky v EÚ veľmi nízka. Súčasné ceny sú na iných úrovniach a majú pravdepodobne iný 

efekt.  

• Miera redukcií emisií CO2 má pomerne vysoký rozptyl naprieč skúmanými odvetviami aj 

krajinami. 

Druhá fáza (2008-2012) systému emisných povoleniek EÚ bola úspešnejšia v redukovaní emisií, než 

prvá fáza (2005-2007).  
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Vplyv poľnohospodárskej politiky EÚ na emisie skleníkových plynov 

Možnosti využitia merateľných ukazovateľov pri monitoringu 

plnenia cieľov 

Úvod 

Emisie skleníkových plynov sa stali jedným z hlavných tém národných ale aj medzinárodných politík. 

Stratégie či záväzky o znižovaní emisií sú často označované ako nedostatočné na dosahovanie 

preferovaných cieľov. Po rokoch ale tiež dochádza k revízii ekologických politík, ktoré podľa nových 

poznatkov skôr poškodzujú, ako šetria životné prostredie.  

Znižovanie emisií skleníkových plynov sa dotýka viacerých sektorov – od energií, po dopravu či 

poľnohospodárstvo. Kým v doprave či energetike je niekoľko stratégií a právnych noriem, ktoré 

upravujú znižovanie emisií, poľnohospodárstvo sa zatiaľ len jemne dotýka environmentálnych cieľov. 

Agrosektor je politicky vnímaný veľmi citlivo, reformy sa presadzujú len pomaly a k farmárom sa 

pristupuje individuálne, ako ku skupine, ktorú je potrebné chrániť. Tento protekcionistický prístup však 

blokuje dosahovanie iných cieľov, predovšetkým tých, ktoré sa dotýkajú životného prostredia. Dnes je 

však jasné, že bez zmien v pôdohospodárstve, sa emisné ciele nedajú dosiahnuť. V tejto analýze sa 

preto pozrieme konkrétnejšie na to, ako poľnohospodárstvo v EÚ prispieva k emisiám skleníkových 

plynov, ako Spoločná poľnohospodárska politika reflektuje potrebu znižovania emisií a uvedieme 

niekoľko príkladov dobrej politickej praxe.  

 

1. Poľnohospodárstvo a emisie skleníkových plynov 

Skleníkových plynov, ktoré vychádzajú z ľudskej činnosti a ovplyvňujú zmenu klimatických podmienok, 

je niekoľko.14 Uvádzame stručný prehľad tých, ktoré majú najzásadnejší vplyv na klimatické zmeny.  

Oxid uhličitý (CO2) – má najväčšie zastúpenie v globálnych emisiách skleníkových plynov. Tvorí 76 % 

emisií a vychádza najmä z využívania fosílnych zdrojov, obhospodarovania lesov (najmä pri ťažbe 

dreva), produkuje sa tiež pri čistení pozemkov s cieľom poľnohospodárskej činnosti, či pri degradácii 

pôdy. Má prirodzené zastúpenie v prírode, avšak ľudská aktivita mení jeho kolobeh pridávaním uhlíka 

do atmosféry ako aj ovplyvňovaním schopnosti prirodzených záchytov v lesoch a pôde.15   

Metán (CH4) – tvorí 16 % spomedzi všetkých emisií skleníkových plynov. Vzniká najmä pri 

poľnohospodárskej činnosti či spaľovaní biomasy. Metán má oveľa kratšiu životnosť v atmosfére ako 

oxid uhličitý, je však výrazne účinnejší pri zachytávaní žiarenia ako CO2. Globálne je 50 – 65 % metánu 

tvorených ľudskou aktivitou. 16 V poľnohospodárstve k emisiám metánu prispieva živočíšna výroba, 

predovšetkým chov ošípaných, dobytka, kôz a oviec, ktoré ho produkujú pri trávení. Metán vzniká aj 

pri skladovaní hnoja alebo hospodárení s ním.17  

Oxid dusný (N2O) – prispieva asi 6 % k emisiám skleníkových plynov. Emisie vznikajú najmä pri 

využívaní hnojív v poľnohospodárstve, ale aj pri spaľovaní fosílnych palív. Hoc je jeho zastúpenie 

 
14 https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data 
15 https://www.epa.gov/ghgemissions/overview-greenhouse-gases#carbon-dioxide 
16 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_all_final.pdf, s. 65.  
17 https://www.epa.gov/ghgemissions/overview-greenhouse-gases#methane 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_all_final.pdf
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v emisiách skleníkových plynov menšie, je oveľa trvácnejší ako napr. oxid uhličitý. V priemere molekuly 

tohto plynu ostávajú v atmosfére 114 rokov. Potom sú pohltené alebo sa rozpadnú. Pol kila oxidu 

dusného dokáže 300 násobne viac zohriať atmosféru ako pol kila oxidu uhličitého.18 

Fluórované plyny (F-plyny) – tvoria asi 2 % skleníkových plynov a vznikajú pri rôznych priemyselných 

činnostiach či chladiacich procesoch. Oproti iným skleníkovým plynom sú ich prirodzené zásoby 

ojedinelé a vznikajú hlavne činnosťou človeka. Aj malé koncentrácie vo vzduchu majú veľký efekt na 

globálne otepľovanie. Navyše sú veľmi trvácne a spravidla dôjde k ich rozpadu až v najvyšších vrstvách 

atmosféry, kde ich zničí slnečné žiarenie. Najčastejšie sa využívajú ako chladivá v klimatizáciách, ako 

hnacie plyny či rozpúšťadlá.19 

 

Graf 1: Globálne emisie skleníkových plynov podľa zdroja 

 

Zdroj:https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data 

 

Skleníkové plyny, ktoré sú emitované ako dôsledok poľnohospodárskej činnosti sú predovšetkým oxid 

uhličitý, metán a oxid dusný. Ako presne sa produkujú emisie skleníkových plynov v 

poľnohospodárstve? Emisie vznikajú na dvoch úrovniach20:  

1. Priame emisie ako výsledok živočíšnej alebo rastlinnej výroby.  

2. Nepriame emisie, ktoré vznikajú premenou prírodných ekosystémov, najmä lesnej pôdy a 

prírodných rašelinísk, na poľnohospodárske využitie. 

 
18 https://www.epa.gov/ghgemissions/overview-greenhouse-gases#nitrous-oxide 
19 https://www.epa.gov/ghgemissions/overview-greenhouse-gases#f-gases 
20 https://www.fao.org/3/cb3808en/cb3808en.pdf 

https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data
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Graf 2: Prehľad produkcie emisií skleníkových plynov podľa zdroja 

 

Zdroj: https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data#Sector 

Poľnohospodárska činnosť významne prispieva k emisiám oxidu dusného. Napr. V Kalifornii je takto 

tvorených 60 % všetkých emisií tohto skleníkového plynu.21 Nadužívanie dusíkatých hnojív spôsobuje, 

že rastliny nedokážu absorbovať dusík v plnej miere a dochádza k uvoľneniu oxidu dusného do 

atmosféry.  

V roku 2018 sa podľa odhadov FAO (Organizácie pre poľnohospodárstvo a výživu) v sektore 

poľnohospodárstva vygenerovalo 9,3 mld. ton emisií skleníkových plynov (ekvivalent CO2  - CO2-eq)22. 

Metán a Oxid dusný z rastlinnej a živočíšnej výroby prispeli k tomuto číslu v tom istom roku 5,3 mld. 

tonami CO2-eq, čo predstavovalo 14 % nárast od roku 2000. Nepriame emisie vznikli najmä v dôsledku 

odlesňovania (2,9 mld. ton CO2-eq), odvodňovaním a spaľovaním organickej pôdy (1 mld. ton CO2-eq). 

Tieto emisie, na rozdiel od emisií z rastlinnej a živočíšnej výroby, od roku 2000 globálne poklesli o 20 

%. Rozdiely sú ale v rôznych častiach sveta, keď napr. v Afrike došlo k nárastu priamych aj nepriamych 

emisií z pôdohospodárstva. 

 

 

 
21 

https://ucanr.edu/sites/Nutrient_Management_Solutions/stateofscience/Nitrous_Oxide__In_focus/#N20_basi
c 
22 Ekvivalent oxidu uhličitého, skrátene CO2-eq, je miera používaná na porovnávanie emisií rôznych 

skleníkových plynov na základe ich potenciálu globálneho otepľovania, prepočtom množstva iných plynov na 
ekvivalentné množstvo oxidu uhličitého s rovnakým potenciálom globálneho otepľovania. 
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Dnešné poľnohospodárstvo využíva 43 % svetových pôd bez ľadu a púští, z ktorých sa 87 % využíva na 

produkciu potravín a 13 % na produkciou biopalív alebo textilných plodín.23  

Graf 3: Celosvetové emisie skleníkových plynov z potravinárskej výroby 

 

Zdroj: https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/cap-and-climate-16-2021/sk/index.html 

V EÚ sú v poľnohospodárstve vypúšťané najmä metán, oxid dusný a oxid uhličitý. V EÚ sú hlavným 

zdrojom metánu chov hospodárskych zvierat, ktorý má na svedomí 50 % všetkých emisií skleníkových 

plynov v poľnohospodárstve. Pri oxide dusnom je hlavným zdrojom znečistenia aplikácia chemických 

hnojív a maštaľného hnoja na poliach, čo tvorí 36 % emisií v poľnohospodárstve. Oxid uhličitý má 14 % 

podiel na tvorbe emisií skleníkových plynov v agrosektore EÚ a pochádza najmä z obrábania 

odvodnených pôd a uvoľneniu uhlíka z pôdy.24 

 

 

 

 

 

 

 
23 https://www.science.org/doi/10.1126/science.aaq0216 
24 https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/cap-and-climate-16-2021/sk/index.html#chapter0 
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Graf 4: Podiel jednotlivých sektorov na emisiách skleníkových plynov v EÚ v roku 2020 

 

Zdroj: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer 

 

1.1 Poľnohospodárstvo v EÚ  

EÚ je jedným z najväčších svetových výrobcov potravín, produkuje približne jednu osminu svetovej 

produkcie obilnín, dve tretiny svetovej produkcie vína, polovicu cukrovej repy a tri štvrtiny olivového 

oleja.25 Únia v hodnotovom vyjadrení vyváža dlhodobo viac potravín do zvyšku sveta, ako z neho 

dováža.26  Zásadnejšie obmedzenie poľnohospodárskej produkcie by znamenalo, že krajiny dovážajúce 

potraviny z EÚ, by prišli o dôležitý zdroj. To platí najmä v živočíšnej produkcii, v ktorej mäso a mliečne 

výrobky dominujú vývozom potravín z EÚ. Na druhej strane je poľnohospodárska produkcia výrazne 

dotovaná, čo jej umožňuje konkurovať aj na trhoch, kde by boli výrobné náklady porovnateľné. Rastúca 

populácia môže v budúcnosti vytvárať tlak na zvyšovanie produkcie potravín. Aj preto majú politiky, 

ktoré znižujú produkciu potravín v EÚ oveľa širší dopad na dostupnosť potravín v krajinách vo zvyšku 

sveta.  

Podiel EÚ na globálnych emisiách skleníkových plynov je zhruba 9 %, 30 % sa emituje v Číne, 15 % 

v USA.27 Regionálne sa najviac emisií v poľnohospodárstve tvorí v Afrike, Ázii a Južnej Amerike. Pri 

bližšom porovnaní krajín a ich emisií v poľnohospodárstve, dominujú krajiny s veľkými plochami 

poľnohospodárskej pôdy, v rastlinnej a živočíšnej produkcii to boli v roku 2018 India, Čína a Brazília. V 

oblasti zmeny využívania pôdy v prospech poľnohospodárstva sa radí Indonézia k najväčším globálnym 

znečisťovateľom, až za ňou je Kongo a Brazília.28  

 
25 https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2015/articles/agriculture-and-climate-change 
26 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Extra-EU_trade_in_agricultural_goods 
27 https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data#Country 
28 https://www.fao.org/3/cb3808en/cb3808en.pdf 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer
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1.1.1 Programové obdobie SPP 2014 - 2020 

Európska komisia v roku 2021 v hodnotení vplyvu spoločnej poľnohospodárskej politiky na zmenu 

klímy a emisie skleníkových plynov uviedla29, že hlavne opatrenia v prvom pilieri mohli pomôcť 

k redukcii emisií skleníkových plynov. V najlepšom prípade sa emisie znížili o 8,7 % v porovnaní s 

východiskovou hodnotou z roku 2016 bez SPP, stredný scenár predpokladal zníženie na úrovni 4,6 % a 

nízky na úrovni 0,3 %. Ide predovšetkým o tzv. greening (Priama platba na poľnohospodárske postupy 

prospešné pre klímu a životné prostredie), ktoré získa poľnohospodár ak dodržiava 3 podmienky30:  

● diverzifikáciu plodín - farmári s viac ako 10 ha ornej pôdy sú povinní pestovať aspoň dve 

plodiny, farmári od 30 ha aspoň tri, pre hlavnú plodinu môžu vyčleniť max. 75 % plochy a 

podnikoch, kde sú predpísané aspoň 3 plodiny, nesmie plocha dvoch presiahnuť 95 %;  

● zachová existujúci trávnatý porast - členské štáty monitorujú podiel trávnatých porastov na 

poľnohospodárskej ploche, na ktorú sa vzťahujú priame platby. Ak klesne pod 5 %, 

poľnohospodári sú povinní obnoviť trávnaté porasty na plochách, ktorý predtým zmenili na iné 

využívanie pôdy. Zároveň musia členské štáty monitorovať environmentálne citlivé trávnaté 

porasty, ktoré nie je možné orať ani meniť na iné plochy.  

● oblasť ekologického záujmu - farmári s viac ako 15 ha ornej pôdy musia vyčleniť 5 % z nej na 

plochy prospešné pre biodiverzitu: napríklad stromy, živé ploty alebo pôda ležiaca úhorom, 

ktorá zlepšuje biodiverzitu a biotopy)31.  

Graf 5: Rozpočet na greening v rámci priamych platieb 

 

Zdroj: https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/greening-21-2017/sk/#chapter1 

 

Platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie (ďalej len Greening) 

stáli okolo 12 mld. eur ročne, čím tvorí zhruba 30 % všetkých priamych platieb a predstavoval približne 

8 % z celého rozpočtu EÚ v roku 2017.32 Tieto financie nie sú zanedbateľné a mali by prinášať 

požadovanú hodnotu. Na greening však dlhé roky smerovala kritika, keďže podľa mnohých expertov 

neboli výsledky pre životné prostredie dostatočné. Napr. nemecká analýza argumentuje, že platby sú 

 
29 https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2021-05/ext-eval-soil-greenhouse-report_2020_en_0.pdf 
30 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1307&from=en: 
31 https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/income-support/greening_sk#howdoesitwork 
32 https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/greening-21-2017/sk/#para52 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1307&from=en
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pre farmárov vzhľadom na niektoré požiadavky (ako napr. zelené pásy) ekonomicky málo zaujímavé.33 

Ďalšia nemecká štúdia skúmala výsledky greeningu v štyroch nemeckých spolkových republikách a 

konštatuje, že greening síce podporil mierne zväčšenie plôch ekologicky vzácnych území, no úroveň zo 

začiatku milénia sa nedosiahla. Takmer žiadne zmeny k lepšiemu sa neudiali po zavedení greeningu ani 

v oblasti rozmanitosti poľnohospodárskych plodín. Trvalé trávnaté porasty zaznamenali mierny nárast, 

avšak nemožno to pripisovať výlučne ekologickým opatreniam SPP. Štúdia tiež uvádza, že zlepšenie 

prichádza v prípade lepšieho zacielenia poľnohospodárskych dotácií. V prípade podpory 

neproduktívnych plôch tak došlo k ich výraznejšiemu zväčšeniu, avšak predovšetkým v regiónoch, kde 

je produktivita poľnohospodárstva menšia. Štúdia uvádza, že ročná podpora posudzovaných opatrení 

cez greening dosahuje sumu 1,5 mld. eur, pričom náklady na ich splnenie predstavovali len cca 190 mil. 

eur.  

Kriticky hodnotil výsledky greeningu aj Európsky dvor audítorov. Konštatuje, že greening ako priama 

platba plní skôr funkciu podpory príjmov poľnohospodárov ako funkciu dosahovania ekologických 

cieľov. Okrem iného vo svojom hodnotení uviedol:  

„Ekologizačná platba nemá úplne vyvinutú intervenčnú logiku. Komisia nestanovila konkrétne ciele ani 

inak neurčila, čo by sa podľa očakávaní dalo prostredníctvom ekologizácie dosiahnuť pre životné 

prostredie a klímu. Na akékoľvek posúdenie účinnosti politiky budú mať navyše vplyv len útržkovité 

poznatky o východiskových situáciách, najmä pokiaľ ide o biodiverzitu a kvalitu pôdy vrátane obsahu 

organického uhlíka.“34 

Uvádza tiež, že výška dotácií v priemere výrazne prevyšuje náklady na implementáciu ekologických 

požiadaviek, preto platba plní skôr funkciu podpory príjmu, ako ekologizačnej platby. Rovnako správa 

upozornila na to, že členské štáty nevyužívajú flexibilitu v ekologických platbách na to, aby ich využívali 

viac v prospech životného prostredia. Platby sú nastavené tak, aby boli súčasťou bežnej 

poľnohospodárskej praxe.35 Efektívne tak bol Greening len priamou platbou natretou na zeleno. 

Greening bude v novom programovacom období nahradený ekoschémami.  

Európsky dvor audítorov kritizoval aj chýbajúce prepojenie medzi greeningom a cieľmi klimatickej 

politiky. Na rozdiel od Programu rozvoja vidieka, kde sú stanovené konkrétne a merateľné ciele politík, 

greeningu takéto ciele chýbali.36 

 

1.1.2 Programové obdobie SPP 2021 - 2027  

Nové 7-ročné programové obdobie SPP bolo o dva roky odložené. Napriek dlhoročným prípravám sa 

základný rámec poľnohospodárskej politiky dolaďoval ešte v decembri 2021. Prijatiu novej SPP 

predchádzal aj Európsky Green Deal (alebo Európska zelená dohoda), ktorého hlavným zámerom je 

spraviť z Európy klimaticky neutrálny kontinent.37 Jeho príbeh sa začal písať v roku 2019, kedy ho 

predstavila Európska komisia.  

V rámci Green Dealu Komisia prijala najmä stratégiu "Z farmy na stôl", stratégiu v oblasti biodiverzity, 

návrh klimatického zákona, ako aj nový akčný plán pre obehové hospodárstvo, ktoré sa všetky 

 
33 https://www.badische-bauern-zeitung.de/fakt-und-greening-nicht-immer-wirtschaftlich 
34 https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/greening-21-2017/sk/#chapter4 
35 https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/greening-21-2017/sk/#para52 
36 https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/greening-21-2017/sk/#A17 
37 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk
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zaoberajú otázkami týkajúcimi sa poľnohospodárstva a vidieckych oblastí.38 Podľa komisie v rámci 

novej SPP39: 

● Bude musieť každá krajina EÚ vo svojom strategickom pláne preukázať vyššie ambície v oblasti 

životného prostredia a klímy v porovnaní s predchádzajúcim programovým obdobím.  

● Posilní sa podmienenosť platieb – napr. vyčlenenie aspoň 3 % ornej pôdy na biodiverzitu a 

neproduktívne prvky, pričom existuje možnosť zvýšiť tento podiel na 7 % vďaka podpore z 

Ekoschém. Chránené budú aj mokrade a rašeliniská.  

● Začnú sa využívať tzv. Ekoschémy - najmenej 25 % rozpočtu na priame platby sa vyčlení na ne, 

čím sa majú poskytnúť stimuly pre poľnohospodárske postupy a prístupy šetrné ku klíme a 

životnému prostrediu.  

● V oblasti rozvoja vidieka sa najmenej 35 % finančných prostriedkov vyčlení na opatrenia na 

podporu klímy, biodiverzity, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat.  

● V rámci operačných programov v sektore ovocia a zeleniny sa vyčlení aspoň 15 % ich výdavkov 

na životné prostredie (navýšenie o 5 percentuálnych bodov v porovnaní s predošlým 

programovacím obdobím).  

● 40 % výdavkov rozpočtu bude musieť súvisieť s klímou a dôrazne podporovať všeobecný 

záväzok vyčleniť do konca obdobia viacročného finančného rámca (VFR) EÚ 10 % rozpočtu EÚ 

na ciele v oblasti biodiverzity. 

Emisie skleníkových plynov v EÚ klesli oproti roku 1990 o viac ako 20 %, čím prekročili cieľ pre rok 

2020.40  Medzi rokmi 1990 až 2016 klesli emisie z poľnohospodárstva EÚ o 22 %.41 Od roku 2010 však 

došlo k istej stagnácii, najmä v dôsledku rastúcej poľnohospodárskej produkcie. Ekologické platby 

z predošlého programovacieho obdobia boli viacerými stranami vyhodnotené ako nedostatočné, preto 

sa v novej SPP budú uplatňovať nové pravidlá.  

Ani nová SPP nemá zadefinované ciele v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov 

v poľnohospodárstve.42 Jednotlivé členské štáty však majú vo svojich strategických plánoch objasniť, 

ako ich zvolené nástroje SPP majú prispieť k znižovaniu emisií v poľnohospodárstve. Slovenský 

strategický plán43 sa dovoláva na Nízkouhlíkovú stratégiu rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s 

výhľadom do roku 205044, kde sa stanovili ciele pre sektory, ktoré nie sú zahrnuté do systému EÚ 

obchodovania s emisiami. Patrí sem okrem dopravy či budov aj poľnohospodárstvo. Na úrovni EÚ je 

tento cieľ stanovený na zníženie emisií o 30 %, na úrovni Slovenska je to zníženie o 20 % (pôvodný cieľ 

bol 12 %)45. Ako je spomenuté vyššie, v oblasti poľnohospodárstva ale neexistuje samostatný a jasný 

cieľ, či už na úrovni EÚ alebo Slovenska.  

 

Graf 6: Vývoj emisií skleníkových plynov v poľnohospodárstve EÚ (v CO2 eq) 

 
38 https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2020-05/analysis-of-links-between-cap-and-green-

deal_en_0.pdf 
39 https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/new-cap-2023-27_sk 
40 https://euractiv.sk/section/klima/infographic/emisie-sklenikovych-plynov-klesli-o-viac-ako-20-percent/ 
41 https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2020-06/cap-specific-objectives-brief-4-agriculture-and-
climate-mitigation_en_0.pdf 
42 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2116&from=SK#d1e5425-187-1 
43 https://www.mpsr.sk/aktualne/europska-komisia-schvalila-slovensky-strategicky-plan-spolocnej-
polnohospodarskej-politiky-na-roky-2023-2027/18431/ 
44 https://www.minzp.sk/klima/nizkouhlikova-strategia/ 
45 https://www.mhsr.sk/uploads/files/zsrwR58V.pdf 
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Zdroj: https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2020-06/cap-specific-objectives-brief-4-

agriculture-and-climate-mitigation_en_0.pdf 

 

Ekoschémy sú najdiskutovanejšou zmenou v novej SPP. Podľa Nariadenia slúžia Ekoschémy na podporu 

poľnohospodárov, ktorí volia postupy prospešné pre klímu, životné prostredie a dobré životné 

podmienky zvierat a boj proti antimikrobiálnej rezistencii.46 Ich použitie je sčasti v rukách členských 

štátov. SPP zaväzuje jednotlivé štáty len k tomu, aby využívali aspoň 1 ekoschému. Slovensko sa vo 

svojom Strategickom pláne zaviazalo využívať dve eko-schémy. Prvá je Celofarmová eko-schéma, ktorá 

zahŕňa začlenenie neproduktívnych prvkov a zlepšenie štruktúry pôdy s cieľom uchovávania uhlíka 

v pôde.47 Bude sa využívať ako doplnok k základnej platbe na plochu, čím sa nebude výrazne odlišovať 

od greeningu, ktorý bol využívaný v predošlom programovacom období. Druhá je Dobré životné 

podmienky zvierat – Pastevný chov, ktorej cieľom je podporiť pastvu, teda čas, ktorý zvieratá strávia 

na pasienku. Opatrenie má obmedziť emisie amoniaku, ktoré vznikajú v maštaľnom chove, kde 

močovina degraduje a unikne ako amoniak do atmosféry skôr, ako vsiakne do pôdy.48 Platba bude 

podporovať najmä zvieratá s trhovou produkciou mlieka.49 Mäsové plemená totiž nie sú v ekoschéme 

zahrnuté, keďže v slovenských podmienkach je väčšina dojčiacich kráv na pastve.  

 
46 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32021R2115 
47 https://www.mpsr.sk/rozvoj-vidieka-a-priame-platby-rybne-hospodarstvo/celofarmova-eko-schema/47-43-
1571 
48 https://www.mpsr.sk/rozvoj-vidieka-a-priame-platby-rybne-hospodarstvo/celofarmova-eko-schema/47-43-
1572 
49 https://www.mpsr.sk/rozvoj-vidieka-a-priame-platby-rybne-hospodarstvo/podmienky-opravnenosti/47-43-
1574 
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2. Nástroje k znižovaniu emisií v poľnohospodárstve  

Poore a Nemecek (2018) vo svojej štúdii upozorňujú, že emisie skleníkových plynov sú sústredené 

v niektorých farmách, čím je možné ich znižovanie efektívne cieliť. Napríklad v prípade hovädzieho 

mäsa, pochádza od 25 % producentov až 56 % emisií z produkcie mäsa a 61 % emisií je 

vyprodukovaných v dôsledku využívania pôdy.50  

 

2.1 Medziplodiny a diverzifikácia plodín 

Nemecko-turecký kolektív autorov (2016) analyzoval vplyv diverzifikácie plodín na emisie skleníkových 

plynov. Vo svojej štúdii zdôrazňujú najmä vplyv medziplodín, keď konštatujú, že medziplodiny 

(strukoviny a ďalšie) môžu výrazne znížiť (o približne 35 %) straty oxidu dusného, v porovnaní 

s monokultúrami, do ktorých bol pridaný dusík.51  

 

2.2 Organické poľnohospodárstvo 

Holka, Kowalska a Jakubowska (2022)52 porovnávali emisie v organickom a konvenčnom 

poľnohospodárstve. Uvádzajú, že medzi rokmi 2000 – 2020 sa plocha v organickom poľnohospodárstve 

globálne zväčšila päťnásobne, len v EÚ sa zväčšila štvornásobne. V EÚ tvorila celková plocha 

v organickom poľnohospodárstve 15 mil. ha, čo predstavovalo 9,2 % z celkovej poľnohospodárskej 

pôdy. Globálne sa v organickom poľnohospodárstve nachádzalo len 1,5 % z poľnohospodárskej pôdy. 

Ak by sa mal v EÚ dosiahnuť plánovaný 25 % podiel poľnohospodárskej pôdy v organickom 

poľnohospodárstve, musela by sa súčasná plocha strojnásobiť do roku 2030.  

Vo svojej analýze ďalej uvádzajú, že technológie využívania hnojív majú značný vplyv na efektívnosť 

využívania dusíka. Pásové hnojenie, správne načasovanie, distribúcia dávok a prispôsobenie sa 

pôdnym podmienkam môžu značne ovplyvniť emisie dusíka. Tie vznikajú pri syntetických ako aj 

organických hnojivách. Pri využívaní organických hnojív má na zvýšenie emisií vplyv ich aplikácia tesne 

pred dažďom, pH pôdy menšie ako 6, hĺbka aplikácie hnojív (hlbšie zapracované hnojivá majú spravidla 

nižšie emisie dusíka ako hnojivá zapracované len povrchne). Pri využívaní hnojovice sa jej zapracovanie 

do pôdy prejaví 9% stratami dusíkatých emisií, pri jej povrchovej distribúcii je to až 27 % strata. 

Znižovanie emisií môže byť dosiahnuté aj voľbou medzi syntetickými hnojivami. Napríklad dusíkaté 

hnojivá majú spravidla nižšie emisie zlúčenín dusíka ako hnojivá na báze močoviny. Pri posudzovaní 

emisií je možné pozrieť sa aj na produkčný proces, ktorý je v prípade konverzie NH3 do iných 

chemických zlúčenín ako je dusičnan amónny či močovina, je nákladný na energiu.  

Organické poľnohospodárstvo spravidla prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov, avšak záleží 

od regionálnych klimatických a pôdnych podmienok, ako aj typu plodiny napr. v rastlinnej výrobe.  Vo 

viacerých pozorovaných územiach vykazovalo organické poľnohospodárstvo na jednotku produkcie 

nižšie emisie ako konvenčné poľnohospodárstvo. V Taliansku došlo v skúmanej oblasti k vyšším 

emisiám skleníkových plynov v organickom poľnohospodárstve, keďže bolo sprevádzané s vyšším 

počtom mechanických postupov, o.i. na zabezpečenie ochrany rastlín. 53 Komplexnejšia nemecká 

 
50 https://www.science.org/doi/10.1126/science.aaq0216 
51 https://energsustainsoc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13705-015-0067-3#Sec13 
52 https://www.mdpi.com/2077-0472/12/9/1383 
53 https://www.mdpi.com/2077-0472/12/9/1383 
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štúdia uviedla, že skúmanie vplyvov organického poľnohospodárstva je zložité, keďže si vyžaduje 

individuálny prístup vzhľadom na región, pôdne charakteristiky a spôsoby hospodárenia.54 

 

2.3 Záchyty uhlíka  

Schopnosť pôdy viazať uhlík je ďalším zásadným faktorom pri posudzovaní emisií skleníkových plynov. 

Diskutovalo sa o ňom aj pri energetike, pričom sa dáva do spojitosti najmä s využívaním biomasy. 

Niektorí vedci argumentujú, že nie je možné posudzovať len čistý vplyv konkrétnej činnosti na emisie 

skleníkových plynov (napr. spaľovanie drevnej biomasy), ale do úvahy je nutné brať aj emisie, ktoré sa 

uvoľnili z pôdy, na ktorej činnosť prebieha (napr. ťažba dreva). V prípade, že pôdne vrstvy ostávajú 

neporušené, funkcia záchytu uhlíka ostáva zachovaná. V oblasti poľnohospodárstva je možné 

manažmentom organickej hmoty v pôde zabrániť stratám uhlíka na farmách. Prispievajú k tomu 

postupy ako ponechanie zvyškov plodín po žatve na pôde, čo hromadí organický uhlík, redukuje 

spotrebu palív, znižuje riziko vodnej a pôdnej erózii, zvyšuje schopnosť zadržiavania vlahy 

a biodiverzitu.55  

Inštitút pre európsku politiku životného prostredia MŽ SR vyhodnocoval 4 prístupy k znižovaniu emisií 

v poľnohospodárstve. Tri prístupy pozostávali najmä z nástrojov na zvýšenie efektivity ekologických 

opatrení či zmenách v poľnohospodárskej produkcii, štvrtý prístup zahŕňa transformáciu voľnej 

poľnohospodárskej pôdy na lesy. Práve štvrtý prístup vykazuje najlepšie výsledky v oblasti znižovania 

emisií.  

 

2.4 Meranie emisií skleníkových plynov 

Emisie skleníkových plynov sa vypočítavajú kombináciou merania a odhadu. Politiky cielené na 

znižovanie emisií skleníkových plynov tak nemusia pracovať s presnými dátami. Existujú však aj 

spôsoby, ako merať emisie priamo v teréne. Monitorovanie atmosféry pomocou satelitov či „in situ“ 

monitorovacie stanice v teréne umožnia získať presnejšie dáta o reálnych emisiách, ktoré predstavujú 

spoľahlivejšiu kontrolu ako len porovnávanie odhadov.56 

Problémom politík v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov je ich vágna formulácia. Konštatuje 

to aj Európske tematické centrum pre zmierňovanie zmeny klímy a energetiku (European Topic Centre 

on Climate change mitigation and energy), ktoré vo svojej štúdii z roku 2021 uvádza, že len časť 

členských štátov spolu s konkrétnymi opatreniami opísala aj očakávaný účinok.57 Aj pri popise účinkov 

chýbajú častokrát merateľné ukazovatele, vďaka ktorým by sa dala vyhodnotiť hodnota za vynaložené 

dotácie v poľnohospodárstve. Absencia týchto údajov nám preto neumožňuje zhodnotiť efektivitu 

a cenu znižovania emisií v poľnohospodárstve. 

  

 
54 https://www.thuenen.de/media/publikationen/thuenen-report/Thuenen_Report_65.pdf 
55 https://www.mdpi.com/2077-0472/12/9/1383 
56 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_18/SR_Greenhouse_gas_emissions_EN.pdf 
57 https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-cme/products/etc-cme-reports/etc-cme-report-6-2021-agricultural-
climate-mitigation-policies-and-measures-good-practice-challenges-and-future-
perspectives/@@download/file/ETC_CME_Eionet%20report%202021_Agriculture_PaMs%20analysis%2020220
510.pdf 
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Záver 

Poľnohospodárska politika Európskej únie doposiaľ dostatočne nereflektovala klimatické ciele. Hoci 

stratégie v poľnohospodárstve reagujú na tento cieľ, ich implementácia do praxe v podobe dát 

ukotvených do záväznej legislatívy na úrovni EÚ neexistuje. Nové programovacie obdobie prináša Eko-

schémy a ďalšie opatrenia na zlepšenie environmentálnych dopadov poľnohospodárstva, no ich 

uplatňovanie sa nebude vyhodnocovať vzhľadom na klimatické dopady. Environmentálna politika EÚ 

je kritizovaná, keďže stanovuje ciele, no v mnohých oblastiach nešpecifikuje bližšie, ako by mali členské 

štáty tieto ciele napĺňať. Hoci existuje cieľ pre zníženie emisií na úrovni celej EÚ, pre 

poľnohospodárstvo je tento záväzok dobrovoľný. Spomedzi krajín EÚ si stanovilo len 6 štátov špecifický 

záväzok pre zníženie emisií v poľnohospodárstve.58  

Podstatou znižovania emisií skleníkových plynov by malo byť stanovenie merateľných cieľov a ich 

priebežné vyhodnocovanie. Nová SPP sa zameriava predovšetkým na realizáciu opatrení, čiastočne ich 

ekonomickým dopadom a menej sa venuje analytickému vyhodnoteniu dopadov poľnohospodárskych 

politik na emisie skleníkových plynov. Hoci sú strategické plány členských štátov komplexnými 

dokumentmi, záväzky v oblasti emisií sú formulované vágne. Členské štáty sa vyhýbajú striktným 

nastaveniam a volia skôr cestu komfortnejších malých zmien pre poľnohospodárov, ktoré 

nepredstavujú výraznejšie reformy.  

Potenciál na aplikovanie merateľných cieľov na znižovanie emisií v poľnohospodárstve je vyšší, ako sa 

v súčasnosti využíva. Ako prekážku vidíme problematické meranie emisií v praxi a vyhodnocovanie na 

úrovni firiem pôsobiacich v pôdohospodárstve. EÚ a jednotlivé členské štáty by sa mohli zamerať na 

verejný sektor a firmy vo vlastníctve štátu, ktorých sa poľnohospodárska politika týka, aby vytvorili 

referenčné rámce pre posudzovanie efektivity environmentálnych opatrení. Bez presných dát je 

posudzovanie efektivity vynaložených podpôr málo výpovedné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
58 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/4a3fc124-en/index.html?itemId=/content/component/4a3fc124-
en#section-d1e3721 
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Problémy v nastavení pravidiel o biomase v smernici o 

obnoviteľných zdrojoch  

Odporúčania vedcov na opravu pravidiel 

 

Úvod 
 

Európska únia intenzívne propaguje svoju snahu o zlepšenie životného prostredia. Európsky Green 

Deal uvádza ambíciu, aby bola Európa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete.59 Postupom 

času sa však objavujú čoraz hlasnejšie slová kritiky na európske politiky v oblasti klímy. Hovorí sa 

o protichodnosti cieľov či zlom nastavení európskych politík, ktorých implementácia v jednotlivých 

členských štátoch vedie k poškodzovaniu životného prostredia a neefektívnemu využívaniu zdrojov. 

Docielenie ambicióznych cieľov by malo byť výsledkom viacerých stratégií a právnych noriem. V tomto 

prehľade si predstavíme tie najhlavnejšie a bližšie sa pozrieme na problematiku biomasy a jej využití 

v energetike a doprave.  

 

Prehľad právnych dokumentov a stanovísk, ktoré definujú používanie biomasy v EÚ 
 

Smernica o podpore energie z obnoviteľných zdrojov (ďalej tiež ako RED II): pôvodne z roku 2009, 

prešla viacerými revíziami, až po jej nové znenie z roku 2018, ktoré bolo opäť revidované, naposledy 

v roku 2021. Táto revízia potvrdila cieľ EÚ, aby 38-40% energií v roku 2030 pochádzalo z obnoviteľných 

zdrojov. Zároveň zaviedla zvýšenie cieľa zníženia emisií pre dopravu na 14-16%, ktoré malo byť 

dosahované práve primiešavaním biopalív.60  

Regulácia využívania pôdy, lesníctva a poľnohospodárstva (Land use and forestry regulation for 

2021-2030): právny predpis stanovil záväzné kritériá pre členské štáty v oblasti skleníkových plynov 

v lesníctve a využívaní pôdy. Táto regulácia stanovila, aby započítané emisie z využitia pôdy boli 

kompenzované opatreniami v sektore (za obdobie 2021-2030), čím nadviazala na Kyotský protokol, 

ktorý podobné ciele stanovoval do roku 2020.61 

Stratégia pre lesy – bola prijatá v roku 2021 a zdôrazňuje úlohu lesov v zachytávaní uhlíka. Špeciálne 

popisuje potrebu ochrany starých lesov, ktoré tvoria cca 3 % lesov v EÚ, držia a zachytávajú veľké 

množstvá uhlíka a majú mimoriadny význam pre ekosystémové služby a biodiverzitu.62 

Stratégia pre biodiverzitu – bola prijatá v roku 2020 a obsahuje viaceré ciele, ktoré sa týkajú využívania 

biomasy. Stratégia uvádza cieľ rozšírenia území Natura 2000, na ktorých musia byť ľudské aktivity 

udržateľné.63 Tieto pravidlá priamo ovplyvňujú aj možnosti získavania biomasy. Hlavným cieľom 

 
59 A European Green Deal | European Commission (europa.eu) 
60 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/amendment-renewable-energy-directive-2030-climate-target-

with-annexes_en.pdf 
61 https://ec.europa.eu/clima/eu-action/forests-and-agriculture/land-use-and-forestry-regulation-2021-

2030_en 
62 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0572&from=EN 
63 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm 

about:blank
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stratégie je dostať 30 % územia EÚ pod chránené územia. Menej priestoru bude tým pádom 

dostupného pre získavanie biomasy.  

Stratégia o bioekonomike (Bioeconomy strategy): uvádza 5 základných cieľov64, medzi ktorými 

nechýba znižovanie závislosti od fosílnych palív a udržateľné manažovanie prírodných zdrojov. 

V samotnej stratégii je dôraz kladený aj na iné funkcie lesa ako je získavanie biomasy – rekreačná 

funkcia, zadržiavanie vody, pôdy či zachytávanie uhlíka.65 Bioekonomiku definuje Organizácia pre 

poľnohospodárstvo a výživu ako  "výroba založená na vedomostiach a využívaní biologických zdrojov, 

procesov a metód na poskytovanie tovarov a služieb udržateľným spôsobom vo všetkých 

hospodárskych odvetviach".66  

 

Taxonómia EÚ pre udržateľné financovanie –  je klasifikačný systém, ktorý vytvára zoznam 

environmentálne udržateľných hospodárskych činností.67 Nariadenie o taxonómii z 12. júla 202068 

stanovuje základ taxonómie EÚ stanovením štyroch všeobecných podmienok, ktoré musí hospodárska 

činnosť spĺňať, aby sa mohla kvalifikovať ako environmentálne udržateľná. Biomasa sa spomína 

viackrát, väčšinou s odvolaním na článok 29 smernice 2018/2001, ktorý stanovuje kritériá udržateľnosti 

a úspory emisií skleníkových palív pre biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy.  

V prípade vyššie uvedených dokumentov sa prístup k využívaniu biomasy líši. Najdlhšie platnou 

právnou normou, ktorá reguluje využívanie biomasy je smernica RED II. Ostatné právne akty sú 

v platnosti výrazne kratšie alebo majú len odporúčací charakter.  

Biomasa 
 

Európska komisia definuje biomasu nasledovne: „Biomasa sa získava z organického materiálu, ako sú 

stromy, rastliny a poľnohospodársky a komunálny odpad. Môže sa používať na vykurovanie, výrobu 

elektrickej energie a ako palivo v doprave. Zvýšenie využívania biomasy v EÚ môže pomôcť 

diverzifikovať dodávky energie v Európe, vytvoriť rast a pracovné miesta a znížiť emisie skleníkových 

plynov. Je potrebná aj pri výrobe elektrickej energie na vyváženie variabilných obnoviteľných zdrojov 

energie.“69 

V smernici o podpore obnoviteľných zdrojov je biomasa definovaná nasledovne: „biomasa sú 

biologicky rozložiteľné časti výrobkov, odpadu a zvyškov biologického pôvodu z poľnohospodárstva 

vrátane rastlinných a živočíšnych látok, z lesného hospodárstva a príbuzných odvetví vrátane rybného 

hospodárstva a akvakultúry, ako aj biologicky rozložiteľné časti odpadu vrátane priemyselného 

a komunálneho odpadu biologického pôvodu.“ 

Biopalivá, ktoré sú v posledných rokoch rovnako dôležitou a rozporuplnou témou na európskej úrovni,  

sú teda podmnožinou biomasy. V tejto súvislosti je ešte vhodné odlíšiť biopalivá od bioplynu. Bioplyn 

 
64 https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/environment/bioeconomy/bioeconomy-

strategy_sk 
65 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/edace3e3-e189-11e8-b690-

01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-149755478 
66 https://www.fao.org/documents/card/en/c/CA5145EN/ 
67 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-

sustainable-activities_sk?etrans=sk 
68 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN#ntr3-

L_2021442SK.01001201-E0003 
69 https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/bioenergy/biomass_sk 
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slúži ako alternatíva k zemnému plynu a je vyrobený z odpadu z chovu hospodárskych zvierat, prípadne 

z pridruženej poľnohospodárskej výroby (vstupné materiály ako maštaľný hnoj, močovka, kukuričná 

siláž, ovocné a zeleninové odpady, pivovarnícke odpady, ale aj nespotrebované jedlo a ďalšie), tiež 

vyhnívaním odpadov z priemyselných a komunálnych čistiarní odpadových vôd.70 Využíva sa na výrobu 

elektrickej energie a tepla. Diskutuje sa však aj o jeho kombinovanom použití so zemným plynom. 

Bioplyn sa spracuje na biometán, čím sa následne môže vtláčať do plynovodnej sústavy.71  

 

Biomasa v smernici o podpore OZE 
 

Jedným z kľúčových právnych predpisov v oblasti ochrany klímy je Smernica o podpore využívania 

energie z obnoviteľných zdrojov 2018/2001. Až 75 %72 emisií skleníkových plynov v EÚ pochádza totiž 

z energetického sektora. Tejto právnej norme predchádzala smernica z roku 2009, ktorá bola viackrát 

revidovaná, najmä z dôvodu zmeny klimatických cieľov EÚ.  

Prehľad zmien v cieľoch EÚ k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie:  

 

Zdroj: https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive-targets-

and-rules/renewable-energy-targets_sk.  

Najnovšie znenie smernice z roku 2018 definuje energie z obnoviteľných zdrojov nasledovne: „energia 

z obnoviteľných zdrojov“ je energia z obnoviteľných nefosílnych zdrojov, a to veterná, slnečná (slnečná 

tepelná a fotovoltická slnečná) a geotermálna energia, energia z okolia, energia z prílivu, vĺn a iná 

energia oceánu, vodná energia, biomasa, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd a bioplyn.“  

 
70 http://www.bpstvrdosin.eu/sk/bioplyn 
71 https://www.energie-portal.sk/Dokument/vyroba-biometanu-na-slovensku-107871.aspx 
72 https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive-targets-and-

rules/renewable-energy-targets_sk 
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Smernica o obnoviteľných zdrojoch v roku 2009 uviedla primárnu biomasu ako obnoviteľný zdroj, čím 

spustila masívny nárast priemyslu s energiou z biomasy73. Dnes sa v EÚ produkuje spomedzi všetkých 

obnoviteľných zdrojov asi 60 % energie74 z biomasy.  

V smernici sa ďalej uvádza:  

„S cieľom pripraviť sa na prechod na pokročilé biopalivá a minimalizovať celkové vplyvy priamej 

a nepriamej zmeny využívania pôdy je vhodné obmedziť množstvo biopalív a biokvapalín vyrábaných 

z obilnín a iných plodín bohatých na škrob, cukornatých plodín a olejnín, ktoré možno zarátať do 

cieľov stanovených v tejto smernici, bez toho, aby sa obmedzila celková možnosť používať takéto 

biopalivá a biokvapaliny. Stanovenie limitu na úrovni Únie by nemalo brániť tomu, aby Členské štáty 

stanovili nižšie limity na množstvá biopalív a biokvapalín vyrábaných z obilnín a iných plodín bohatých 

na škrob, cukornatých plodín a olejnín, ktoré možno započítať na vnútroštátnej úrovni do cieľov 

stanovených v tejto smernici, a to bez toho, aby sa obmedzila celková možnosť používať takéto 

biopalivá a biokvapaliny.“ 

V prípade, že členské štáty sa rozhodnú dobrovoľne obmedzovať množstvo biopalív a biokvapalín 

vyrobených na svojom území, je to podľa Smernice o podpore obnoviteľných zdrojov možné. Ak by 

došlo aj stanoveniu kvóty pre výrobu biopalív na úrovni EÚ, členské štáty ju môžu stanoviť nižšie. 

Nemôžu však využívanie biopalív zakázať úplne.  

Oproti prvým verziám smernice tak dochádza k istej reflexii pravidiel, keď sa uvádzajú aj kritériá 

udržateľnosti:  

„(96) Výroba poľnohospodárskych surovín pre biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy a stimuly na 

podporu ich používania, ktoré stanovuje táto smernica, by nemali podporovaŕ ničenie biologicky 

rozmanitej pôdy. Takéto vyčerpateľné zdroje, ktoré sú v rôznych medzinárodných nástrojoch uznávané 

ako cenné pre celé ľudstvo, by sa mali chrániť. Je preto potrebné stanoviť kritériá udržateľnosti a úspor 

emisií skleníkových plynov, ktorými sa zabezpečí, že biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy získajú 

stimuly, len ak je zaručené, že poľnohospodárska surovina nepochádza z biologicky rozmanitých oblastí, 

alebo v prípade oblastí vymedzených na účely ochrany prírody či ochrany vzácnych alebo ohrozených 

ekosystémov alebo druhov, ak príslušný orgán preukáže, že produkcia poľnohospodárskej suroviny 

nenarúša takéto účely.“ 

 

Nové kritériá udržateľnosti  
 

V roku 2018 sa v článku 29 Smernice o podpore OZE zaviedli tzv. kritéria udržateľnosti, ktoré majú 

zabezpečiť, aby biomasa na energetické účely aj skutočne prispievala k redukcii emisií uhlíka a aby bola 

dotovaná len v prípade, že jej využívanie prispieva k úsporám emisií skleníkových plynov. V odseku 6 

sú uvedené podmienky, podľa ktorých sa môže získavať drevná biomasa:  

● aby operácie zberu a ťažby boli zákonné,  

● aby sa les v oblastiach ťažby obnovoval,  

 
73 https://www.nytimes.com/2022/05/17/climate/eu-burning-wood-

electricity.html?action=click&pgtype=Article&state=default&module=styln-europe-
energy&variant=show&region=MAIN_CONTENT_1&block=storyline_top_links_recirc 
74 https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/bioenergy/biomass_en 
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● aby sa chránili územia určené medzinárodným alebo vnútroštátnym právom alebo príslušným 

orgánom na účely ochrany prírody vrátane mokradí a rašelinísk;  

● aby sa zber a ťažba vykonávali s ohľadom na zachovanie kvality pôdy a biodiverzity s cieľom 

minimalizovať negatívne dopady  

● a aby sa zberom a ťažbou zachovávala alebo zlepšovala dlhodobá produkčná kapacita lesa.75  

Tieto kritériá však často nie sú považované za dostatočné. To, že ťažba prebieha zákonne neznamená, 

že prebieha aj udržateľne a s nízkymi emisiami. V rámci kritérií udržateľnosti neprebieha skúmanie, či 

vnútroštátne zákony sú pre daný cieľ relevantné alebo efektívne. 

Na zaistenie toho, že lesná biomasa je využívaná s pozitívnymi vplyvmi na klímu, článok 29 stanovuje, 

že členské štáty majú byť zmluvnou stranou Parížskej klimatickej dohody, uplatňujú pravidlá 

o využívaní pôdy, a že lesy vykazujú čisté záchyty uhlíka. Väčšina krajín produkujúcich biomasu tak 

dané podmienky spĺňa, čo nezabraňuje spaľovaniu biomasy a vyplývajúcim emisiám CO2 z nej. Dané 

podmienky dokonca nezabraňujú tomu, aby štáty aktívne podporovali činnosti, ktoré zvyšujú emisie 

CO2 počas najbližších 50 rokov. Podľa kritikov tak dochádza k legitimácii deštruktívnych lesníckych 

praktík, ktoré sú povolené v rámci vnútroštátnej legislatívy.76  

Článok 30 smernice o podpore obnoviteľných zdrojov je venovaný overovaniu súladu s kritériami 

udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov. Okrem iného je tu uvedené, že „členské štáty prijmú 

opatrenia na zabezpečenie toho, aby hospodárske subjekty predkladali spoľahlivé informácie týkajúce 

sa dodržiavania stropov úspor emisií skleníkových plynov stanovených v článku 25 ods. 2 (...)“. Smernica 

však nestanovuje, ako členské štáty majú zabezpečiť spoľahlivosť informácií. V praxi tak napríklad 

zákon nezabraňuje, že v Kanade, kde existuje podozrenie na výrub zelených stromov na výrobu 

peletiek, budú dodržané kritériá udržateľnosti. Peletky z Kanady zásobujú najmä elektrárne 

v Holandsku.77  

Problém s pôvodom biomasy je však aj v samotných členských štátoch. Pri spracovaní dreva na drevnú 

štiepku sa spätne nedá jednoducho preskúmať, či išlo o kmene stromov, alebo o zvyšky konárov či 

kôry. Keď si zoberieme príklad Slovenska, už len evidencia lesných porastov má nedostatky, keď 

existujú tzv. biele plochy, teda územia, kde oficiálne nie je zaznamenaný les, ale v praxi v dôsledku 

náletu drevín existuje lesný porast.78  

 

Ako podpora biomasy zmenila energetický trh v EÚ  
 

Na produkciu energie sa využíva najmä drevná biomasa z lesníctva, ktorá tvorí viac ako 60 % domácej 

biomasy pre energetické účely.79 V roku 2016 pochádzalo 32,5 % biomasy z priamych dodávok – tie 

tvorili drevo z lesov a iných plôch, určených na získavanie dreva, odpad z ťažby dreva (konáre, kôra, 

 
75 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=SK 
76 

https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/2021/Unsustainable_and_ineffective_EU_Forest_Bi
omass_Standards.pdf 
77 

https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/2021/Unsustainable_and_ineffective_EU_Forest_Bi
omass_Standards.pdf 
78 Biele plochy – slovenské Hic sunt leones - Rudolf Pado - (blog.sme.sk) 
79 Brief on biomass for energy in the European Union - Publications Office of the EU (europa.eu) 
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pne a pod.) či zvyšky zo starostlivosti o parky, záhrady, kríky a pod.80 Z nepriamych dodávok 

pochádzalo 28,2 % dreva – boli to najmä zvyšky z piliarstva, spracovania dreva, nábytkárskeho 

priemyslu (kôra, piliny), vedľajšie produkty celulózového a papierenského priemyslu, spracované 

drevné palivo, recyklované drevo od spotrebiteľov (recyklované drevo na výrobu energie, drevený 

odpad z domácností).81 Takmer 27 % pochádzalo z poľnohospodárskej biomasy (plodiny a odpad 

z nich) a 12,4 % z odpadu (z domácnosti či priemyslu).82 Už v roku 2016 bol podiel biomasy získaný 

z lesníctva vyšší ako bolo predpokladané v národných akčných plánoch pre energiu z obnoviteľných 

zdrojov pre rok 2020, no podiely z vedľajších produktov z poľnohospodárstva zaostávali.   

Pre porovnanie uvádzame aj situáciu na Slovensku. Spomedzi obnoviteľných zdrojov sa na výrobe 

elektriny podieľajú najviac vodné elektrárne (okolo 67 %), nasleduje drevná biomasa (okolo 15,5 %), 

solárna energia (okolo 9%) a bioplyny (cca 7%). Na druhej strane pri výrobe tepla z obnoviteľných 

zdrojov výrazne dominuje drevná biomasa – viac ako 80 % energie pochádza z tohto zdroja. Bioplyny 

tvorili 11 % a energia zo spracovania odpadu zhruba 3 %.83   

Drevná biomasa v podobe drevených peliet sa stala dôležitým obchodovaným zdrojom energie, najmä 

kvôli vyššej výhrevnosti oproti klasickému palivovému drevu.84 Napriek tomu je však výhrevnosť 

zemného plynu na jednotku objemu (m3) v porovnaní s peletami (v kg) vyššia. Na výrobu 1kWh tepla 

sa spotrebuje 0,2521 kg peliet a 0,1271 m3 zemného plynu.  

Tabuľka 1: Potrebné množstvo paliva (energie) na výrobu 1kWh tepla 

 

Zdroj: https://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo/publikacie-a-prezentacie/ako-v-domacnosti-

znizit-spotrebu-tepla-na-vykurovanie-a-ohrev-vody/    

 
80 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009D0548&from=EN 
81 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009D0548&from=EN. V slovenskej 

verzii rozhodnutia Komisie delenie na priamu a nepriamu obsahuje faktickú chybu, kedy je v tabuľke uvedená 
len dvakrát priama biomasa. 
82 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7931acc2-1ec5-11e9-8d04-

01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-228478685 
83 https://www.energie-portal.sk/Dokument/statistiky-oze-zlepsuju-drevo-a-stiepka-107881.aspx 
84 https://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo/publikacie-a-prezentacie/ako-v-domacnosti-znizit-spotrebu-

tepla-na-vykurovanie-a-ohrev-vody/ 

https://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo/publikacie-a-prezentacie/ako-v-domacnosti-znizit-spotrebu-tepla-na-vykurovanie-a-ohrev-vody/
https://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo/publikacie-a-prezentacie/ako-v-domacnosti-znizit-spotrebu-tepla-na-vykurovanie-a-ohrev-vody/
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Pri porovnaní výhrevnosti existujú rozdiely pri druhoch používanej biomasy. Nasledujúca tabuľka 

ilustruje rozdiely vo výhrevnosti vybraných druhov biomasy pri nulovej vlhkosti, ktorá je porovnateľná 

napríklad s výhrevnosťou hnedého uhlia. V praxi sa však vlhkosť pohybuje od 10 – 30 %85, výhrevnosť 

bude preto o niečo nižšia. Napríklad pri 50 % vlhkosti je výhrevnosť biomasy podľa niektorých 

prepočtov až o polovicu nižšia. 

 

Tabuľka 2: Výhrevnosť a spalné teplo vybraných druhov biomasy v suchom stave 

 

Zdroj: https://www.vut.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=28515 

 

Pri stacionárnom spaľovaní pre energetické účely sú emisie pri drevnej biomase vyššie ako pri fosílnych 

palivách. Emisie sa pri spaľovaní pohybovali od 95 000 po 132 000 kg CO2 na 1 TJ vyrobenej energie.86 

Drevo pri spaľovaní má totiž nevýhodu obsahu vody a nižšej teploty spaľovania. 

Okrem peliet môže byť drevná biomasa využívaná ako palivo v podobe drevnej štiepky alebo brikiet. 

Brikety sa od peliet líšia najmä tvarom a veľkosťou – bývajú hranatého alebo valcovitého tvaru, pričom 

 
85 https://www.vut.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=28515 
86 Tble 2.2. https://www.ipcc-

nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_2_Ch2_Stationary_Combustion.pdf 
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pelety sú štandardne valcovitého tvaru a výrazne menšieho rozmeru.87 Pri výhrevnosti medzi nimi nie 

sú veľké rozdiely. Najzásadnejší rozdiel vo výhrevnosti je ale pri porovnaní peliet alebo brikiet 

s drevnou štiepkou. Vlhkosť štiepky ideálnej na spaľovanie je okolo 30 – 35 %88, výhrevnosť je tým 

pádom nižšia, ako pri peletách a briketách, ktoré majú štandardne nižší obsah vlhkosti. 

V prípade aplikovania smernice v jednotlivých členských štátoch je teda možné získať podporu aj na 

využívanie paliva s nižšou výhrevnosťou, alebo na zariadenie, ktoré je menej efektívne. Napríklad na 

Slovensku prebieha podpora výmeny kotlov na fosílne palivá za kotly na biomasu, avšak na oficiálnej 

stránke sa uvádza: „Vzhľadom na prijatú dohodu, že biomasa je považovaná za CO2-neutrálne palivo, 

nie je možné očakávať, že by sa novým kotlom na biomasu, ktorý by nahradil existujúci kotol na 

biomasu, znížili emisie skleníkových plynov, keďže už v pôvodnom stave boli podľa spoločenskej dohody 

emisie CO2 nulové.“89 Teda aj v prípade, že by domácnosť volila efektívnejšie zariadenie na spaľovanie 

biomasy, európske pravidlá to v súčasnosti nezohľadňujú.  

Svetová produkcia peliet za posledných 20 rokov dynamicky rástla – z 1,7 mil. ton v roku 2000 na 55,7 

mil. ton3 v roku 2018. Viac ako polovica produkcie pochádza z EÚ, ktorá patrí aj k jej najväčším 

spotrebiteľom (23,1 mil. ton v roku 2021)90.  

 

Zdroj: https://www.statista.com/statistics/509075/global-wood-pellet-production/  

 

Využívanie biomasy je teda v posledných rokoch na vzostupe, spolu s pravidlami EÚ sa však čoraz 

častejšie objavujú kritické ohlasy na jej využívanie.  

 
87 https://www.vut.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=28515 
88 http://crzp.uniag.sk/Prace/2011/S/D326B251E396472B809FF481BB0D9D35.pdf 
89 https://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/najcastejsie-otazky/ 
90 European Union: EU Wood Pellet Annual | USDA Foreign Agricultural Service 

https://www.statista.com/statistics/509075/global-wood-pellet-production/
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Kritika spaľovania biomasy pre energetické účely  
 

Kontroverzne je vnímaná možnosť dotovania drevnej biomasy zo strany EÚ. Kritika nepochádza len 

z Európy, ale napríklad aj z USA, kde sa drevo tiež ťaží a vyrábajú sa pelety, ktoré idú na odbyt najmä 

v EÚ. Kritika sa zameriava predovšetkým na zvýšený dopyt z Európy, ktorý ovplyvňuje výrobu a tým 

pádom aj ťažbu v lesoch USA. Krajiny EU doviezli v roku 2021 14% spotreby drevených peliet.91 

Niektoré zdroje uvádzajú, že trvá až jedno storočie, kým sa CO2 emitované zo spaľovaného dreva 

vstrebe v existujúcom lese.92 Kým dôjde k ich záchytu v dreve a pôde, emisie prispievajú už dnes ku 

globálnemu otepľovaniu. Zároveň vedci argumentujú, že spaľovaním dreva sa emituje viac CO2 ako 

spaľovaním fosílnych palív ako je plyn či uhlie, jediným argumentom tak ostáva len obnoviteľnosť 

zdroja a záchyty uhlíka počas rastu stromov. Vplyv na emisie CO2 má aj samotná ťažba, keďže emisie 

sa uvoľňujú aj z pôdy. Rastliny počas svojho života cez fotosyntézu nasávajú oxid uhličitý a premieňajú 

ho na cukor a kyslík. Keď rastlina odumrie, v procese rozkladu sa oxid uhličitý stane súčasťou pôdy, 

narušenie pôdnej vrstvy znamená únik časti tohto uhlíka. Pôdohospodárstvo má preto značný vplyv na 

únik uhlíka z pôdy.93  

Pri porovnaní emisií uhlíka, v spaľovacom procese drevná biomasa produkuje viac CO2 na MWh energie 

ako mnohé iné zdroje energie. Analyzované štúdie síce uvádzajú mierne rozdiely, ktoré súvisia 

spravidla s efektívnosťou spálenia dreva, avšak zhodujú sa v tom, že na jednotku vyrobenej energie 

vznikne pri spálení dreva viac CO2 ako pri spaľovaní plynu či dokonca uhlia.94  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
91 

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=EU%20Wood%20Pel
let%20Annual_The%20Hague_European%20Union_E42022-0049.pdf 
92 https://www.nytimes.com/2022/05/17/climate/eu-burning-wood-

electricity.html?action=click&pgtype=Article&state=default&module=styln-europe-
energy&variant=show&region=MAIN_CONTENT_1&block=storyline_top_links_recirc 
93 https://www.carbonbrief.org/worlds-soils-have-lost-133bn-tonnes-of-carbon-since-the-dawn-of-agriculture/ 
94 https://www.canadianbiomassmagazine.ca/a-closer-look-at-wood-vs-coal-emissions-3166/ 
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Porovnanie emisií uhlíka na MWh vyrobenej energie podľa zdroja počas procesu spaľovania 

 

Zdroj: 

https://www.researchgate.net/publication/260217703_Sustainability_Impact_Assessment_on_the_

Production_and_Use_of_Different_Wood_and_Fossil_Fuels_Employed_for_Energy_Production_in_N

orth_Karelia_Finland 

 

Ďalšia analýza pri porovnaní spalín podľa zdroja paliva prišla k záveru, že biomasa je najväčším 

producentom CO2. Výrazne prekonala zemný plyn, ako aj ťažký vykurovací olej (ŤVO) či dokonca hnedé 

uhlie.  
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Tabuľka 3: Porovnanie produkcie spalín v klasických kogeneračných zdrojoch a v zdroji na báze 

spaľovacej turbíny 

 

Zdroj: https://www.oplyne.info/ecology/analyza-emisii-produkovanych-energetickym-zdrojom-na-

baze-paliv-zemny-plyn-drevna-stiepka-uhlie-a-vykurovaci-olej/ 

 

Uhlík v atmosfére sa dá znižovať dvomi spôsobmi – znižovaním emisií alebo záchytmi uhlíka.95 Stromy 

zachytávajú uhlík v procese fotosyntézy, po ich uhynutí a prirodzenom rozklade sa zachytávaný uhlík 

opäť uvoľňuje. Tento proces uvoľňovania za prirodzených podmienok (bez zásahu človeka) trvá roky. 

Napríklad 200 ročný biely dub odumiera desiatky rokov, za tento čas stále uchováva veľkú časť uhlíka, 

ktorý počas života zachytil v kmeni, listoch či koreňoch.96 Z týchto častí sa skladá aj pôda v lesoch. 

Schopnosť viazať uhlík v pôde je závislý od druhu pôdy. Napríklad v kanadskej tundre pôdy v lesoch 

viažu viac uhlíka ako samotné stromy, v dažďových pralesoch je to naopak. Ílovité pôdy spravidla viažu 

viac uhlíka ako pieskové, podobne aj pôdy, kde vládne mráz, keďže rozklad organického materiálu tam 

prebieha pomalšie. Lesy dokážu viazať uhlík na dlhé obdobia. Aj tu však záleží na mieste, kde je uhlík 

uchovávaný. Dlhoveký biely dub dokáže v kmeni uchovávať uhlík aj stovky rokov, pri procese 

prirodzeného rozkladu ho vypúšťa pomaly. Naopak, malé letničky zachytia uhlík a v priebehu týždňov 

 
95 https://www.fao.org/soils-portal/soil-management/soil-carbon-sequestration/en/ 
96 https://extension.psu.edu/how-forests-store-carbon 
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ho vypustia, keď sa rozložia. Dažďové pralesy napríklad neuchovávajú uhlík efektívne, keďže vysoká 

vlhkosť spôsobuje rýchlejší rozklad stromov.  

Záchyty uhlíka sú rôzne aj v závislosti od veku stromov. Mladé lesy sú schopné absorbovať uhlík 

rýchlejšie, keďže ho v ranných štádiách potrebujú viac.97 Táto ich schopnosť s vekom klesá. Avšak pri 

starých lesoch je uhlík uchovávaný v rastlinách a pôde v oveľa väčších množstvách ako pri mladých 

lesoch. Hoci záchyty nie sú také veľké a staré lesy teda nehrajú aktívnu úlohu pri odbúravaní uhlíka, ,  

staré lesy viažu  v stromoch a pôde obrovské množstvo uhlíka. Ťažba v nich by znamenala oveľa väčšie 

emisie uhlíka ako pri ťažbe v mladom lese.  

V roku 2018 sa asi 800 vedcov podpísalo pod výzvu Európskemu parlamentu, aby sa v smernici za 

drevnú biomasu nepovažovalo drevo z vyrúbaných stromov, ale len z drevného odpadu.98 Vo svojom 

postoji argumentujú, že drevo je oveľa menej efektívny zdroj na výrobu energie, keďže na 1kWh 

energie emituje oveľa viac uhlíka ako fosílne palivá.  

Skupina vedcov okolo Timothy D. Searchingera z Princetonskej univerzity argumentuje, že európska 

smernica o podpore obnoviteľných zdrojov znamenala zvrat v energetickej politike, keďže namiesto 

spaľovania odpadu z dreva, umožnila ťažbu dreva cielene na energetické účely, teda spaľovanie 

stromov. Pokiaľ sú stromy ponechané v lese, odpadové drevo pri procese rozloženia tiež uvoľní CO2. 

Jeho získanie a využitie na energetické účely vypustí do atmosféry CO2, ktoré vzniká aj v procese 

rozkladu.99 Proces spaľovania odumretých stromov teda prispeje k menšiemu čistému nárastu uhlíka 

ako keď je drevo cielene vyťažené a spálené pre energetické účely.  

Pri porovnávaní emisií uhlíka pri výrobe energie z drevnej biomasy v porovnaní s uhlím, ropou či 

zemným plynom, potvrdzujú viaceré zdroje, že spaľovanie pozostatkov z dreva (konáre, vrcholky 

stromov, kôra) prinieslo najrýchlejšie benefity pre ovzdušie.100 Súvisí to aj s rýchlosťou rozloženia 

menších pozostatkov stromov, ktoré je prirodzene rýchlejšie ako pri kmeňoch odumretých či zelených 

(zdravých) stromov. Štúdia, ktorá sa zaoberala emisiami CO2 zároveň uvádza, že v Kanade je bežnou 

praktikou spaľovanie konárov a iných drevných pozostatkov na okraji lesných ciest, s cieľom 

zabránenia potenciálnych lesných požiarov, ktoré by sa ťažšie kontrolovali. Pri porovnaní tohto 

spracovania drevnej biomasy so spaľovaním pre energetické účely, sú výhody ich energetického 

využitia nesporné, keďže emisie vznikajú v oboch prípadoch, a len zanedbateľná časť uhlíka sa pri 

spaľovaní in situ dostane späť do pôdy.101  

Pri zohľadňovaní efektov na emisie CO2 pri spaľovaní biomasy okrem samotného pôvodu rozhoduje aj 

efektívnosť spaľovacieho zariadenia, či vzdialenosť od zdroja. Nie je prekvapujúce, že viaceré zdroje 

uvádzajú, že kotly s menšou efektivitou spaľovania a elektrárne či teplárne, ktoré drevnú biomasu 

dovážajú zo vzdialenejších regiónov či krajín, majú vyššie emisie uhlíka.102 

 
97 https://news.mongabay.com/2019/05/tall-and-old-or-dense-and-young-which-kind-of-forest-is-better-for-

the-climate/ 
98 https://empowerplants.files.wordpress.com/2018/01/scientist-letter-on-eu-forest-biomass-796-signatories-

as-of-january-16-2018.pdf 
99 https://www.trend.sk/spravy/necakany-uder-prirody-mrtve-stromy-produkuju-tolko-emisii-ako-spalovanie-

fosilnych-paliv-ludmi 
100 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcbb.12327 
101 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcbb.12327#gcbb12327-bib-0053 
102 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0961953422000289 
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Nahrádzanie fosílnych palív biomasou naráža aj na problémy s dostatkom drevnej biomasy. Ak by 

Európa chcela produkovať aj zvyšných 40 % energie z obnoviteľných zdrojov z drevnej biomasy, musela 

by podľa niektorých odhadov vyťažiť o 100% objemu súčasnej ťažby v Európe viac.103 

V neposlednom rade je nutné spomenúť spochybňovanie samotnej uhlíkovej neutrality biomasy. 

Argument, že strom zachytil počas rastu uhlík a pri jeho vyťažení a spálení sa vráti rovnaké množstvo 

CO2 do atmosféry, neznamená že množstvo uhlíka v atmosfére sa nezmenilo. Z časového hľadiska sa 

v momente ťažby a spálenia zvyšuje objem CO2 v atmosfére, ktoré by za iných okolností ostalo viazané 

v strome.104 V prípade ťažby v starých lesoch v miernom pásme je rozhodujúce aj to, že v pôde je 

uchovaného oveľa viac uhlíka ako v samotných stromoch.105  

 

Kritika využívania biopalív v doprave  
 

Biopalivá nie sú vo svete novinkou. Ich využitie začalo ešte pred prvou svetovou vojnou, v Nemecku 

a Francúzsku. Aj v Brazílii sa v roku 1925 bioetanol z poľnohospodárskych plodín používal ako bežné 

palivo v doprave. Neskôr sa kvôli vysokej cene od neho upustilo a až počas ropných šokoch v 70-tych 

rokoch sa stalo znovu témou. Krajiny ako USA a Brazília biopalivá dlho podporovali ako alternatívny 

zdroj.106  

V prípade znižovania emisií uhlíka v atmosfére fungujú biopalivá v dvoch smeroch: znižujú závislosť od 

fosílnych palív (čím znižujú emisie uhlíka uvoľnené pri procese ťažby surovín) a pohlcujú CO2 v procese 

rastu plodín, z ktorých sú vyrábané, čím sa teoreticky neutralizujú emisie z ich spaľovania. Svetová 

produkcia biopalív v roku 2021 bola päťnásobok produkcie v roku 2005.107  

Výroba biopalív prešla v posledných rokoch vývojom, ktorý môžeme deliť na štyri generácie108.  

Biopalivá prvej generácie sú vyrábané z plodín, ktoré sa využívajú aj v potravinárstve. Tento fakt 

vzbudil kontroverziu a diskusiu o tom, či nehľadať iné zdroje na výrobu biopalív. Tieto biopalivá sa dajú 

pripraviť z cukornatých plodín (napr. cukrová repa, cukrová trstina), zo škrobnatých plodín (napr. 

zemiaky, obilniny) a z olejnatých plodín a živočíšnych tukov (napr. repka, sója, slnečnica, palma olejová, 

bravčový tuk).109 Bioetanol sa vyrába najviac z cukrovej trstiny a kukurice, nasleduje pšenica, cukrová 

repa a cirok. V metaštúdii o evolúcii biopalív z roku 2019 sa uvádza, že tieto plodiny by nasýtili 

odhadom 200 mil. ľudí.110 Plodiny bohaté na škrob sa nedajú premeniť priamo na etanol, proces je 

kvôli chemickým vlastnostiam zložitejší. Produkcia etanolu z kukurice je možná dvomi procesmi – 

mokrým a suchým. Mokrý má vyššiu produkčnú kapacitu a popri ňom vznikajú aj ďalšie produkty ako 

organické kyseliny alebo liečivá. Pri suchom procese sú vedľajším produktom krmivá. Biodiesel sa môže 

produkovať viacerými procesmi, najefektívnejším je pyrolýza, ktorá je jednoduchá, bez odpadu, emisií 
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a veľmi efektívna.111 Do prvej generácie môžeme zaradiť aj bioétery, ktoré slúžia ako aditívum do 

paliva, zlepšujú výkon motora a znižujú toxické splodiny.112 Sú produkované prevažne z pšenice 

a cukrovej repy. V Európe sa využívajú od 70-tych rokov, v USA sa v súčasnosti už nevyužívajú.  

Druhá generácia je tvorená biomasou, ktorú ľudia nekonzumujú, ako napríklad piliny, kôra, lístie, 

ihličie, slama, tráva či poľnohospodárske zvyšky. Výhodou okrem nepotravinárskeho využitia je, že sa 

môžu získavať aj z menej kvalitných pôd a zužitkovať sa môže celá plodina, nielen jej časť. Čisté emisie 

uhlíka (emitované – zachytené) zo spaľovania biopalív druhej generácie sú nulové až záporné. 

Nevýhodou je, že napr. pri poľnohospodárskych zvyškoch existuje obmedzená ponuka, ktorá by 

nedokázala pokryť rastúci dopyt po biopalivách. Bioetanol druhej generácie sa vyrába 

z lignocelulózovej biomasy (rastlinnej sušiny), prostredníctvom hydrolýzy a následnej fermentácie. 

Existujú aj iné spôsoby výroby, avšak s vysokými nákladmi. Biodiesel druhej generácie sa vyrába 

z energetických plodín ako je napríklad Jatrofa, Kukui, lososový olej, kaučukovník, morské mango či 

jojobový olej. V našich podmienkach sú skôr známe zvyšky z kuchynských olejov, nejedlé rastlinné 

oleje, mazivá, hovädzí loj, či iné zvieracie tuky.113 Nevýhodou biodieslu druhej generácie je jeho 

porovnateľne nízka výkonnosť v nízkych teplotách, čo obmedzuje jeho schopnosť úplne nahradiť 

fosílne palivá.  

Tretia generácia je tvorená palivami z morských rias a siníc, a štvrtá generácia na to priamo nadväzuje, 

keď sa na výrobu palív využívajú geneticky modifikované mikroorganizmy, s cieľom získať čo najväčší 

výťažok vodíka, pri čo najnižších emisiách uhlíka. V tretej generácii sa využívajú rôzne druhy 

mikroorganizmov, najčastejšie mikroriasy pre produkciu biodieslu, alebo aj makroriasy ako chaluhy. 

Výhodou využívanejších mikrorias je ich relatívne malá plocha potrebná pre rast, vysoký podiel oleja, 

schopnosť rásť v umelých a prírodných podmienkach a ich ekologickosť. Mikroriasy majú jedinečnú 

schopnosť nielen pohlcovať uhlík cez fotosyntézu, ale aj produkovať vodík. Pomáhajú so znižovaním 

uhlíka v atmosfére, keďže produkcia 1 kg biomasy zachytí asi 1,8 kg uhlíka.114 Geneticky modifikované 

mikroriasy, kvasinky, huby a sinice sú nosným prvkom štvrtej generácie biopalív. Využíva sa hlavne ich 

schopnosť premeniť CO2 na palivo cez fotosyntézu. Okrem genetickej modifikácie sa v štvrtej generácii 

využíva napríklad aj pyrolýza či splyňovanie. Hlavným účelom je umelo vytvoriť schopnosť záchytov 

uhlíka, s cieľom eliminovať alebo minimalizovať uhlíkové emisie.115 Tretia a štvrtá generácia biopalív je 

stále vo vývoji. 

Prvé ciele pre využívanie biopalív si EÚ stanovila už v roku 2003, keď chcela dosiahnuť ich 5,75% podiel 

v dopravnom sektore do roku 2010. V roku 2009 smernica o biomase stanovila 10 % podiel 

obnoviteľných zdrojov v doprave (zahŕňa predovšetkým biopalivá) do roku 2020. V tom istom roku sa 

v smernici  98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív, zaviedol povinný cieľ znížiť intenzitu 

emisií skleníkových plynov z palív o 6 %.116  

Vážnejší zvrat vo využívaní palív prvej generácie nastal v roku 2015, kedy sa úpravou smernice 

o podpore energie z obnoviteľných zdrojov stanovil maximálny limit 7 %, ktorým sa môžu biopalivá 

podieľať na znížení emisií v doprave.117 Limit by sa mal postupne znižovať, čím by v roku 2030 dosiahol 

 
111 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1755008418303259 
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podiel 3,8 %.118 Jedným z hlavných dôvodov zníženia podielu využívania biopalív prvej generácie je 

obava zo zmeny využívania pôdy, a teda rozšírenia poľnohospodárskej činnosti aj na pôdy, ktoré 

doposiaľ neboli obrábané a ktoré sú dôležitými zásobárňami uhlíka.119 To sa netýka len európskej pôdy, 

ale aj území mimo EÚ (napr. dažďové pralesy v Južnej Amerike či Indonézii), kde sa pestujú plodiny na 

výrobu biopalív, ktoré sú následne spaľované v európskych vozidlách. Tento zlom nenastal zo dňa na 

deň, ale je výsledkom niekoľkoročnej kritiky (počnúc predovšetkým rokom 2008)120 zo strany vedcov, 

ktorí hovoria o priamej aj nepriamej zmene využívania pôdy v dôsledku pestovania plodín na 

biopalivá.121 Zároveň sa v roku 2015 stanovil aj nezáväzný cieľ využívania biopalív druhej generácie na 

0,5 %. Komisia sa v posledných rokoch usiluje o podporu biopalív vyšších generácií a elektromobility 

na úkor využívania biopalív prvej generácie. V EÚ majú biopalivá prvej generácie podporu niektorých 

farmárskych organizácií, ktoré argumentujú, že podiel produkcie nezvyšuje ceny potravín a volajú po 

ich stabilnej podpore.122  

Spotrebu biopalív teda netvorí len európska produkcia, ale aj dovoz z krajín mimo EÚ. V posledných 

rokoch sa zvyšuje najmä podiel biopalív zo sóje a palmy olejnej. Štúdie argumentujú, že spaľovanie 

biodieslu z týchto plodín má na svedomí viac emisií CO2, ako fosílne palivá.123 Podobne je to aj pri 

bioetanole, kde štúdia Transport environment predpokladá 3-násobne vyššie emisie CO2 v EÚ 

v dôsledku spaľovania bioetanolu od roku 2011, ako by sa emitovali v prípade využívania len fosílnych 

palív. Obavy z vytláčania plodín na produkciu potravín sú tiež na mieste, keďže dáta naznačujú, že 

repka, sója či palma olejná sa využíva v čoraz väčšej miere na energetické účely a čoraz menej v iných 

oblastiach.  

 

Zdroj: https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2021/08/Biofuels-briefing-072021.pdf 

 
118 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599278/EPRS_BRI(2017)599278_EN.pdf 
119 https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/bioenergy/biofuels_en 
120 https://www.scientificamerican.com/article/biofuels-bad-for-people-and-climate/ 
121 https://www.deutschlandfunk.de/biokraftstoffe-sollen-der-umwelt-schaden-100.html 
122 https://kipdf.com/phasing-out-first-generation-biofuels-what-is-at-stake_5acc6e6c7f8b9a72588b463b.html 
123 https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2021/08/Biofuels-briefing-072021.pdf 
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Dovoz bioetanolu do EÚ v roku 2020 dosiahol rekord 1,3 mil. ton, pričom súčasná kapacita výroby 

bioetanolu v EÚ je okolo 6 mil. ton. Import sa navyše kontinuálne zvyšuje, s čím sú spojené vyššie 

emisie v dôsledku dopravy palív či surovín do EÚ.  

 

Zdroj: https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2021/08/Biofuels-briefing-

072021.pdf  

V  revízii Smernice o obnoviteľných zdrojoch sa objavuje aj odporúčanie, aby sa ciele pre zníženie emisií 

v doprave stanovili menej ambiciózne, keďže príliš vysoké nastavenie by mohlo viezť k silnejšiemu 

využívaniu neudržateľných foriem palív, čo by situáciu v dlhom období ešte zhoršilo.124 Kritika sa opiera 

aj o rozorávanie pôd, ktoré sú dnes lesmi alebo pasienkami, s cieľom pestovať plodiny na biopalivá. 

Vedci argumentujú, že existuje výrazná nerovnosť medzi obrovskou stratou uhlíka z hektára rozoranej 

pôdy v oblasti lesov alebo pasienkov, a ušetrením uhlíka spaľovaním biopalív.125  

 

Solárne panely namiesto biopalív?  
 

Alternatívou v politických cieľoch znižovania emisií CO2 v doprave môže byť nahradenie produkcie 

biopalív slnečnou energiou a podporou elektromobilov. Vo verejnej debate občas dochádza ku kritike 

umiestnenia slnečných kolektorov na úrodnej pôde. Hlbšia analýza portálu Carbon brief v Spojenom 

 
124 https://www.transportenvironment.org/wp-
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kráľovstve túto kritiku spochybnila.126 Solárne panely umiestnené na povrchu pozemkov v súčasnosti 

zaberajú len 0,1% celej plochy krajiny. Vláda plánuje rozšíriť plochy osadené panelmi na cca 0,3 %, čo 

predstavuje 0,5 % poľnohospodárskej pôdy a zhruba polovicu plochy, ktorú v súčasnosti tvoria golfové 

ihriská. Niektorí politici v Británii kritizujú, že panely sú častokrát umiestňované na kvalitných 

poľnohospodárskych pôdach a že menia poľnohospodársku krajinu na priemyselné centrá. Pri 

rastúcich cenách potravín sa ďalšia kritika opierala o argument, že pôda obsadená panelmi vytvára tlak 

na ďalšie zvyšovanie cien poľnohospodárskych plodín. Vládna stratégia z apríla 2022 plánuje zvýšiť 

podiel solárnej energie z 14 GW na 70 GW do roku 2030.127 Zo súčasných 14GW solárnej energie je 9,6 

GW montovaných priamo na pôde. Na výrobu 1MWh energie zo solárnych panelov je potrebných cca 

2,42 ha pôdy. To znamená, že súčasné solárne panely zaberajú odhadom 230 km2 z britskej pôdy. Pre 

porovnanie, 70 000 km2 pôdy slúžia ako pasienky a 67 000 km2 ako orná pôda v Británii. V budúcnosti 

sa predpokladá, že solárne panely sa stanú ešte efektívnejšími, čo by mohlo potrebu plochy na výrobu 

1MWh zmenšiť na 0,8 – 1,6 ha.  

Pri výbere pôdy však nemožno predpokladať, že panely budú umiestnené len na najkvalitnejšej 

poľnohospodárskej pôde. Keby nastal aj extrémny prípad, že by panely boli umiestnené na cielených 

700km2 a zabrali by len pôdu, na ktorej sa dnes pestuje pšenica, ovplyvnilo by to len 4 % ročnej 

produkcie tejto plodiny v Británii. Pri pohľade na to, ako bola medzi rokmi 2010 a 2022 využívaná 

najúrodnejšia pôda v Británii, zistila ďalšia štúdia128, že na nepoľnohospodárske účely sa využilo len 0,6 

%. Len 10 % z toho bolo využitých na obnoviteľné zdroje (zahŕňajúc výrobu solárnej energie), naopak 

55 % bolo využitých na výstavbu domov. Analýza Carbon Brief cituje aj thinktank Green Alliance, ktorý 

vypočítal, že plodiny na biopalivá zaberajú 77-krát viac pôdy ako solárne panely.129 Ak by bola solárna 

energia využitá len na nabíjanie elektromobilov, hektár pôdy s panelmi by zabezpečil 48-112 krát viac 

prejdených kilometrov ako hektár pôdy s biopalivami.  

Analýza Carbon Brief však uvádza aj ďalší rozhodujúci faktor – aj polia so solárnymi panelmi môžu byť 

využívané na produkciu potravín. Nejde teda o binárnu voľbu medzi produkciou 10 jednotiek energie 

a 10 jednotiek potravín. Farmári sa môžu rozhodnúť produkovať napr. 6 jednotiek z oboch možností. 

Poľnohospodárska pôda nie je využitá vždy rovnako, farmári striedajú plodiny ale napríklad zatrávňujú 

ornú pôdu alebo naopak, z pasienok tvoria polia. Podobne by mohli podľa analýzy Carbon brief 

uvažovať aj o použití pôdy na výrobu solárnej energie, čo by im poskytlo ďalší zdroj príjmu a možnosť 

diverzifikácie príjmu a rizík. Existujú aj tzv. Agrivoltaické systémy, kedy je pôda pod umiestnenými 

panelmi využitá ako pasienok, alebo dokonca aj na pestovanie tieňomilných plodín. Tento systém 

uplatňuje najviac Japonsko, kde je nainštalovaných takmer 2000 takýchto systémov a využívajú sa na 

pestovanie 120 rôznych plodín. Fraunhofer Institute for Solar Energy z Nemecka odhadlo kapacitu 

agrovoltaických systémov na celom svete v roku 2021 na 14 GW energie. Potenciál Nemecka na takúto 

produkciu odhadli na 1,7 TWh energie.130  

  

 
126 https://www.carbonbrief.org/factcheck-is-solar-power-a-threat-to-uk-farmland/ 
127 https://www.carbonbrief.org/qa-what-does-the-uks-new-energy-security-strategy-mean-for-climate-

change/ 
128 https://www.cpre.org.uk/wp-content/uploads/2022/07/Building-on-our-food-security.pdf 
129 https://twitter.com/GreenAllianceUK/status/1557712824532697088 
130 https://www.ise.fraunhofer.de/en/key-topics/integrated-photovoltaics/agrivoltaics.html 
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Zhrnutie  
 

Biomasa výrazne ovplyvňuje energetický trh Európskej únie. Jej vplyv na znižovanie emisií CO2 je však 

rozporuplný. V prípade drevnej biomasy na výrobu tepla a elektrickej energie je pri procese spaľovania 

uvoľnené CO2, ktoré nemusí zodpovedať záchytu počas života stromu. Z dôvodu rozdielnej kvality 

spaľovaného materiálu (najmä podielu vody), efektívnosti spaľovacieho zariadenia ale aj veku či 

pôvodu stromov, nie je počítanie emisií jednoduché. Na príklade Slovenska, kde sa cielene rúbali 

stromy na výrobu energií, je vidieť, že skúmanie pôvodu biomasy je mnohokrát zložité. Využívanie 

tohto zdroja závisí od efektívnosti zákonov v jednotlivých štátoch EÚ a ich vymáhania. Kontrola kritérií 

udržateľnosti dostáva úplne iný rozmer pri získavaní biomasy zo štátov mimo EÚ, kde sa jej pôvod 

skúma ešte ťažšie. Štátna podpora spaľovania biomasy má príliš veľa otáznikov na to, aby jej bola 

vyjadrená jasná podpora. Navyše ide zo strany štátu o konflikt záujmov, kedy musí kontrolovať svoje 

vlastné projekty a v prípade pochybenia pokutovať sám seba. Pri obnoviteľných zdrojoch by vo výrobe 

energie mohli dostať prednosť tepelné čerpadlá a využívanie geotermálnej energie, ktorá v prípade 

Slovenska, predstavuje stabilnejšie riešenie ako solárne či veterné elektrárne. Hoci aj v tomto prípade 

môže dochádzať k úniku skleníkových plynov, ich pôvod a meranie je jednoduchšie.  

V doprave EÚ výrazne zmenila svoj postoj od cielenej podpory biopalív prvej generácie, smerom 

k podpore vyšších generácií (odpadu z dreva, plodín, či rias) a iných alternatívnych zdrojov energií. 

Podobne ako pri drevnej biomase existujú vážne pochybností o environmentálnych benefitoch 

produkcie bioetanolu a biodieslu z poľnohospodárskych plodín. Otázny je najmä efekt na pôdu, či 

vytláčanie potravinárskych plodín na úkor výroby biopalív. Aj v roku 2022 naďalej dochádza 

k spaľovaniu poľnohospodárskych plodín v európskych motoroch, a to aj napriek rapídne rastúcím 

cenám rastlinných olejov či obilnín. Vlády v EÚ pri rastúcich cenách potravín uvažujú o kompenzáciách 

pre obyvateľov a výrobcov potravín, no nezasadili sa o zníženie zákonom stanoveného dopytu po 

biopalivách, ktorý navyšuje ceny.  

Biomasa je a bude asi ešte dlhé roky významným energetickým zdrojom v EÚ. V oblasti politík však 

dochádza postupne k reflexii pravidiel, ktoré by mali upustiť od jej štátnej podpory, či už vo forme 

dotácií či iných zvýhodnení. V minulosti dochádzalo zo strany verejného sektora k deformácii trhu 

v prospech palív, ktorých environmentálny efekt nie je jednoznačný a je ťažko merateľný. V snahe 

o vytvorenie férového konkurenčného prostredia by mali tvorcovia európskych politík zamerať svoje 

úsilie na podporu zdrojov, ktorých použitie nie je v rozpore s inými cieľmi EÚ. Alebo sa rozhodnúť pre 

väčšiu liberalizáciu trhu s energiami a cielene nepodporovať vybrané druhy energetických zdrojov. 

V posledných rokoch sa čoraz viac hovorí o uhlíkovej dani, ako formy predraženia fosílnych palív a teda 

predraženia negatívnych externalít z ich využívania. V prípade Slovenska napríklad, v doprave už dnes 

existuje pomerne vysoké daňové zaťaženie motorových palív. Jedna tona CO2 z nafty je zaťažená 

efektívnou daňou 78 eur a z benzínu 153 eur.131 Dohoda na európskej úrovni by preto mala 

zohľadňovať rozdielne daňové sadzby členských štátov ale napríklad aj úroveň ekonomického rozvoja 

či stupeň urbanizácie jednotlivých krajín. Benefit z takejto úpravy oproti využívaniu biomasy si vyžaduje 

samostatné posúdenie a závisí vo od podmienok v jednotlivých členských štátoch.  

 

 

 

 
131 https://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/INT/2022/nova_dan_ktoru_uz_davno_mame.pdf 
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Porovnanie najlepších praktík v členských štátoch v klimatických 

témach 

 

Existuje viacero databáz, ktoré sa snažia definovať zmeny v emisiách krajín. Pre účely tohto porovnania 

sme zvolili databázu publikovanú na stránkach Global carbon budget.132 Výhodou tejto databázy je, že 

porovnáva nielen emisie vzniknuté na území danej krajiny, ale aj emisie zo spotreby, to znamená, že 

zahrňuje aj emisie importované v tovaroch spotrebovaných v danej krajine.  

V rámci tejto metodiky sú používané nasledujúce premenné: 

Territorial emissions sú emisie, ktoré vznikajú priamo zo zdrojov v krajine.  

Consumption emissions - sú celkové emisie, vrátane emisií, ktoré krajina doviezla v tovaroch a 

surovinách  

Emissions transfers vyjadrujú dovezené emisie. V zásade platí, že "emissions transfers=consumption 

emissions - territorial emissions  

Zároveň, je potrebné uviesť, že táto štatistika meria priamo uhlík, nie CO2. Keďže sme zvyknutí počítať 

v CO2, tak tie čísla treba upraviť tak, že 1 tona uhlíka sa rovná 3,664 tonám CO2. 

Za kľúčové pritom považujeme práve emisie zo spotreby, pretože v tomto porovnaní je možné 

povedať, či krajina skutočne znížila emisie, alebo ich len vyviezla do zahraničia. V nasledujúcej tabuľke 

sú uvedené krajiny s najvyšším poklesom emisií zo spotreby v období 2010-2019. Pre porovnanie  

Grécko 45% 

Cyprus 42% 

Fínsko 25% 

Dánsko 24% 

Veľká 
Británia 24% 

Taliansko 22% 

Česko 13% 

Slovensko 5,6% 

 

 
132 Reference of the full global carbon budget 2021: Pierre  Friedlingstein, Matthew W. Jones, Michael 
O'Sullivan, Robbie M. Andrew, Dorothee, C. E. Bakker, Judith  Hauck, Corinne  Le Quéré, Glen P. Peters, Wouter  
Peters, Julia Pongratz, Stephen Sitch, Josep G. Canadell, Philippe Ciais, Rob B. Jackson, Simone R. Alin, Peter 
Anthoni, Nicholas R. Bates, Meike Becker, Nicolas Bellouin, Laurent Bopp, Thi Tuyet Trang Chau, Frédéric 
Chevallier, Louise P. Chini, Margot Cronin, Kim I. Currie, Bertrand Decharme, Laique M. Djeutchouang, Xinyu 
Dou, Wiley Evans, Richard A. Feely, Liang Feng, Thomas Gasser, Dennis Gilfillan, Thanos Gkritzalis, Giacomo 
Grassi, Luke Gregor, Nicolas Gruber, Özgür Gürses, Ian Harris, Richard A. Houghton, George C. Hurtt, Yosuke 
Iida, Tatiana Ilyina, Ingrid T. Luijkx, Atul Jain, Steve D. Jones, Etsushi Kato, Daniel Kennedy, Kees Klein Goldewijk, 
Jürgen Knauer, Jan Ivar Korsbakken, Arne Körtzinger, Peter Landschützer, Siv K. Lauvset, Nathalie Lefèvre, 
Sebastian Lienert, Junjie Liu, Gregg Marland, Patrick C. McGuire, Joe R. Melton, David R. Munro, Julia E.M.S 
Nabel Shin-Ichiro Nakaoka, Yosuke Niwa, Tsuneo Ono, Denis Pierrot, Benjamin Poulter, Gregor Rehder, Laure 
Resplandy, Eddy Robertson, Christian Rödenbeck, Thais M Rosan, Jörg Schwinger, Clemens Schwingshackl, 
Roland Séférian, Adrienne J. Sutton, Colm Sweeney, Toste Tanhua, Pieter P Tans, Hanqin Tian, Bronte Tilbrook, 
Francesco Tubiello, Guido van der Werf, Nicolas Vuichard, Chisato Wada Rik Wanninkhof, Andrew J. Watson, 
David Willis, Andrew J. Wiltshire, Wenping Yuan, Chao Yue, Xu Yue, Sönke Zaehle, Jiye Zeng. Global Carbon 
Budget 2021, Earth Syst. Sci. Data, 2021.  

https://www.icos-cp.eu/science-and-impact/global-carbon-budget/2021
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Z porovnania vidieť, že medzi krajinami sú obrovské rozdiely v miere poklesu. To však nemusí implicitne 

znamenať, že daná krajina má aj per capita nižšie emisie.  

Medzi krajinami EÚ, ktorým sa mierne podarilo znížiť emisie (aspoň o 16,3%) patria Francúzsko, 

Taliansko, Holandsko, Portugalsko, Španielsko a Švédsko.  

Pri teritoriálnych emisiách bol výsledok podobný, najväčšie zníženie tiež dosiahli Grécko, Fínsko, ďalej 

Estónsko, Dánsko a Veľká Británia.         

 

Pre úplnosť ešte uvedieme, že v tom istom období klesli tieto emisie v USA o 6%, naopak, v Číne stúpli 

o 29%, v Indii dokonca o 51%. Práve India je príkladom krajiny, kde k vysokému nárastu došlo najmä 

vďaka nízkej porovnávacej úrovni a prudkému ekonomickému rastu. Na druhú stranu je vývoj v týchto 

krajinách kľúčový, lebo vďaka svojej veľkosti predstavujú polovicu svetových emisií.  

To znamená, že napriek redukciám- viacerým z nich výrazným- ktoré sa podarili niektorým európskym 

krajinám- sa situácia výrazne nelepší. Svetové emisie zo spotreby oproti roku 2010 narástli a to o 7,46%, 

na náraste sa podieľali práve Čína a India. Nárast emisií týchto krajín je pritom veľkým problémom 

najmä preto, že aj Čína, aj India, patria teraz medzi najväčšie ekonomiky s potenciálom ďalšieho rastu. 

Ide o krajiny ktoré zažili rýchly rast ku koncu 20. storočia a teraz čelia niektorým problémom. Toto sa 

dá ukázať aj na Kuznetsovej krivke. Veľmi chudobné krajiny nevyprodukujú veľa emisií, preto celkovo 

produkujú málo tovarov, len výnimočne používajú pokročilé metódy výroby a celková spotreba je 

nízka. Preto chudobné africké štáty veľa emisií neprodukujú. Ako ale začne rast týchto krajín stúpať, 

zvyšuje sa množstvo tovarov ktoré vyrobia, stavajú sa továrne a výrazne rastie aj spotreba. Krajina ale 

ešte nie je natoľko bohatá, ani technologicky rozvinutá, aby aktívne znižovala emisie či inak dbala 

o životné prostredie. Až po dosiahnutí istej ekonomickej úrovne sa trend obráti a táto krajina začne 

používať výrobné techniky, ktoré až tak neškodia životnému prostrediu, prípadne zaviesť napr. 

uhlíkové dane, lebo obyvatelia danej krajiny už majú dostatočné príjmy na financovanie týchto 

nákladov. Čím sa krajina stáva bohatšou, tým viac dbá o životné prostredie a hľadá riešenia ako svoj 

dopad naň minimalizovať. Vyspelé európske krajiny už vrchol v produkcii emisií dosiahli a podarilo sa 

im začať s redukciou ich objemu.  
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Problematikou znižovania emisií pri súčasnom zachovaní ekonomického rastu sa zaoberal aj 

nasledujúca štúdia s názvom: Countries with sustained greenhouse gas emissions reductions: an 

analysis of trends and progress by sector.  

Hlavné závery: V 24 krajinách sa v rokoch 1970 až 2018 podarilo trvalo znížiť emisie CO2 a skleníkových 

plynov . Ročné znižovanie emisií v niektorých krajinách je v rozmedzí hodnôt potrebných na obmedzenie 

globálneho otepľovania na 2 °C, ale nie dôsledne, ani vo všetkých základných sektoroch . Väčšina znížení 

emisií sa dosiahla v sektore energetiky; emisie z dopravy zostali stabilné alebo naďalej rastú. 

K súčasnému poklesu emisií a hospodárskemu rastu došlo aj v štyroch krajinách pôvodne 

socialistického bloku, vrátane Slovenska. Porovnanie krivky emisií zo spotreby a teritoriálnych emisií 

ukazuje mieru dovozu emisií.   

 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14693062.2021.1990831?needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14693062.2021.1990831?needAccess=true
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V súvislosti s poklesom emisií uvádzame odkazy na country reporty: 

Climate action Greece- EU report popisujúci situáciu v Grécku 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690685/EPRS_BRI(2021)690685_EN.p

df 

 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690685/EPRS_BRI(2021)690685_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690685/EPRS_BRI(2021)690685_EN.pdf
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Grécku sa podarilo emisie znížiť najmä vďaka znižovaniu emisií v energetickom sektore, priemyselnej 

výroby a stavebníctva:  

 

Climate action Sweden- EU report popisujúci situáciu vo Švédsku 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698764/EPRS_BRI(2021)698764_EN.p

df  

Na príklade Švédska je vidieť, že hlavným zdrojom znižovania emisií na celkovej spotrebe energie je 

zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov:  

 

Hlavným zdrojom rastu je rastúci podiel výroby elektriny z vetra, využívanie biopalív a zvyšovanie 

podielu obnoviteľných zdrojov vo výrobe tepla.  

Švédsko je však špecifický príklad krajiny, ktorá na rozdiel od Grécka má obrovský záchyt uhlíka vďaka 

zalesneniu krajiny (60%).  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698764/EPRS_BRI(2021)698764_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698764/EPRS_BRI(2021)698764_EN.pdf
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Najlepšie techniky znižovania emisií 

V nasledujúcom texte uvedieme niekoľko štúdií, ktoré sa zaoberajú spôsobmi znižovania emisií.  

POLICIES THAT WORK: HOW TO BUILD A LOW-EMISSIONS ECONOMY 

Link: https://energyinnovation.org/wp-content/uploads/2014/11/Policies-That-Work_Overview-

Report.pdf 

Štúdia identifikovala nasledujúcicj 10 oblastí, v ktorých by mali byť politiky znižovania emisií 

prijímané: 

1. Vehicle performance standards  

2. Fuel and vehicle levies  

3. Energy efficiency standards and labels  

4. Clean energy supply policies  

5. Utility-scale energy efficiency programs  

6. Industrial energy efficiency programs  

7. Effectively enforced building codes  

8. Properly aligned economic incentives  

9. Smart urban design  

10. Support for R&D and innovation 

Vzájomný presah týchto oblastí je ilustrovaných v nasledujúcom grafe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://energyinnovation.org/wp-content/uploads/2014/11/Policies-That-Work_Overview-Report.pdf
https://energyinnovation.org/wp-content/uploads/2014/11/Policies-That-Work_Overview-Report.pdf
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WORLD ECONOMIC FORUM pravidelne publikuje správy o politikách, ktorými rozdielne krajiny 

znižujú emisie. Často opakovanou politikou na znižovanie emisií je zvyšovanie podielu hromadnej 

dopravy, ktorá dokáže znižovať emisie z dopravy. Nasledujúci excerpt ilustruje dopad krátkodobého 

zvýhodnenia hromadnej dopravy v Nemecku 

Zdroj: https://www.weforum.org/agenda/2022/09/climate-change-latest-stories-02-september/  

2. Germany's €9 transit ticket cuts 1.8 million tonnes of CO2 

In response to the rising cost of living and the nation's net-zero commitments, Germany started offering 
monthly public transit tickets for €9 at the start of June. Over 52 million people took advantage of the 
tickets and the reduction in car use has cut carbon dioxide emissions by 1.8 million tonnes, according 
to VDV, the leading public-transport organisation in Germany. 

Additionally, researchers at the University of Potsdam found that air pollution levels fell by up to 7% in 
response to this shift in German transport use. The ticket scheme expired at the end of August, despite 
calls for an extension. 

 

Podpora elektromobilov 

Jedna z politík znižovania emisií v doprave sú dotácie na nákup elektromobilov. Štúdia firmy Det 
Norske Veritas, sa zaoberá otázkou - v akej miere nórske dotácie prispievajú k znižovaniu emisií mimo 
krajiny. 
Zdroj: How Norway’s EVs have cut emissions globally - DNV 
 

DNV’s estimates show that without the Norwegian EV policy, global CO2 emissions over the period 

2010–2050 would have been close to 400 million tonnes higher. By replacing a sizeable number of fossil 

fuelled vehicles, Norway’s national gains are a combination of reduced CO2 emissions nationally and 

measurably cleaner air. 

These national gains have come at what many consider to be a high cost, typically of some 150 dollar 

per tonne of CO2 reduced. 

But that cost falls considerably when taking global gains into account. Those global gains flow from the 

impact of Norway’s EV demand on the global price of the new technology, notably batteries. 

The cost learning rate for battery technology has been shown historically to be 19%, meaning that a 

doubling of globally installed battery capacity gives a 19% reduction in battery costs. The next doubling 

of capacity yields another 19% reduction and so on. The cost of lithium batteries has reduced by 80-

90% over the last ten years. The next ten years will not see costs plunge quite as sharply because the 

installed based is now larger, and each doubling takes longer, but the trend is certainly set; battery 

storage is going to become dramatically cheaper in the medium term. 
. 
 

 

https://www.weforum.org/agenda/2022/09/climate-change-latest-stories-02-september/
https://www.vdv.de/presse.aspx?id=df893fc7-1759-497b-9488-ce4631b9b01c&mode=detail&coriander=V3_1a0fa46f-e58e-ab5a-0cde-ddc8019617b8
https://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/frontdoor/deliver/index/docId/55846/file/cepa50.pdf
https://www.dnv.com/energy-transition/how-norway-evs-have-cut-emissions-globally.html
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Štúdia týkajúca sa problematiky znižovania consumption emissions v Rakúsku sa zameriava na rôzne 

politiky v špecifických sektoroch: Výstavba rezidenčného bývania, zdravotnícky sektor a doprava.  

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S092180091830137X?token=F73F57F5E697456AF873F38F

470E235D16B753196BA64E5816A18B220F09B50B500E8517AA8F2A0C33622845B0E34F17&originRe

gion=eu-west-1&originCreation=20221130153214 

We analyse a set of different policies in three areas with particularly high consumption-based emissions 

in Austria: building construction, public health, and transport. To capture the substitution possibilities 

triggered by these policies and the induced emission reductions along the full global supply chain, our 

analysis combines a Computable General Equilibrium with a Multi-Regional Input-Output model. For 

construction of buildings we find that a carbon added tax is highly effective in reducing consumption-

based emissions whereas an information obligation on vacant dwellings combined with a penalty 

payment when vacant buildings are not made available is ineffective because of reallocated investment 

capital. Mandatory energy efficiency improvements in public health and mobility are found equally 

effective in reducing consumption- and production-based emissions while a decarbonization of freight 

transport logistics stronger reduces production-based emissions. 

 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S092180091830137X?token=F73F57F5E697456AF873F38F470E235D16B753196BA64E5816A18B220F09B50B500E8517AA8F2A0C33622845B0E34F17&originRegion=eu-west-1&originCreation=20221130153214
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S092180091830137X?token=F73F57F5E697456AF873F38F470E235D16B753196BA64E5816A18B220F09B50B500E8517AA8F2A0C33622845B0E34F17&originRegion=eu-west-1&originCreation=20221130153214
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S092180091830137X?token=F73F57F5E697456AF873F38F470E235D16B753196BA64E5816A18B220F09B50B500E8517AA8F2A0C33622845B0E34F17&originRegion=eu-west-1&originCreation=20221130153214

