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Zhrnutie
Zmena klímy bude mať zásadné ekonomické dopady. Ak by vývoj klimatických zmien pokračoval tak ako
doteraz a neprijali by sa nové opatrenia v boji proti zmene klímy, náklady s ňou spojené by v EÚ mohli do
roku 2100 znížiť HDP o takmer 10 %. Aby sa predišlo extrémnym a nezvratným klimatickým zmenám, je
dôležité udržať globálne otepľovanie maximálne na (ale ideálne pod) 1,5 °C. Od začiatku priemyselnej
revolúcie stúpla priemerná teplota na Zemi o 0,8 °C až 1,2 °C.
Slovenské územie čaká častejší výskyt extrémnych prejavov počasia. Niektoré klimatické podmienky,
ktoré sa predpokladali až na rok 2030, nastali na Slovensku už v období rokov 2001 až 2017. Klimatická
zmena viedla k zvýšenému vyparovaniu vody z rastlín späť do atmosféry a poklesu pôdnej vlhkosti, čo
postupne vedie k vysušovaniu najmä v južných oblastiach SR. Od roku 1994 sa rapídne zvýšil počet
regionálnych a prívalových povodní. V teplejších obdobiach sa očakáva zvýšená premenlivosť zrážok,
zosilnenie búrok počas teplejších častí roka a zvýšený výskyt silnejšieho vetra, víchric i tornád.
Cieľom návrhu Fit for 55 je nasmerovať EÚ na cestu ku klimatickej neutralite, priniesť čo najrýchlejšie
a čo najspravodlivejšie transformačnú zmenu v hospodárstve, spoločnosti a priemysle a pritom posilniť
konkurencieschopnosť, vytvárať pracovné miesta a účinne riešiť problematiku nákladov a vplyvov spojených
s touto transformáciu. Konkrétne ide o zabezpečenie 55 % zníženia emisií skleníkových plynov oproti roku
1990 a následne v roku 2050 dosiahnutie klimatickej neutrality. Prostredníctvom balíka sa posilňuje 8
existujúcich právnych predpisov a predstavuje sa v ňom 5 nových iniciatív v oblastiach klímy, energetiky a
palív, dopravy, sektoru budov, využívania pôdy a lesného hospodárstva. Ide o komplexný balík opatrení,
preto je dôležité zhodnotiť, aké pozitívne i negatívne dopady bude mať, aké náklady budú nutné na
jeho implementáciu a aké sú limity jeho zavedenia do praxe.
Slovensko ako člen jednotného trhu, hospodárskej a menovej únie nesie spoluzodpovednosť
za dosahovanie cieľov spoločných politík. Na dosahovanie zámerov udržateľnej transformácie má krajina
k dispozícii zdroje na realizáciu investícií. Ciele by mali odrážať ekonomickú úroveň členských štátov, aby
bola v celom procese zabezpečená solidarita. Okrem nákladov by sme mali znášať aj benefity plynúce
z udržateľnej transformácie, akými sú napr. úspory energií, ochrana prírodných zdrojov a udržateľnosť ich
využívania či redukcia znečistenia.
Balík Fit for 55 cieli na zvyšovanie energetickej efektívnosti a podielu OZE, ako aj znižovanie spotreby
palív, čo zvyšuje energetickú bezpečnosť krajín EÚ. Nebolo možné namodelovať všetky opatrenia,
modelovaný scenár z balíka Fit for 55 obsahuje rozšírenie ETS na sektory domácností a dopravy a prísnejšie
emisné štandardy v doprave. Preto sa predpokladá, že celý balík bude mať ešte väčší pozitívny vplyv na
tieto ukazovatele. Modelované opatrenia z balíka Fit for 55 zvýšia energetickú bezpečnosť nasledovne:






V roku 2030 by celková spotreba energie mala byť nižšia o viac ako 4 % oproti referenčnému
scenáru. Celková spotreba energií by na Slovensku síce stále mala rásť, rast by mal byť pomalší
ako v prípade referenčného scenára.
Najväčší rozdiel by mal nastať v importe, ktorý by mal byť v roku 2030 nižší až o 18 %.
Základný referenčný scenár pritom predpokladá rast importu až o viac ako 10 % do roku 2030.
Pokles importu redukuje závislosť na externom prostredí a podporuje tvorbu energie na Slovensku,
čo zvyšuje energetickú bezpečnosť SR. Produkcia primárnej energie by mala byť vyššia o 15 %
oproti referenčnému scenáru.
Spolu s obnoviteľnými zdrojmi by Slovensko mohlo dosiahnuť takmer 90 % bezemisnej
výroby elektrickej energie a elektrická energia z fosílnych palív by mala tvoriť v roku 2030 10 až
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12 %, čo je polovica podielu v roku 2020. Slovensko by po zapojení tretieho a štvrtého bloku
jadrovej elektrárne Mochovce mohlo exportovať viac ako 10 % vyrobenej elektrickej energie.
Celková spotreba palív by v roku 2030 mala zostať na približne rovnakej úrovni ako v roku
2020, zmení sa však podiel jednotlivých palív. Výraznejšie rásť by mal podiel obnoviteľných
zdrojov a elektrickej energie. Naopak, mierne by mala klesnúť spotreba ropy a výraznejšie spotreba
tuhých palív a plynu. Bez dekarbonizácie by celková spotreba palív mala narásť o 7 %, na
ktorých by sa podieľal najmä rast ropy a zemného plynu.

Rastúca intenzita vplyvov zmeny klímy prinúti štáty sveta prijímať klimatické politiky, ktoré budú v
EÚ zrealizované vo väčšej miere a skôr:








Uhlíkové clo zvýši konkurencieschopnosť európskych podnikov a podnieti inovácie
v oblasti nízkouhlíkových technológií. V predstihu zrealizované dekarbonizačné investície sa tak
vrátia európskym podnikom na kratšom horizonte. Zavedenie uhlíkového cla podporí významné
odvetvia domáceho priemyslu. Výroba ocele môže v dôsledku známych zámerov a politík dostať
silný stimul pre dlhodobú udržateľnosť. Pozitívne ovplyvnená bude aj produkcia hliníka, ktorá by
mohla potenciálne vzrásť o takmer 3 %. To by mohlo zmierniť riziko ukončenia produkcie hliníka na
Slovensku.
Najmä priemyselné podniky môžu byť pozitívne stimulované k investíciám do zvyšovania
energetickej efektívnosti. Merná investičná náročnosť projektov na dosiahnutie energetických
úspor je v tomto sektore relatívne nižšia ako napr. v sektore budov či dopravy. Zvýšená motivácia
investovať do konkurencieschopnosti vyplýva aj z toho, že priemysel nemá nárok na regulované
ceny energií, takže krátkodobo musí znášať vyššie trhové ceny.
Emisná náročnosť výroby energií sa ešte výraznejšie zníži, čím sa zmiernia negatívne
klimatické vplyvy. V súvislosti s celkovou stratégiou príklonu energetickej spotreby k elektrine
bude podiel energetických potrieb zabezpečovaných nízkoemisnými technológiami rásť.
Slovenské podniky môžu dlhodobo očakávať stabilizovanejšiu, ale vyššiu cenu uhlíka.
Komisia v revízii navrhuje po jednorazovom znížení celkového emisného stropu o 117 miliónov kvót
výraznejšie ročné zníženie emisií o lineárny redukčný faktor 4,2 % (namiesto 2,2 % ročne v rámci
súčasného systému). Trhová stabilizačná rezerva (MSR), ktorá bola zavedená ako reakcia na
dlhodobý prebytok emisných kvót počas Veľkej recesie, sa má zachovať podľa súčasných
parametrov až do konca roku 2030.

Cestná doprava je zodpovedná za 16,9 % celkových emisií CO2 na Slovensku, kde až 55 % emisií pochádza
z osobných automobilov. Emisie v cestnej doprave aj naďalej z roka na rok stúpajú, čo ohrozuje dosahovanie
klimatických cieľov EÚ v budúcnosti. Vykurovanie budov a inštitúcií je zodpovedné za 11 % celkových emisií
CO2 v SR. Preto EK navrhuje rozšíriť ETS o sektory budov a dopravy:






Zámerom je dosiahnuť zníženie emisií skleníkových plynov aj v týchto sektoroch, pričom z
dôvodu rastu intenzity dopravy najmä je sektor cestnej dopravy problematický. Cieľom je aj podnietiť
prechod k nízkoemisným technológiám. Z pohľadu potrieb domácností či podnikov je ale elasticita
dopytu po palivách veľmi nízka, čo môže potlačiť dekarbonizačný účinok opatrenia. Zaťaženie
koncových spotrebiteľov prostredníctvom distribútorov taktiež obmedzuje stimuly pre technologický
prechod v oboch sektoroch, subjekty by mohli rast cien prosto absorbovať.
Dekarbonizácia s rozšírenie ETS výrazne znížia produkciu skleníkových plynov v sektore
dopravy a domácností. V roku 2030 by mala byť produkcia emisií v sektore domácností nižšia
o vyše 480 ktCO2e ročne, čo je takmer na úrovni produkcie emisií v uhoľnej elektrárni Vojany. Pre
dopravu by mal byť oproti referenčnému scenáru rozdiel v emisiách v roku 2030 takmer
1,3 MtCO2e, čo predstavuje vyše 2,5 % všetkých slovenských emisií v súčasnosti.
V prípade rozšírenia ETS do sektoru budov projekcie ukazujú najväčšie dopady vo
vykurovaní čiernym uhlím, kde sa dá predpokladať nárast cien až o 63 %. Pre domácnosti v
nezateplených rodinných domoch to môže znamenať nárast výdavkov o 300 až 500 eur za rok
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podľa paliva. Pre bytové domy používajúce zemný plyn by malo ísť o zvýšenie o menej ako 100 eur
za rok. Približne 50 % domácností bývajúcich v bytových domoch je už ale dnes pod EU ETS, čiže
navýšenie sa ich týkať nebude.
Pri doprave budú nafta a benzín postihnuté porovnateľne. Náklady na pohonné hmoty sa ročne
zvýšia o 80 až 175 eur v osobnej doprave. Nákladná doprava bude drahšia o 7,5 % na 1 tkm.
Takýto nárast cien fosílnych palív bude viesť domácnosti k väčšiemu používaniu OZE, elektrifikácii,
zvýšeniu energetickej efektívnosti, a k rýchlejšej zmene flotily áut k bezemisným vozidlám.
Zavedenie ETS na fosílne palivá v sektore dopravy by v roku 2026 zvýšilo infláciu o 1,1 až
1,5 p. b. v závislosti od úvodnej ceny emisných kvót. Až 70 % nárastu by pripadalo na cenu
zemného plynu. V nasledujúcich rokoch by rast cien kvót prispieval k celkovej inflácii od 0,05 do
0,08 p. b. ročne. Kumulatívny dopad do roku 2035 očakávame na úrovni od 1,8 do 2,1 p. b. Prepočty
sú statické, neuvažujú s presunom k elektromobilite, či s nižšou spotrebou zemného plynu po
obnove budov. Konečný vplyv na cenovú hladinu v dlhom období preto môže byť nižší.
Negatívnym rizikom môže byť vyšší ako predpokladaný rast ceny emisných kvót.
Dekarbonizácia a rozšírenie ETS do cestnej dopravy a vykurovania budov povedie po
počiatočnom miernom poklese k zvýšeniu rastu HDP, reálnych miezd i zamestnanosti. Tento
nárast budú poháňať investície do energetickej efektívnosti, ktoré budú vytvárať nové pracovné
miesta s väčším podielom zamestnanosti menej kvalifikovanej pracovnej sily.
V dôsledku dekarbonizácie a investícií do energetickej efektívnosti sa podporí výroba najmä
v odvetviach železa, oceli a stavebných materiálov, negatívne však zasiahne rafinérie. Útlm
fosílnych palív zasiahne rafinérie, ktorých produkcia bude v roku 2030 o viac ako 7 % nižšia.
Negatívny dopad na rafinérie bude mať aj nahradzovanie automobilov so spaľovacími motormi
elektromobilmi. Nárast investícií do energetickej efektívnosti a dekarbonizácie, ktoré zahŕňajú aj
rekonštrukcie budov, by mal zvýšiť produkciu v odvetví výroby železa a oceli o zhruba 16 %, v
odvetví výroby nekovových minerálnych výrobkov o viac ako 3 % v roku 2030.
Vzhľadom na typický palivový mix a scenáre pre cenu ETS v sektore cestnej doprave by sa mohli
navýšiť ročné výdavky verejnej správy o 2 až 6 miliónov eur. Výdavky VÚC sa môžu zvýšiť o 29,2
mil. eur. Ročný vplyv na najväčšie mestá môže dosiahnuť takmer 10 miliónov eur. Predpokladáme,
že nárast nákladov sa v plnej miere prenesie na objednávateľa dopravných výkonov.
Na tlmenie vplyvov rozšírenia ETS do týchto sektorov sa navrhuje zriadiť Sociálnoklimatický fond. Z celkovej alokácie môže Slovensko medzi rokmi 2025-2032 požiadať až
o príspevok v hodnote 1,7 mld. eur, pričom členské štáty by mali prispieť aspoň 50 % z celkových
odhadovaných nákladov. Ekonomicky najefektívnejšie bude pre domácnosti, ktoré dnes vykurujú
uhlím svoje neobnovené domy, zatepliť ich a prejsť na vykurovanie drevom. V prípade zateplenia
si vedia významne znížiť náklady aj domácnosti, ktoré kúria plynom. V oblasti dopravy možno
predpokladať investície do rozvoja nízko-emisnej verejnej dopravy, primárne v oblastiach s nízkou
dostupnosťou týchto služieb a s vysokým potenciálom palivovej chudoby. Objem zdrojov ale nie je
dostatočný a schéma môže byť spojená s implementačnými rizikami podobne ako EŠIF.
Osobitnú pozornosť bude nutné venovať domácnostiam v energetickej a palivovej chudobe.
Tieto domácnosti často nemajú dostatok prostriedkov na investovanie do opatrení na zvýšenie
energetickej účinnosti, nemajú prístup k bankovým pôžičkám ani zárukám a nemajú sociálne
zručnosti na prístup k podporným systémom. Zároveň sú obzvlášť citlivé na zmeny cien palív a sú
charakteristické nízkou elasticitou dopytu, keďže jednoducho nemajú alternatívu. V období medzi
schválením balíka do spustenia Sociálno-klimatického fondu je nutné zbierať dáta, ktoré pomôžu
identifikovať cieľové domácnosti ohrozené energetickou a palivovou chudobou.

Balík Fit for 55 navrhuje splnenie uhlíkovej neutrality nových vozidiel od roku 2035, od roku 2035 teda
nebude povolený predaj vozidiel so spaľovacími motormi. V priebehu uplynulého roka tvoril predaj plne
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elektrických vozidiel (BEV) približne 1,2 % zo všetkých nových vozidiel, predaj plne elektrických áut je
výsledkom najmä dotácií.








Na základe trendu motorizácie a znižovania cien elektrických batérií môže Slovensko v prípade
zvolenia správnej stratégie ponúknuť spôsob, vďaka ktorému môžu zo znižovania dopravných
emisií slovenské domácnosti profitovať. Ako kľúčové sa javia vyšší prienik na trh plne
elektrických áut na úkor plug-in hybridov a dostatočne vybudovaná infraštruktúra, ktorá povedie
k preferencii ekonomicky výhodnejších plne elektrických áut s kratším dojazdom. Reálna dynamika
rozvoja využívania elektromobilov bude záležať od miery, akým sa podarí akcelerovať vstup
elektrických vozidiel do napĺňania dopravných potrieb organizácií tak verejného ako aj súkromného
sektora, kde sú marginálne náklady na vybudovanie dobíjacej infraštruktúry nižšie.
Finančné benefity vyplývajúce z kúpy elektrických vozidiel rastú s lepšou infraštruktúrou.
Prípadný vysoký podiel plug-in hybridov na elektrických vozidlách bude znamenať vyššie náklady
domácností do roku 2035. Pri miernom znížení podielu plug-in hybridov na elektrických vozidlách
môžu slovenské domácnosti ušetriť až 65 miliónov eur do roku 2035. Zásadný vplyv na
konkurencieschopnosť elektrických vozidiel má cena batérií, pričom sa očakáva jej
významný pokles.
Prechod na výrobu čistých elektromobilov ohrozí pracovné miesta v európskom
automobilovom priemysle menej, ako sa predpokladalo. Pracovníci, ktorí vyrábajú motory
s vnútorným spaľovaním, budú najviac postihnutí pri prechode na čisté elektromobily. Pri prechode
na elektrické vozidlá môže Slovensko očakávať stratu 1,6 % priamych pracovných miest. SR sa
postupne darí odbúravať viaceré bariéry pre investície do výroby elektromobilov.
Záujem výrobcov batériových článkov o Slovensko je pozitívnym aj negatívnym rizikom.
Z dlhodobého hľadiska takáto výroba posilní udržateľnosť a konkurencieschopnosť
automobilového priemyslu. Výroba batériových článkov je ale mimoriadne energeticky náročná.
Bežná gigafabrika môže požadovať inštalovaný výkon aj 200 až 400 MW, čo môže zabrániť aj
príchodu ďalších významných investorov, keďže ich energetické potreby by mohli spôsobiť
preťaženie prenosovej sústavy. Podľa SARIO je reálne, že Slovensko priláka 1 až 2 výrobcov
batériových článkov. Umiestnenie investícií môže reálne ohroziť plnenie cieľa energetickej
efektívnosti v priemysle, keďže dôjde k výraznému nárastu energetickej spotreby.

Mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM), tzv. „uhlíkové clo“, má byť zavedené v roku
2026. Cieľom je zabrániť tomu, aby úsilie Únie znižovať emisie bolo neutralizované zvýšením emisií mimo
územia EÚ v dôsledku premiestnenia výroby alebo zvýšenia dovozu výrobkov s nižšou uhlíkovou intenzitou.
Uhlíkové clo bude podnecovať výrobcov v krajinách mimo EÚ, aby ekologizovali svoje výrobné procesy.
Očakáva sa, že po plnej implementácii CBAM sa ročne na uhlíkovom cle vyzbiera zhruba 1 miliarda eur,
ktorá by sa mala využiť na podporu dekarbonizácie v rozvojových krajinách:




CBAM zavedie poplatok za dovoz cementu, hliníka, hnojív a výrobkov zo železa a ocele do
EÚ. Hlavným kritériom pre výber tovarov bolo súhrnné množstvo emisií skleníkových plynov
konkrétneho odvetvia, ako aj miera vystavenia odvetvia riziku úniku uhlíka. CBAM sa síce bude
týkať aj dovezenej elektriny, dovoz z tretích krajín má však asi len 3,4 % podiel na domácej spotrebe
elektriny.
Zavedenie CBAM podporí domácich výrobcov, no so zrýchleným poklesom množstva
bezodplatných emisií budú zároveň rásť náklady domácej výroby. Medzi rokmi 2026 a 2035
sa bude pre CBAM produkty priebežne každý rok znižovať prideľovanie bezodplatných kvót o desať
percentuálnych bodov. Najvyššie ceny je možné očakávať v roku 2035, lebo v tomto roku bude
množstvo bezodplatných kvót v sektoroch ocele, hliníka, hnojív a cementu nulové.
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Zavedenie uhlíkového cla by malo mať pozitívny dopad na reálny HDP SR. Ekonomika EÚ by
oproti základnému scenáru mohla byť v roku 2035 asi o 0,03 % menšia, naopak slovenská väčšia
o 0,09 %.
Najväčšiu zmenu v produkcii na Slovensku zaznamená sektor výroby ocele, ktorého
produkcia v porovnaní so základným scenárom bude v roku 2035 až o takmer 23 % väčšia.
Domáce firmy v sektoroch výroby ocele, hliníka a cementu zareagujú na vyššie ceny zvýšením
výroby. Predpokladáme, že oproti základnému scenáru by výroba neželezných kovov (hliník) v roku
2035 mala narásť o 2,94 % a výroba nekovových minerálnych výrobkov (cement) o 0,31 %. V
sektore chemikálií, výrobkov z gumy a plastov (hnojivá) predpokladáme, že v dôsledku zvýšenia
cien hnojív bude vyrobené množstvo v roku 2035 nižšie asi o 2,31 %.
Nárast cien CBAM produktov spolu s nárastom ceny elektrickej energie môže mať negatívny
dopad na automobilový priemysel na Slovensku. Očakávame, že v dôsledku nárastu cien
vstupných nákladov klesne výroba v odvetví motorových vozidiel a súčiastok v roku 2035 asi o 1 %
v porovnaní so základným scenárom. Dôvod je, že oceľ predstavuje významný výrobný vstup do
automobilového priemyslu. V odvetví výroby strojov a zariadení očakávame oproti scenáru bez
zavedenia uhlíkového cla pokles produkcie zhruba o 2,3 %.
Vplyv zavedenia uhlíkového cla na reálne mzdy bude vďaka vyššej produkcii pre Slovensko
mierne pozitívny. Vyššia produktivita vo výrobe bude vytvárať tlak na rast miezd. V porovnaní so
scenárom bez uhlíkového cla odhadujeme nárast reálnych miezd v roku 2035 o 0,38 %.
Očakávame, že zavedením uhlíkového cla sa export zo SR do EÚ v roku 2035 zvýši zhruba
o 0,45 % oproti scenáru bez uhlíkového cla. Slovenský vývoz sa celkovo sústreďuje v rámci EÚ,
kam Slovensko vyváža cca 80 % svojej produkcie.
Výsledky modelovania platia za predpokladu, že tretie krajiny nezavedú odvetné clo.

Konečná energetická spotreba od polovice 90. rokov stagnuje, mení sa však jej štruktúra. Kým
v priemysle a domácnostiach badať stagnáciu, spotreba energií v doprave rastie a spotreba v terciárnom
sektore klesá. Stagnácia energetickej spotreby pri raste HDP bola dosiahnutá primárne úsporami:










Potenciál pre zníženie konečnej energetickej spotreby nad rámec cieľa úspor podľa NECP
na roky 2021 až 2030 odhadujeme na zhruba 700 ktoe, resp. 7 800 GWh. Hlavnými rizikami jeho
naplnenia sú pokračovanie prudkého rastu počtu evidovaných vozidiel (za posledných 10 rokov sa
ich počet zvýšil o vyše 40 %) a nové investície do energeticky náročných priemyselných odvetví
(napríklad výroba batérií do elektromobilov).
Cieľ Fit for 55 pre zníženie konečnej energetickej spotreby na úrovni 8,7 % voči scenáru EU
REF2020 je nerealistický. Tento scenár Európskej komisie počíta v roku 2030 s o takmer 12 %
nižšou konečnou energetickou spotrebu v porovnaní s NECP. Po započítaní dodatočného zníženia
o 8,7 % by sa potreba energetických úspor do roku 2030 vyšplhala takmer na 20 %.
Ambiciózne ciele pri znížení nominálnej spotreby energií sú dosiahnuteľné len za výraznej
podpory z verejných zdrojov. Postupne dochádza k vyčerpávaniu potenciálu pre úspory energie
s krátkou dobou návratnosti a úbytku ekonomicky silnejších subjektov (domácností, firiem)
s dostatočnými zdrojmi pre investície do úspory energie. Z tohto dôvodu už niekoľko rokov stagnuje
energetická náročnosť ekonomiky, ktorá predtým významnejšie klesala.
Verejné zdroje potrebné na dosiahnutie cieľa zníženia v scenári NECP o 8,7 % do roku 2030
sa odhadujú na 5-20 mld. eur. Potenciálne náklady majú vzhľadom na veľké množstvo vstupných
premenných veľmi široký rozptyl. Finálne náklady štátu budú závisieť od veličín ako vývoj konečnej
energetickej spotreby, potenciál úspor, merná investičná náročnosť, miera úspor po zateplení pri
najvyššej nákladovej efektívnosti, prirodzená miera investícií, výška potrebnej spoluúčasti zo strany
štátu, počasie, či vývoj cien energií.
Najlacnejšie sú investície do energetickej efektívnosti v priemysle, naopak najdrahšie je
zatepľovanie verejných budov. Odhadovaná merná investičná náročnosť na ušetrenú GWh sa
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v rokoch 2021 až 2030 po úprave o infláciu pohybuje na úrovni 1,4 mil. eur. V ostatných sektoroch
je odhadovaná investičná náročnosť podstatne vyššia (zhruba 3 do 5,5 mil. eur na ušetrenú GWh).
Po započítaní prirodzených investícií bez potreby štátnej intervencie a výšky odhadovanej štátnej
podpory sa tieto hodnoty dostanú do rozmedzia 0,7 až 2,4 mil. eur na GWh.
Využívanie obnoviteľných zdrojov v jednotlivých oblastiach je technologicky pomerne
koncentrované a dodatočný potenciál je čiastočne limitovaný. Slovensku sa podarilo prekročiť cieľ
podielu OZE na hrubej konečnej spotrebe energií pre rok 2020 na úrovni 14 %, pričom ten rastie vo všetkých
oblastiach. V oblasti podielu OZE na výrobe elektrickej energie je Slovensko limitované v prvom rade
stabilitou prenosovej sústavy, čiastočne aj kvôli nepriazni verejnosti z dôvodu negatívnych dopadov na
životné prostredie či znehodnotenie krajiny. Potenciál pre podiel OZE na hrubej spotrebe energií do roku
2030 odhadujeme v rozmedzí 23-24 %:






V oblasti podielu OZE na výrobe tepla bol identifikovaný potenciál 100 ktoe (ca. 1160 GWh)
nad rámec cieľov pre rok 2030. Pri doprave sú možnosti navýšenia podielu OZE minimálne.
Potenciál využitia OZE nad rámec NECP bol odhadnutý na 166 ktoe (zhruba 7 % využitia OZE
v roku 2030 podľa NECP scenára). Celkové náklady štátu pri zvýšení využívania OZE do
maximálneho potenciálu sa v strednom scenári odhadujú na 410 mil. eur. Náklady štátu súvisiace
nutné na realizáciu investícií do OZE sú závislé od cien energií.
Z pohľadu verejných financií vychádza výhodnejšie podporovať elektrickú energiu z OZE.
Odhadované náklady z verejných zdrojov na dodatočné navýšenie výroby energií z OZE vyjadrené
v mil. eur na ktoe sú najnižšie pri slnečnej energii a vetre (1,2, resp. 1,7). Nasleduje výroba tepla
z bioplynu a tepelných čerpadiel (2,2, resp. 2,4). Najdrahším zdrojom je geotermálna energia (3,7
pri elektrickej energii a 5,8 pri teple) – existuje však možnosť zlacnenia, a to v prípade
kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla z geotermálnej energie (2,0).
Za realistický odhad podielu OZE na hrubej spotrebe energií do roku 2030 možno považovať
23-24 %. Ambicióznejšie ciele pre výrobu elektrickej energie z OZE by si vyžiadali vyššiu produkciu
elektrickej energie z biomasy a vodných zdrojov, pričom prebytková elektrická energia by
smerovala na export. Hlavným dôvodom zaostávania Slovenska voči EÚ pri využívaní OZE je
vysoký podiel výroby bezemisnej jadrovej energie.

Slovensko má jeden z najvyšších cieľov v rámci LULUCF v Európe, ktorý je o 85 % vyšší ako priemer
EÚ. Sektor LULUCF dokáže znižovať emisie skleníkových plynov prostredníctvom ukladania atmosférického
CO2 vo vegetácii, v pôde a dreve, pričom pokrýva emisie a záchyty skleníkových plynov vzniknuté ľudskou
činnosťou pri využívaní pôdy, zmenách vo využívaní pôdy a v lesníctve. Výpočet podielov záchytov
z trojročného priemeru ale prináša veľkú mieru neistoty:




Aby Slovensko dosiahlo stanovený cieľ, bude musieť zásadne prehodnotiť doterajší prístup
k hospodáreniu v lesoch. Bez tejto zmeny bude problematické plniť ciele a to najmä po roku 2030,
na kedy subjekty lesného hospodárstva plánujú výraznejšiu obnovu. Na dosiahnutie cieľa bude
nutné rozšíriť do roku 2030 bezzásahový režim na 75 % výmery národných parkov, teda o výmeru
približne 130 tis. ha v porovnaní so súčasným stavom. Bude potrebné znížiť objem náhodných
ťažieb z 5,5 mil. m3 v roku 2020 na 4,4 mil. m3 v roku 2030 a zvýšiť výmeru lesa v rozsahu 100 tis.
ha do roku 2030.
Existujú riziká dosiahnutia cieľa, preto je potrebné priebežne monitorovať dosiahnuté
výsledky a potenciálne prijímať dodatočné opatrenia. Vývoj klimatickej zmeny a výskyt
extrémov počasia môže čiastočne ovplyvniť prírastok drevín a znížiť presnosť modelovaných
opatrení. Rozšírenie EU ETS o sektor budov bude pravdepodobne v mnohých domácnostiach viesť
k prechodu z vykurovania uhlím na vykurovanie biomasou, čo zvýši dopyt po dreve.
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Cieľ zníženia emisií v sektoroch pod Nariadením o spoločnom úsilí (ESR) sa Slovensku zatiaľ nedarí
plniť. Súčasný cieľ počíta so znížením emisií ekvivalentu CO2 o 12 % v roku 2030 oproti roku 2005. Tento
cieľ si Slovensko v Envirostratégii 2030 navýšilo na zníženie emisií o 20 %. Na základe projekcií scenára
s existujúcimi opatreniami sa v roku 2030 množstvo emisií zvýši o 7 %. Navrhovaným cieľom Fit for 55 je
pritom zníženie emisií o 22,7 %:






Najproblematickejší sektor pod ESR je doprava, ktorá tvorí viac ako 40 % celkových emisií
ESR a v najbližších rokoch bude rásť. Dôvodom rastu emisií je rastúca mobilita, zvyšujúci sa
počet áut a veľmi pomalý presun na alternatívne spôsoby dopravy. Pri prijatí dodatočných opatrení
by sa pod dnešnú úroveň mali emisie dostať až okolo roku 2040. Následný pokles by mohol byť
rýchly a v roku 2050 by emisie z dopravy mali dosiahnuť približne 50 % dnešných emisií. Rast
emisií spôsobuje aj pomalý prechod na elektromobilitu spôsobený najmä nedostatočnou sieťou
nabíjacích staníc.
V sektore budov sa predpokladá znižovanie emisií, primárne z dôvodu znižovania strát
a zefektívňovaním prevádzky domácností. Sektor energetiky tvorí 3,5 % a stavebný sektor
takmer 6 % celkových emisií, pričom v oboch sektoroch pomaly rastie tvorba emisií. V prípade
energetiky sa očakáva ustálenie tvorby emisií a následný pomalý pokles, naopak v stavebníctve len
pomalý rast spôsobený rýchlym rozvojom infraštruktúry a bývania. V ostatných sektoroch je trend
ustálený alebo klesajúci.
Scenár s plánovanými opatreniami v oblasti odpadového hospodárstva vedie k redukcii
emisií z odpadov o 17,5 % do roku 2030 oproti roku 2005. Od roku 2023 bude možné skládkovať
iba odpad, ktorý prejde úpravou, čo bude pravdepodobne viesť k zvýšenému energetickému
zhodnocovaniu odpadov, ktoré bude zodpovedné za prevažnú časť emisií z odpadov. V scenári
s dodatočnými opatreniami by došlo k zníženiu emisií až o 27,4 %. Okrem plánovaných
opatrení sú v scenári s dodatočnými opatreniami vyčíslené náklady a prínosy zavedenia
celoplošného množstvového zberu, vrátane elektronickej evidencie v rodinných domoch,
a komfortnejšieho zberu kuchynského bioodpadu pomocou košíkov do každej domácnosti. Sektor
odpadov tvorí približne 4 % emisií skleníkových plynov, pričom objem emisií dlhodobo rastie s
rastúcou životnou úrovňou, z ktorej vyplýva vyššia produkcia odpadu.

Časť balíka Fit for 55 je zameraná na dekarbonizáciu a alternatívne palivá v leteckom sektore.
Predpokladá sa, že letecký sektor ostane z technických príčin výraznejšie závislý od fosílnych palív,
postupne sa ale budú podiely alternatívnych palív navyšovať. Vzhľadom na vyšší počet zásadných opatrení
a ich rôznu účinnosť by v záujme väčšej istoty v sektore bolo vhodné jednotlivé harmonogramy zosúladiť.






Postupne dôjde k ukončeniu bezodplatného prideľovania emisných kvót a prechodu
k aukciám. Súbeh tohto opatrenia a rozširovania alternatívnych palív má zabezpečiť plynulú
dekarbonizáciu v letectve.
Cieľom nariadenia ReFuel je zvýšiť podiel OZE v leteckej doprave. Dodávatelia leteckého
paliva budú mať povinnosť primiešať zložku udržateľného paliva do konvenčného leteckého paliva
v určených pomeroch. Tieto zložky paliva môžu byť vyrobené napr. z rastlinných olejov odpadových
lipidov, či vybraných plodín. Vzhľadom na to, že OZE v sektore dopravy sú reprezentované
predovšetkým biozložkami palív, je potrebné letectvu poskytnúť viac istoty prostredníctvom jasnej
definície udržateľných palív.
Nariadenie AFIR cieli v letectve na rozšírenie elektrifikácie. V rámci európskej dopravnej siete
tak vznikne povinnosť zabezpečenia potrebnej infraštruktúry. Slovensko tak bude musieť financovať
investície do zabezpečenia elektrického nabíjania na letiskách. Obmedzené priestorové možnosti
relatívne malých slovenských medzinárodných letísk môžu tieto investície predražiť.
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Sociálno-klimatický fond nie je jediný zdroj financovania opatrení na tlmenie negatívnych dopadov Fit
for 55, tieto investície bude možné financovať aj z Plánu obnovy a odolnosti, Operačného programu
Slovensko, Just Transition Fund, Moderznizačného fondu či Spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Cez cielené opatrenia vieme splniť 55 % cieľ zníženia skleníkových plynov už za 2,7 miliardy eur, čo
je až o 5 miliárd lacnejšie oproti hlavnému dekarbonizačnému scenáru Nízkouhlíkovej štúdie. Ide o odhad
cez tzv. krivku marginálnych nákladov na znižovanie emisií (MACC), čo je nástroj, ktorý umožňuje
porovnávať možnosti dekarbonizácie v prepočte na jednotkovú cenu za odbúranú tonu ekvivalentu CO2.
Zníženie emisií o 67 % do roku 2030 by si vyžadovalo vyše 4 mld. eur nad rámec už analyzovaných opatrení.






Ide o odlišný prístup k ohodnocovaniu prínosu emisií či nákladov ako pri hodnotení
parciálnych opatrení Fit for 55, preto nemožno tieto hodnoty vzájomne sčítavať. MACC prístup sa
sústredí výlučne na emisie skleníkových plynov bez širších environmentálnych cieľov. Kvôli
implementačným rizikám sa odporúča cieliť na ambicióznejšie ciele.
Sektormi s najvyššími hrubými nákladmi je doprava a priemysel. Spomedzi priemyselných
sektorov si najviac zdrojov vyžaduje oceliarsky priemysel, a to najmä v prípade 67 % zníženia emisií
– takmer 1,5 mld. eur, čo je ekvivalent k vyše tretine všetkých nákladov.
Významný podiel má tiež sektor výroby tepla a elektriny. Tento sektor obsahuje opatrenia, ktoré
sa týkajú bodových (zlepšenie efektivity teplární) aj decentralizovaných zdrojov emisií (zatepľovanie
budov s centrálnym zásobovaním teplom).

Niektoré navrhované opatrenia majú objektívne limity ich uskutočniteľnosti, preto sa odporúča
nasledovné:






Pre domácnosti je z finančnej stránky rozšírenie ETS pre dopravu menej zaťažujúce ako
rozšírenie ETS na sektor budov. Predpokladané zvýšené ročné náklady na vykurovanie uhlím
tvoria až 450 eur pre nezateplený dom, pričom zvýšené náklady na pohonné hmoty sú aj pri vysokej
spotrebe menej ako 175 eur. Zároveň Sociálno-klimatický fond vie adresnejšie podporiť domácnosti
zasiahnuté energetickou chudobou pri rozšírení ETS na sektor budov ako pre dopravu, kde adresné
zmiernenie sociálnych dopadov pre najviac zraniteľné domácnosti je ťažko dosiahnuteľné inak ako
dotáciami.
Dekarbonizáciu v sektoroch mimo ETS je potrebné zamerať na cestnú dopravu. V doprave sa
totiž očakáva zvýšenie emisií skleníkových plynov až o 4 Mt CO2ekv ročne v dôsledku rastúcej
mobility, rozvoja podnikania a stále nedostatočnej kúpnej sily na prechod k elektromobilite. Hoci sa
predpokladá, že v nasledujúcich rokoch bude dosiahnutá nákladová parita so spaľovacím
pohonom, bariéry týkajúce sa dostupnosti infraštruktúry a cenovej konkurencieschopnosti môžu
naďalej pretrvávať. Štát by mal podporiť dostatočne komfortnú a výkonnú sieť infraštruktúry, ako aj
zvážiť nepriame nástroje podpory elektromobility, napríklad prostredníctvom daňového systému. Je
potrebné zvyšovať podiel železničnej nákladnej dopravy na úkor cestnej a verejnej hromadnej
dopravy na úkor individuálnej automobilovej dopravy, na čo môžu byť využité aj prostriedky
Sociálno-klimatického fondu, EŠIF či Plánu obnovy.
S ohľadom na štruktúru priemyslu a perspektívu budúceho hospodárskeho rozvoja je
potrebné cieľ energetickej efektívnosti naviazať na NECP a pripraviť nové schémy podpory.
Ak by sa ako východisko stanovil scenár EU REF2020, vyžiadalo by si to zníženie konečnej
energetickej spotreby do roku 2030 o približne pätinu. Vzhľadom na národohospodársky význam
energeticky náročných odvetví, klesajúce tempo obnovy budov, rast energetickej spotreby
v doprave a pravdepodobnosť príchodu energeticky náročnej výroby batérií do elektrických áut by
bola takáto úspora príliš ambiciózna. Keďže je v priemysle technicky obmedzený potenciál
energetických úspor, muselo by dôjsť k ukončeniu činnosti významných podnikov. V priemysle,
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obnove budov aj v doprave je potrebné pristúpiť k vytvoreniu schém verejnej podpory pre realizáciu
investícií generujúcich energetické úspory, aby sa zvýšila motivácia domácností a podnikov.
Cieľ pre podiel OZE na konečnej energetickej spotrebe je potrebné prispôsobiť národným
špecifikám a naviazať na bezemisné zdroje. Realistický podiel OZE v roku 2030 odhadujeme na
nanajvýš 25 %. Vysoký podiel jadrovej energie v elektroenergetike, ktorý v nasledujúcich rokoch
vzrastie, objektívne bráni širšiemu zapájaniu nových OZE. Závery JRC aj nariadenie o taxonómii
zdôraznili význam jadrovej energie z hľadiska dlhodobo udržateľnej energetickej politiky, preto by
mali mať členské štáty možnosť zohľadnenia podielu bezemisnej jadrovej energie pri stanovovaní
cieľa pre OZE.
Slovensko má jeden z najvyšších cieľov pre zachytávanie uhlíka, preto bude musieť zásadne
zmeniť svoj prístup k hospodáreniu v lesoch. V súčasnosti je štruktúra slovenského lesného
fondu charakteristická vysokým vekom porastov a čelí aj negatívnym dôsledkom kalamít a škodcov.
Na najbližšie obdobie subjekty lesného hospodárstva plánujú omladzovacie výruby a náhradné
výsadby, ktorých potenciál zachytávania uhlíka sa ale prejaví až s výrazným časovým odstupom
oproti cieľom Fit for 55. Zároveň rozšírenie EU ETS o sektor budov bude v mnohých domácnostiach
viesť k prechodu z vykurovania uhlím na vykurovanie biomasou, čo zvýši dopyt po palivovom dreve.
Bude nutné zamerať sa na hľadanie nákladovo efektívnych alternatív pre vykurovanie
plynom a biomasou. Balík neprináša systémové riešenia pre nákladovo efektívny presun vo
vykurovaní v domácnostiach z plynu a biomasy. Ak by všetky domácnosti bývajúce v domoch
s možnosťou vykurovania plynom túto možnosť využili, spotreba domácností by narástla o 11 %,
čo celkovo tvorí nárast asi o 4 %. Na vyrovnanie nárastu spotreby plynu, by bolo potrebné obnoviť
11 500 rodinných domov vykurovaných plynom, čo je v súlade s cieľom Plánu obnovy a odolnosti.
Na Slovensku stále 34 tisíc domácnosti vykuruje uhlím. V najpesimistickejšom scenári v kontexte
nároku na drevnú masu, a to ak by všetky tieto domácnosti prešli na vykurovanie drevom, bolo by
potrebné vyťažiť ďalších 411 tisíc m3 dreva, čo predstavuje nárast ťažby o 5,5 %, čo je okrem iného
spojené aj s lokálnym znečistením ovzdušia. Pri odhade sa vychádza z priemernej miery obnovy
budov, je však pravdepodobné, že u domácnosti, ktoré vykurujú uhlím, bude vyšší potenciál obnovy.
Odporúča sa zabezpečiť priebežné hodnotenie prínosov a nákladov opatrení z balíka, teda
nielen počas nábehu opatrení, ale postupne ho doplňovať aj o účinnosť opatrení z projektov v rámci
EŠIF a POO. Ideálne by bolo zahrnúť do hodnotenia aj súkromné vyvolané investície.
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Úvod
V reakcii na núdzovú situácii v oblasti klímy a biodiverzity Európska komisia predstavila balík opatrení Fit for
55, ktorého cieľom je znížiť emisie skleníkových plynov o 55 % oproti roku 1990 a následne v roku 2050
dosiahnuť klimatickú neutralitu. Od roku 1990 nastalo k oddeleniu rastu emisií CO2 a rastu ekonomiky. Kým
európske hospodárstvo odvtedy vzrástlo o viac ako 62 %, emisie klesli o 24 % (Európska komisia, 2021).
Splnenie cieľa poklesu o 55 % si však bude vyžadovať zásadnú transformáciu ekonomiky.
Opatrenia tohto nového klimatického balíčka zahŕňajú reformy systému obchodovania s emisiami vrátane
jeho výrazného rozšírenia, sprísnenie noriem CO2 s cieľom prechodu na elektromobilitu, zavedenie tzv.
„uhlíkového cla“ pre vybrané komodity, či dosiahnutie uhlíkovej neutrality v sektore využívania pôdy, lesného
hospodárstva a poľnohospodárstva. Tieto i ďalšie opatrenia si budú vyžadovať rozsiahle investície,
výsledkom by ale mala byť odolnejšia ekonomika a líderstvo v nízkouhlikových technológiách. Na tlmenie
negatívnych sociálnych dopadov bude zriadený Sociálno-klimatický fond.
Cieľom tejto štúdie je zhodnotiť prínosy i dopady, ktoré bude balík Fit for 55 predstavovať pre slovenskú
ekonomiku a to tak parciálne v rámci jeho jednotlivých oblastí ako i prierezovo ako celok. Na to boli využité
metódy, ktoré sa na odhadovanie vplyvov dívajú "z vrchu", konkrétne makro-ekonomický CGE model a
model energetického systému CPS, ako aj metódy odhadovania „zospodu“ cez krivku marginálnych
nákladov znižovania emisií, či iné ekonomické metódy.
Komplex opatrení v rámci balíka Fit for 55 z analytického pohľadu predstavuje množstvo súvisiacich a
previazaných faktorov, ktorých dôsledná analýza vyžaduje dostatok času. Predložená štúdia predstavuje
základný pohľad na očakávané vplyvy, ktorých detailnejšie preskúmanie vo vzájomnej závislosti si vyžaduje
dlhotrvajúcu analytickú prácu, ktorá by umožňovala v čase sledovať vplyv zmien a skvalitnenie analytických
výstupov. Táto práca bola vykonaná kolektívne viacerými analytickými jednotkami a inštitúciami štátnej
správy a táto predložená verzia nestihla byť predmetom recenzného konania. Preto existujú určité rezervy
vo výsledkoch, ktoré vyžadujú pokračovanie analytických prác. Predložená štúdia však poskytuje základné
kontúry vplyvov balíka Fit for 55 a mala by slúžiť ako prvý podklad pre pokračujúcu spoločnú analytickú prácu
viacerých analytických jednotiek a inštitúcií.

1 Spoločná reakcia na zmenu klímy
Od začiatku priemyselnej revolúcie stúpla priemerná teplota na Zemi o 0,8 °C až 1,2 °C. Vedecký
konsenzus je, že ľudské aktivity, najmä vypúšťanie emisií skleníkových plynov zachytávajúcich teplo, sú
zodpovedné za globálne otepľovanie a iné klimatické zmeny (Somerville & Hassol, 2011). Zmena klímy je
dôsledkom kumulatívneho nahromadenia skleníkových plynov v atmosfére v priebehu času, nie emisií v
niektorom konkrétnom roku. K väčšine otepľovania preto dochádza od roku 1975, a to rýchlosťou zhruba
0,15 až 0,2 °C za jedno desaťročie (Allen, a iní, 2018).
Súčasné záväzky znížiť emisie skleníkových plynov vedú planétu k priemernému zvýšeniu teploty o
2,7 °C na konci tohto storočia. Na obmedzenie globálneho otepľovania na 2 °C je potrebné zníženie emisií
skleníkových plynov o 30 % a na obmedzenie na 1,5 °C sa musia emisie znížiť minimálne o 55 % (United
Nations Environment Programme, 2021). Udržanie globálneho otepľovania maximálne na (ale ideálne pod)
1,5 °C je dôležité, aby sa predišlo extrémnym a nezvratným klimatickým zmenám, ktoré budú mať za
následok častejšie a intenzívnejšie extrémne prejavy počasia, stratu biodiverzity, stúpanie morskej hladiny,
topenie ľadovcov a mnoho ďalších (IPCC, 2018).
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Ostatná správa od IPCC upozorňuje, že ak sa globálne teploty zvýšia o viac ako 1,5°C v porovnaní
s predindustriálnymi úrovňami, niektoré následky zmeny klímy budú nezvratné, čomu súčasný vývoj
emisií nasvedčuje. Jedná sa najmä o topenie ľadovcov a tzv. kaskádový efekt, kde lesné požiare,
odumieranie stromov, vysychanie rašelinísk a rozmrazovanie permafrostu uvoľňujú ďalšie emisie, čím sa
klimatické zmeny zosilnia (IPCC, 2022). Klimatická kríza môže zhoršiť problémy, akými sú hladomor, zdravie
a chudoba. Aby sa predišlo narastajúcim stratám na životoch, biodiverzite a infraštruktúre, ambiciózne a
urýchlené opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy sú nevyhnutné, a zároveň sú taktiež nevyhnutné mitigačné
opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov (IPCC, 2022).

1.1 Dopady zmeny klímy
Zmena klímy bude mať zásadné ekonomické dopady. Ak by vývoj klimatických zmien pokračoval tak ako
doteraz a neprijali by sa nové opatrenia v boji proti zmene klímy, náklady s ňou spojené by v EÚ mohli do
roku 2100 znížiť HDP o takmer 10 % (Alogoskoufis, a iní, 2021). Klimatické zmeny budú mať následky
v podobe prívalových povodní, sucha, či nedostatku vody. Dodnes bolo v Európe takmer 17 mil. ľudí
vystavených riečnym zaplávam a toto číslo sa bude ďalej zvyšovať. Náklady zo záplav momentálne
predstavujú približne 9,5 mld. eur ročne. Pri pokračujúcom trende sa môžu zvýšiť až na 75 mld. eur do roku
2100 (stredné odhady). Ak nebudú prijaté mitigačné opatrenia, odhady sa pohybujú až na úrovni 225 mld.
eur (COACCH, 2019).
Poľnohospodárstvo je už dnes zásadne ohrozené suchom a nedostatkom vody. Juh Európy pociťuje
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy výraznejšie ako sever Európy, v budúcnosti sa tento trend bude
prehlbovať. Predpokladá sa, že dôsledkami zmeny klímy budú zmeny dennej teploty, zrážok, vetra
a relatívnej vlhkosti. Napríklad pokles úrody pšenice môže byť až o 49 % (Hristov, a iní, 2020). Ekonomické
náklady kvôli nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy pre poľnohospodárskych výrobcov sa odhadujú na 1,7
mld. eur (stredné odhady) do roku 2050 (COACCH, 2019).
Konkrétne odhady ekonomických dopadov zmeny klímy na slovenské hospodárstvo nie sú k
dispozícii. Na základe celkových ekonomických dopadov, ktoré bude znášať EÚ, nie je možné stanoviť
predpokladaný podiel Slovenska. Rozloha krajiny, populácia ani veľkosť ekonomiky nezodpovedajú tomu,
ako bude krajina konkrétnymi klimatickými vplyvmi zasiahnutá. Alikvotný podiel sa nevzťahuje ani na verejné
výdavky, keďže opatrenia klimatických politík sa tvoria aj na národnej či samosprávnej úrovni. Vzhľadom na
vysokú mieru prepojenosti slovenského hospodárstva s európskym by naša ekonomika v každom prípade
musela znášať významné náklady.
Niektoré klimatické podmienky, ktoré sa predpokladali až na rok 2030, nastali na Slovensku už v
období rokov 2001 až 2017. Slovenské územie zaznamenalo značný nárast ročnej teploty vzduchu o 2,0 °C
a menej výrazný trend ročných úhrnov zrážok v priemere o cca 1 % oproti roku 1881. Trend atmosférických
zrážok je však priestorovo rozličný a viac premenlivý. Ročné úhrny zrážok vzrástli na severe až o 3 %, zatiaľ
čo v južných častiach Slovenska poklesli až o viac ako 10 %. Juhozápad Slovenska taktiež zaznamenal
relatívny pokles vlhkosti vzduchu o 5 %. Úbytok snehovej pokrývky bol zaznamenaný najmä do nadmorskej
výšky 800 m, vo vyšších nadmorských výškach (nad 1000 m n. m.) sme naopak zaevidovali jemný nárast.
Klimatické zmeny vedú k zvýšenému vyparovaniu vody z rastlín späť do atmosféry a poklesu pôdnej vlhkosti,
čo postupne vedie k vysušovaniu najmä v južných oblastiach Slovenska. Na Slovensku sa tak isto od roku
1994 rapídne zvýšil počet regionálnych a prívalových povodní (MŽP SR, 2017). Požiadavky na vykurovanie
a chladenie sa vyjadrujú v dennostupňoch. Z dlhodobého hľadiska je viditeľný pokles dennostupňov na
vykurovanie a tým aj mierny pokles požiadavky na vykurovanie. Zároveň však narastá počet dennostupňov
chladu, čo si vyžaduje väčšie požiadavky na klimatizáciu a chladenie.
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Graf 1: Znižovanie objemu vody v oblasti Slovenska z dôvodu výparu
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Zdroj: IEP podľa NASA

Slovenské územie očakáva častejší výskyt extrémnych prejavov počasia. V teplejších obdobiach sa
očakáva zvýšená premenlivosť úhrnov zrážok, t.j suché obdobia sa budú vyskytovať častejšie a v dlhších
intervaloch; daždivé obdobia sa budú vyskytovať v kratších ale zato intenzívnejších intervaloch. Taktiež sa
predpokladá značný pokles vlhkosti pôdy na juhu Slovenska. Vo vegetačnom období bude rast
potenciálneho odparovania vody späť do atmosféry asi o 6 % na 1 °C, pričom sa nepredpokladá nárast
úhrnu zrážok vo vegetačnom období. Vyššie teploty v zimných mesiacoch budú mať za následok
nepravidelnú snehovú pokrývku do výšky 900 m n. m., a zimné povodne budú častejšie sa vyskytujúcim
javom. Teplejšie časti roka zaznamenajú zosilnenie búrok, čo bude znamenať výskyt silnejšieho vetra, víchric
a aj tornád (MŽP SR, 2018).
Mapa 1: Zvýšenie počtu dní horúčav medzi rokmi 2020 až 2080

Zdroj: IEP podľa Copernicu

Na zmenu klímy sa bude nutné pripraviť cielenými adaptačnými opatreniami na zmierňovanie jej
nepriaznivých dopadov. Aj napriek našim záväzkom znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2050 na
nulu, koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére sa bude v nasledujúcich desaťročiach zvyšovať a
priemerné globálne teploty budú stúpať. Práve z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby sa ľudstvo prispôsobilo a
pripravilo na nezvratné negatívne dôsledky klimatických zmien a znížili sa tak spôsobené škody. Medzi
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adaptačné opatrenia môže patriť napríklad výsadba stromov na stabilizáciu erodovanej pôdy a svahov ako
ochrana pred extrémnymi zrážkami a poveternostnými podmienkami, alebo výsadba plodín s vyššou
toleranciou sucha pre zvýšenie potravinovej bezpečnosti.
Kľúčovou výzvou bude zmiernenie rozsahu klimatických zmien znižovaním emisií skleníkových
plynov a zvyšovaním záchytov uhlíka. Mitigácia je nevyhnutná na obmedzenie škôd spôsobených
klimatickými zmenami a obmedzenie globálneho otepľovania pod 1,5 °C do roku 2100, čo je odzrkadlené
napríklad v Parížskej dohode. Všetkých 27 členských štátov EÚ sa zaviazalo zmeniť EÚ do roku 2050 na
prvý uhlíkovo neutrálny kontinent. Aby bol tento konkrétny cieľ splnený, členské štáty sa zaviazali znížiť
emisie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Prioritné
sektory, v ktorých bude nevyhnutné znížiť emisie skleníkových plynov, sú najmä energetika, doprava,
priemysel a odpadové hospodárstvo (Toll, 2005).
Až 45,6 % emisií skleníkových plynov na Slovensku za rok 2018 pochádza z priemyslu. Zatiaľ čo v EÚ
mali v roku 2018 najväčší podiel na celkových emisiách skleníkových plynov energetické odvetvia (28 %),
spaľovanie palív užívateľmi (25,5 %) a sektor dopravy (24,6 %) (EUROSTAT, 2018).
Graf 2: Podiel zdrojov emisií skleníkových plynov na Slovensku za rok 2018

Zdroj: IEP spracovanie podľa National Inventory Report (2020)

1.2 Fit for 55 – veľký krok na ceste k uhlíkovej neutralite
Cieľom návrhu Fit for 55 je nasmerovať EÚ na cestu ku klimatickej neutralite. Konkrétne ide o
zabezpečenie 55 % zníženia emisií skleníkových plynov oproti roku 1990 a následne v roku 2050 dosiahnuť
klimatickú neutralitu. Balík Fit for 55 tvorí súbor vzájomne prepojených návrhov, pričom všetky smerujú k
dosiahnutiu rovnakého cieľa, ktorým je zabezpečenie spravodlivej, konkurencieschopnej a zelenej
transformácie do roku 2030 a v neskorších rokoch. Prostredníctvom balíka sa posilňuje 8 existujúcich
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právnych predpisov a predstavuje sa v ňom 5 nových iniciatív v oblastiach klímy, energetiky a palív, dopravy,
sektoru budov, využívania pôdy a lesného hospodárstva.
Nosnými opatreniami Fit for 55 sú:












Reforma systému obchodovania s emisiami (ETS) s dôrazom na rozšírenie o sektory budov
a dopravy. Zmeny sa týkajú tvorby rezerv, prerozdeľovania kvót, obchodovania s nimi a to
v spojitosti s budovami, lodnou, leteckou aj osobnou dopravou, priemyslom a ďalšími oblasťami.
Dlhodobým cieľom bude prejsť k plne aukčnému obchodnému mechanizmu bez bezodplatných
kvót. Tiež sa budú tvoriť väčšie rezervy, čo zabezpečí flexibilitu v prípade nečakaných udalostí.
Zvyšovanie energetickej efektívnosti a podielu obnoviteľných zdrojov energie. Zvyšujú sa
ciele pre úsporu energetickej spotreby a pre podiel OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe.
Stanovujú sa aj trajektórie energetických úspor a podiely energie z OZE vo vybraných sektoroch.
Sprísnenie emisných noriem CO2 v automobilovej doprave a prechod na elektromobilitu.
Balík Fit for 55 cieli dosiahnutie uhlíkovej neutrality nových vozidiel od roku 2035. Z toho vyplýva,
že od roku 2035 nebude povolený predaj vozidiel so spaľovacími motormi, ktoré v súčasnosti tvoria
prevažnú časť flotily.
Zavedenie tzv. „uhlíkového cla“ pre vybrané komodity. Mechanizmus kompenzácie uhlíka na
hraniciach (CBAM), tzv. „uhlíkové clo“, od roku 2026 postupne nahradí aktuálne využívané
bezodplatné prideľovanie kvót. Uhlíkové clo počíta s dovozným poplatkom za dovoz cementu,
hliníka, hnojív, ocele a výrobkov zo železa a ocele do EÚ, ktorý budú platiť dovozcovia výrobkov z
krajín mimo EÚ. Uhlíkové clo bude zavedené aj na importovanú elektrinu, krajiny ale môžu požiadať
o výnimku platnú do roku 2030. Mechanizmus bude zavedený prostredníctvom certifikátov CBAM
o dovážaných výrobkoch, ktoré budú vychádzať z aktuálnych cien EU ETS kvót a množstva uhlíka
obsiahnutého vo výrobkoch.
Dosiahnutie uhlíkovej neutrality v sektore využívania pôdy, lesného hospodárstva a
poľnohospodárstva už v roku 2035. Po tomto roku by malo poľnohospodárstvo vykazovať
negatívne hodnoty emisií uhlíka, a teda čistiť ovzdušie od uhlíka. V období rokov 2026 až 2030 by
malo ísť o čisté odstránené emisie v objeme 310 miliónov ton ekvivalentu CO 2 a od roku 2031 by
sa malo počítať aj s inými emisiami ako CO2. Tieto výsledky by mal zabezpečiť lepší systém
monitorovania, hodnotenia, nahlasovania a následnej kontroly dodržiavania záväzkov.
Kompenzácia časti výdavkov spojených s implementáciou balíka prostredníctvom nového
Sociálno-klimatického fondu. Fond bude slúžiť na riešenie sociálnych vplyvov vyplývajúcich
z obchodovania s emisiami najmä v sektore budov a doprave. Fond bude fungovať od roku 2025
až do roku 2032 a maximálny finančný prídel pre Slovensko bude 1,7 mld. eur, čo predstavuje
2,36 % z celkovej alokácie.

Tabuľka 1: Prehľad smerníc pre Fit for 55
Zameranie

Základné informácie o
smernici

ETS

Revízia stropu emisných
kvót a trhovej stabilizačnej
rezervy ETS

Letecká
doprava /
ETS

Zmeny v systéme
obchodovania s emisnými
kvótami v súvislosti s
leteckou dopravou

Dodatočné informácie
Komplexný balíček zmien spojených s
obchodovaním s kvótami v rámci ETS
Zmeny sa dotknú budov, lodnej dopravy, cestnej
dopravy a iných
Zníženie emisií do roku 2030 v súlade s Európskou
zelenou dohodou
Zmena systému ETS na základe systému
kompenzácie a znižovania emisií uhlíka v
medzinárodnom letectve
Zrevidovanie prideľovania emisných kvót leteckej
doprave s cieľom zvýšiť obchodovanie formou
aukcie

Gestor
(spolugestor)
MŽP (MDV,
MH, MF)

MŽP (MDV)
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ESR

Emisné
štandardy
v cestnej
doprave

Letecká
doprava

ETS

Pôda a lesy
Obnoviteľné
zdroje
energie

Energetická
efektívnosť

Letecká
Doprava

Kompenzáci
a uhlíka

Sociálnoklimatický
fond

Zmena nariadenia o
spoločnom úsilí (ESR), aby
reflektovalo naplnenie
zvýšenej ambície do roku
2030
Sprísnenie emisných
noriem CO2 pre nové
osobné a ľahké úžitkové
vozidlá
Zmeny systému
kompenzácie za ETS
leteckým spoločnostiam so
sídlom v EÚ

Dosiahnutie cieľa čistého poklesu celkových emisií
skleníkových plynov o 55 % oproti roku 2005 mimo
ETS
Dôraz na naplnenie cieľov kolektívne a nákladovo
čo najefektívnejšie so zachovaním
konkurencieschopnosti EÚ
Doprava je jediné odvetvie, kde emisie rastú
Emisie z dopravy tvoria takmer 25 % celkových
emisií skleníkových plynov v EÚ
Prechod na mobilitu s nulovými emisiami
Zmena emisných noriem pre osobné a ľahké
úžitkové vozidlá
Zjednodušenie systému a zníženie administratívnej
záťaže

MŽP (MH,
MPRV, MDV)

MŽP (MDV,
MV, MH)

MŽP (MDV)

Stanovuje sa minimálny aj maximálny objem kvót v
rezerve, navrhuje sa dvojnásobný príjem rezervy na
MŽP (MH, MF)
úrovni 24% a určujú sa pravidlá rušenia kvót
umiestnených v rezerve v minulých obdobiach
Zmeny započítavania a vykazovania
Využívanie pôdy, lesné
poľnohospodárskych, lesných a iných produktov
hospodárstvo a
MPRV (MŽP)
Rozsah pôsobností sa obmedzí na obdobie
poľnohospodárstvo
započítavania 2021 až 2025 alebo na 2026 až 2030
Výraznejšie začleňovanie zelenej energie do
Zmena podpory
MH (MŽP,
infraštruktúry, priemyslu a energetického mixu s
obnoviteľnej energie
MPRV)
každoročným nárastom zelenej energie
Sprísnenie cieľov energetickej efektívnosti
Sprísnenie požiadaviek na energetickú efektívnosť
vo všetkých sektoroch
Stanovenie energetickej efektívnosti EÚ ako celku,
nie vnútroštátne s cieľom zvyšovať efektivitu
MH (MDV,
Stanovenie energetickej
využívania energii
MŽP, URSO,
efektívnosti EÚ ako celku
UVO)
Povinnosť verejného sektora znižovať svoju
spotrebu energie
Možnosť udávať energetické kritérium pri verejnom
obstarávaní a jeho zohľadňovanie vo všetkých
obstarávaniach
Ustanovuje harmonizované pravidlá zamerané na
Zaistenie rovnakých
zachovanie konkurenčných rovnakých podmienok
MDV (MŽP,
podmienok pre udržateľnú
na vnútornom trhu leteckej dopravy EÚ pri
MH)
leteckú dopravu
súčasnom zvyšovaní využívania udržateľných
leteckých palív
Zavedenie mechanizmu
Zavádza sa mechanizmus kompenzácie uhlíka na
kompenzácie uhlíka na
hraniciach v podobe certifikátov CBAM, ich cena sa MF (MŽP, MH)
hraniciach
odvíja od ceny ETS
Zriadenie sociálno-klimatického fondu na obdobie
rokov 2025 až 2032 s cieľom riešiť sociálne vplyvy
vyplývajúce z obchodovania s emisiami v sektore
budov a odvetví cestnej dopravy
Prostriedky budú poskytované členským štátom na
Zriadenie sociálnoMIRRI (MŽP,
poskytovanie dočasnej podpory príjmu a na podporu
klimatického fondu
MH, MPSVR)
ich opatrení a investícií zameraných na zníženie
závislosti od fosílnych palív
Každý štát vypracuje sociálno-klimatický plán a
predloží ho spolu s aktualizáciou integrovaného
národného energetického a klimatického plánu
Zmena množstva kvót
umiestnených do trhovej
stabilizačnej rezervy

Zdroj: MŽP SR
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1.3 Slovenský kontext navrhovaného balíčka
Množstvo emisií skleníkových plynov na Slovensku stagnuje približne od roku 2012, pričom
čiastkové ciele sú miernejšie ako celoeurópske. Podľa modelovania IEP ambicióznejší redukčný cieľ bez
dodatočných opatrení nedosiahneme. Balík Fit for 55 zvyšuje pôvodný emisný redukčný cieľ do roku 2030
na úrovni 40 % oproti roku 1990 a posúva ho až na pokles čistých emisií skleníkových plynov o 55 %.
Zameriava sa na schémou ETS doposiaľ nepokryté sektory budov, malej energetiky a cestnej dopravy,
pričom sprísňuje aj už existujúce ciele v ostatných sektoroch. Rozširuje sa systém obchodovania s emisnými
kvótami, zvyšujú sa úsporné ciele, nastavujú sa trajektórie ich dosiahnutia a zintenzívňuje sa využívanie
OZE. Súčasťou balíka bude aj Sociálny klimatický fond, ktorý bude kompenzovať negatívne sociálne dopady.
Slovensko síce dosiahlo významnú redukciu emisií skleníkových plynov, ich celkový objem ale už
niekoľko rokov stagnuje, čím je ohrozené plnenie dlhodobých cieľov. V porovnaní s rokom 1990 sme
pod vplyvom ekonomickej transformácie znížili celkové emisie o 43 % k roku 2019, čo by postačovalo na
starý redukčný cieľ, ale nie na novo navrhovaný. Od roku 2012 sa množstvo emisií skleníkových plynov
zmenilo len v malej miere, čo bolo mierne narušené poklesom ekonomickej aktivity v roku 2020. Momentálne
nastavené domáce redukčné ciele sú dostatočne ambiciózne na to, aby sme dosiahli aj na Slovensku
redukciu emisií v zmysle nového cieľa v roku 2030. Bez reálneho zavedenia dodatočných prísnejších
opatrení to ale nedosiahneme1.
Jednotlivé opatrenia balíka zavádzajú ambicióznejšie klimatické ciele a pokrývajú nové sektory.
Návrh EK s vyššími ambíciami bol prijatý 14. júla 2021 a stanovuje cieľ čistého poklesu emisií skleníkových
plynov o 55 % oproti úrovniam z roku 1990. Zámerom je prostredníctvom naplnenia cieľa sledovať trajektóriu
k uhlíkovej neutralite v roku 2050. Najvýznamnejšími opatreniami v jednotlivých sektoroch sú začlenenie
doposiaľ nepokrytých sektorov do schém obchodovania s emisnými kvótami, revízia pravidiel platných
pre už začlenené sektory, ale aj kompenzačné opatrenia pre zasiahnuté odvetvia či obyvateľstvo.
Balík Fit for 55 cieli na sociálne citlivé oblasti, v ktorých má Slovensko výraznejšie rezervy. Sektory
budov, malej energetiky a dopravy sa významne podieľajú na emisiách, pričom v prípade cestnej dopravy
tieto emisie kontinuálne rastú. Zároveň je blahobyt domácností citlivý na zmeny cien v týchto oblastiach,
keďže ich podiel na výdavkoch domácností je vysoký. V roku 2018 dosahoval podiel výdavkov na energie
v skupine nízkopríjmových domácností2 viac ako 20 %, čo bol najvyšší podiel v EÚ. K hranici 20 % sa zdola
už priblížilo len Česko, ostatné krajiny neprekročili podiel 15 %. Významnými položkami sú najmä náklady
na teplo a elektrinu. Problematické je aj vykurovanie v domácnostiach s použitím energeticky nízko
efektívnych zariadení. Rastúca intenzita dopravy je spojená aj s vysokými priemernými emisiami novo
registrovaných áut (približne 120 g CO2/km), čo je výrazne nad aktuálnym cieľom 95 g CO2/km.
Podiel zelenej energetiky na Slovensku je nižší v porovnaní s európskym priemerom. V roku 2019 sme
s podielom OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe na úrovni 16,9 % prekročili cieľ pre rok 2020
(14 %), čo bolo spôsobené zmenou metodiky a jednorazovým započítaním biomasy v domácnostiach.
V rovnakom období dosiahol priemerný podiel OZE v celej EÚ 18,9 %, pričom cieľová hodnota pre rok 2020
bola na úrovni 20 %. Až v 12 krajinách pritom tento podiel presiahol 20 %. V súčasnosti platný cieľ pre rok
2030 Slovensko veľmi pravdepodobne dosiahne, v porovnaní s navrhovaným európskym cieľom je ale iba
polovičný. Podiel OZE na KES sa totiž bude navyšovať na úrovni Únie na 40 %, čo je štvrtinový nárast oproti
súčasnosti. Investície do OZE budú musieť kompenzovať aj očakávaný nárast výroby elektriny z jadrovej
energie tak, aby bol dosiahnutý cieľový podiel. Kvôli vysokému podielu energetiky na celkových emisiách sa
nevyhnutné investície v budúcnosti môžu preniesť aj do spotrebiteľských cien elektriny.
Na základe interného modelovania odhadujeme nákladovosť dodatočných opatrení nevyhnutných na splnenie cieľa na úrovni približne 1 mld. EUR
ročne. Vychádza sa z predpokladu, že Slovensku bude prislúchať redukčný cieľ 53 %.
2 Spodné dva príjmové decily.
1
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Tabuľka 2: Prehľad strategických cieľov balíka Fit for 55
Slovensko
Skutočná
hodnota
Zníženie emisií skleníkových plynov (oproti roku 1990), z toho:

EÚ

Cieľ

-43 %3
(2019)

Sektory ETS (oproti roku 2005)

Pôvodný
cieľ

Nový
cieľ

-40 %

-55 %

-43 %

-61 %

-5 %
(2019)

%4

-20
(2030)

-30 %

-40 %

Podiel OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe

16,9 %
(2019)

19,2 %
(2030)

32 %

40 %

Úspora konečnej a primárnej energetickej spotreby

7,3 %5
(2019)

30,3 %6
(2030)

32,5 %

36 a 39 %

0,9 %
(20142020)

0,8 %
(20142020)

0,8 %
(20212030)

0,8 %
(2021-2023)
1,5 %
(2024-2030)

Sektory mimo ETS (oproti roku 2005)
Energetika, z toho:

Ročná úspora energie

Ročná miera poklesu konečnej energetickej spotreby vo verejnom sektore

1,7 %

Priemysel, z toho:
Podiel zeleného vodíka v priemysle

50 %

Ročná miera rastu podielu OZE v priemysle

1,1 p. b.

Doprava, z toho:
Úspora emisií skleníkových plynov v doprave (do roku 2030)

-13 %

Podiel zeleného vodíka a syntetických palív v doprave (do roku 2030)

2,6 %

Podiel pokročilých biopalív v doprave (do roku 2030)

2,2 %

Podiel udržateľných leteckých palív (do roku 2030)

5%

Podiel leteckých e-palív (do roku 2030)

0,7 %
6%

Úspora emisií skleníkových plynov v lodnej doprave (do roku 2030 oproti roku 2020)
Budovy, z toho:
Podiel energie z OZE v budovách
Ročná miera obnovy podlahovej plochy verejných budov

49 %
76,16
GWh

Ročná miera rastu podielu OZE na vykurovaní a chladení
Ročná miera rastu podielu OZE na vykurovaní a chladení obytných budov

52,17
GWh

52,17
GWh

3%

1,1 %

1,1 p. b.
2,1 p. b.

LULUCF, z toho:
Objem záchytov (do roku 2030)
Výsadba stromov (do roku 2030)

310 mil. ton
3 mld.
Zdroj: IEP podľa EC

Systém obchodovania s emisnými kvótami bude separátnou schémou rozšírený, ale zároveň
aj sprísnený. Podľa nových pravidiel budú obchodovaniu s uhlíkom podliehať aj sektory cestnej dopravy
a budov, čo bude v závislosti od konkrétneho implementačného modelu znamenať istú formu dane z palív,
3 Minimum -45 % sme dosiahli v roku 2014.
4 V Envirostratégii 2030 sa stanovuje ambicióznejší cieľ redukcie na úrovni -20 % oproti východiskovému roku, zároveň je záväzný. Pôvodný cieľ je
na úrovni -12 %.
5 Úspora primárnej energetickej spotreby.
6 Úspora primárnej energetickej spotreby.
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pričom bude stanovený strop pre množstvo vydaných povoleniek. Systém bude pokrývať aj lodnú dopravu
a dôjde k postupnému rušeniu poskytovania voľných emisných povoleniek pre leteckú dopravu. Celkový
strop objemu emisií bude znížený a zvýši sa ročná miera jeho redukcie (Európska komisia , 2021).
Nové pravidlá zintenzívňujú tlak na trhovú difúziu alternatívnych palív. Okrem zahrnutia sektora cestnej
dopravy v rámci osobitnej schémy obchodovania s uhlíkom sa stanovujú prísne flotilové limity áut novo
uvedených na trh (Európska komisia, 2021). Do roku 2030 budú priemerné emisie nových automobilov
o 55 % nižšie v porovnaní s rokom 2021 a do roku 2035 až o 100 %, čím sa ukončí predaj nových áut so
spaľovacím pohonom. V nadväznosti na to sa stanovuje štandard dostupnosti nabíjacích a palivových bodov
na nosnej infraštruktúre, pričom nabíjačky budú dostupné na každých 60 km a vodíkové stanice na každých
150 km trasy (Európska komisia, 2021). Rozšírené využívanie alternatívnych palív sa vzťahuje aj na lietadlá
a lode, podobne ako dostupnosť nevyhnutnej infraštruktúry v dopravných uzloch (Európska komisia, 2021;
Európska komisia, 2021).
Priemysel čelí zvýšeným nárokom na dekarbonizáciu energetiky aj procesov, bude ale vo zvýšenej
miere chránený uhlíkovým clom. Prostredníctvom nových cieľov dochádza k postupnému rastu podielu
využívania OZE v priemyselných odvetviach, osobitná pozornosť sa venuje rozšírenému využitiu vodíka.
Mechanizmus CBAM bude zavedený na vybranú skupinu dovážaných priemyselných produktov7, ktoré
nemusia podliehať schémam obchodovania s emisnými kvótami a môžu byť aj dotované (Európska komisia,
2021). Nástroj bude znižovať motiváciu na vývoz uhílkovo-náročných odvetví do zahraničia a dodávanie
produktov s vyššou environmentálnou stopou na európsky trh.
Opatrenia v sektore budov navyšujú podiel OZE v spotrebe a zvyšujú energetickú efektívnosť. Okrem
zvýšených cieľov energetických úspor bude postupne rásť podiel OZE v elektroenergetike, v tepelnej
energetike aj v chladení. Verejný sektor bude viazaný prísnejšími cieľmi a povinne bude obnovovať budovy
v súlade so stratégiou dlhodobej udržateľnosti obnovy. Negatívne sociálne dopady súboru opatrení budú
kompenzované z prostriedkov Klimatického sociálneho fondu, ak dôjde k rozšíreniu ETS aj do sektorov
budov a cestnej dopravy.
K sprísneniu dochádza aj v sektoroch mimo schémy ETS, pričom sa prihliada na ekonomickú úroveň
členských štátov. Zmena cieľov sa dotýka budov, cestnej a námornej dopravy, poľnohospodárstva,
odpadov aj drobného priemyslu. Rozdiely v ekonomickej vyspelosti sú zohľadnené prostredníctvom HDP
na obyvateľa, pričom sa do úvahy berie aj nákladovosť opatrení. Pre jednotlivé opatrenia sú intervaly
stanovené nasledovne:
 členské štáty s HDP na obyvateľa nižším ako 60 % priemeru EÚ,
 členské štáty s HDP na obyvateľa vyšším ako 60 % a zároveň nižším alebo rovným ako 100 %
priemeru EÚ,
 členské štáty s HDP na obyvateľa vyšším ako 100 % priemeru EÚ.
Členské štáty by mali celkový výnos z obchodovania s emisnými kvótami využiť na energetické
a klimatické projekty, pričom časť by sa mala využiť aj na kompenzačné schémy s cieľom zmierňovať
sociálne dopady návrhov. Dôjde k navýšeniu zdrojov v Modernizačnom fonde aj Inovačnom fonde, zároveň
bude približne 72 miliárd eur (štvrtina výnosu za sektory budov a dopravy) k dispozícii v rámci Sociálnoklimatického fondu z úrovne Európskej komisie v období rokov 2025-2032 na riešenie dopadov na zraniteľné
príjmové skupiny, malé podniky či užívateľov dopravy (Európska komisia, 2021). Tento objem zdrojov bude
doplnený na národnej úrovni aspoň na dvojnásobok, keďže členské štáty majú financovať minimálne 50 %
plánu.
Návrh regulácie k uhlíkovému clu obsahuje zoznam pravdepodobne zasiahnutých produktov: cement (ostatný, portlandský, slinok), železo a oceľ
(surová oceľ, oceľ valcovaná za tepla, kovaná oceľ, lisovaná oceľ, drôt), hliník (hliník a hliníkové zliatiny), hnojivá (kyselina dusičná, močovina,
zmiešané a ostatné hnojivá).
7
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2 Vplyvy jednotlivých častí balíka Fit for 55
Balík Fit for 55 je založený na kombinácii rôznych prístupov k dosiahnutiu spoločného cieľa. Z
analýzy vplyvov, ktorú vypracovala EK, vyplýva, že prílišné spoliehanie sa na posilnené regulačné politiky
by viedlo k zbytočne vysokej hospodárskej záťaži, kým samotným stanovovaním cien uhlíka by sa
neodstránili pretrvávajúce zlyhania trhu a netrhové prekážky. Zvolená kombinácia politík preto má
predstavovať rovnováhu medzi cenotvorbou, cieľmi, normami a podpornými opatreniami.

2.1 Rozšírenie EU ETS do sektorov cestnej dopravy a vykurovania budov
Cestná doprava je zodpovedná za 16,9 % celkových emisií CO2 na Slovensku, kde až 55 % emisií pochádza
z osobných automobilov (EUROSTAT, 2021). Emisie v cestnej doprave aj naďalej z roka na rok stúpajú, čo
ohrozuje dosahovanie klimatických cieľov EÚ v budúcnosti. Vykurovanie budov a inštitúcií je zodpovedné za
takmer 11,1 % celkových emisií CO2 v SR. Energie dodávané z teplární a elektrární už sú pokryté EU ETS
(EUROSTAT, 2021). Na Slovensku je však mnoho domácností, ktoré kúria fosílnym palivom (uhlie, zemný
plyn), a teda je potrebné regulovať aj emisie z týchto zdrojov vykurovania. Zníženie emisií v týchto sektoroch
má byť sprostredkované pomocou systému obchodovania s emisnými kvótami (ETS).
Samostatný systém obchodovania povedie k vyšším cenám v sektoroch dopravy a vykurovania
budov a zabezpečí, že priamo tieto sektory znížia emisie. Ceny kvót v samostatnom systéme by sa mali
v budúcnosti priblížiť k cenám kvót v EU ETS. Integrácia sektorov cestnej dopravy a budov do už existujúcej
ETS by zvýšila pokryté emisie o viac ako 50 %, ale nezaručila by priame zníženie emisií v integrovaných
sektoroch. Náklady na znižovanie emisií v cestnej doprave sú vyššie a elasticita dopytu je relatívne nepružná
(t. j. dopyt na cestnú dopravu veľmi málo reaguje na zmeny cien) (Stenning, Bui, & Pavelka, 2020). Integrácia
sektorov by mala preto za následok vyššie ceny pre stacionárne zariadenia (sektory už pokryté EU ETS) a
tým pádom by zníženie emisií skleníkových plynov nastalo najmä v týchto energeticky náročných sektoroch.
Systém sa bude zameriavať na upstream dodávateľov palív, nie priamo na spotrebiteľov (vodičov a
domácnosti) (EU ETS, 2021). Zahrnutí dodávatelia budú musieť odovzdať emisné kvóty na predané palivá
a/alebo znížiť ich obsah v palive. Emisie tak budú stanovené nepriamo prostredníctvom konečného
množstva paliva uvedeného na trh. Cena kvót sa však prenesie na konečných spotrebiteľov palív, čo by
malo v dôsledku stimulovať zmenu a prispôsobenie správania k používaniu viac ekologickejších a
efektívnejších palív (Oharenko, 2021). Udelenie výnimiek pre niektoré konkrétne typy dopravy, akými je
napríklad doprava v poľnohospodárstve alebo stavebníctve, by mohlo byť docielené prostredníctvom
osobitných distribútorov palív, ktorí sa zameriavajú na predaj paliva pre tieto určité činnosti bez povinnosti
odovzdania emisných kvót. Cena kvót by sa v budúcnosti mala vyrovnať s cenou kvót v EU ETS.
Nový systém by mal začať fungovať od roku 2025, avšak celkové množstvo emisných kvót sa po
prvýkrát určí až v roku 2026. Bude sa odvíjať od trajektórie emisných limitov od roku 2024, ktorých celkové
množstvo bude 1 109 304 000 t (Európska komisia , 2021). Počas roku 2025 budú regulovaní distribútori
povinní držať kvóty a vykazovať množstvo emisií za roky 2024 a 2025. Predkladanie kvót a ostatné povinnosti
budú platiť až od roku 2026, čím sa umožní od začiatku fungovania efektivita nového ETS systému. Lineárny
redukčný faktor (t. j. ročný podiel poklesu dostupných emisných kvót) by mal byť na začiatku 5,15 %
(Európska komisia , 2021). Po roku 2027 sa bude celkové množstvo kvót určovať na základe priemerných
nahlásených emisií od roku 2024 do roku 2026 a malo by sa znižovať o rovnaké absolútne ročné zníženie,
ako je určené od roku 2024, čo je v súlade s lineárnym redukčným faktorom 5,43 %.
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Emisné kvóty, na rozdiel od EU ETS, nebudú pridelené bezodplatne ale od začiatku sa budú predávať
na aukciách, pretože riziko úniku CO28 v sektoroch cestnej dopravy a vykurovania budov je minimálne až
žiadne (Európska komisia , 2021). Aby sa predišlo riziku nerovnováhy na trhu (prebytok alebo deficit kvót) a
neprimeraným cenovým signálom, bude vytvorený mechanizmus podobný rezerve stability trhu. To umožní
riadiť očakávania o budúcej ponuke a zmierňovať prehnané pohyby cien. Pri zavádzaní obchodovania s
emisnými kvótami v nových sektoroch by sa malo do rezervy počiatočne umiestniť 600 miliónov emisných
kvót (Bellona Europa, 2021). Nevyužité kvóty po roku 2030 stratia platnosť. Horná hranica kvót bude 440
miliónov a dolná 210 miliónov kvót. Rezerva v hodnote 100 miliónov kvót sa buď vypustí do alebo absorbuje
z obehu na základe toho, či celkový rozsah kvót stúpne nad alebo klesne pod hornú a dolnú hranicu.

Box 1: Európsky systém obchodovania s emisiami (EU ETS)
Európsky systém obchodovania s emisiami (EU ETS) je základným pilierom klimatickej politiky EÚ
a pokrýva približne 45 % emisií skleníkových plynov v EÚ (zhruba 5 % globálnych emisií). Od svojho
vzniku v roku 2005 prešla schéma ETS štyrmi fázami implementácie, pričom 4. fáza pokrýva obdobie
rokov 2021–2030. EU ETS v súčasnosti reguluje emisie CO2 z približne 11 000 prevádzok z 27 členských
štátov EÚ, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu. Schéma sa vzťahuje na CO2 emisie z elektrární a
energeticky náročných odvetví, napríklad: ropné rafinérie, oceliarne a výrobcovia železa, hliníka, cementu,
papiera a skla. Zahrnuté sú aj lety v rámci EÚ a EHP, lety mimo EÚ však nemusia byť v súlade s EU ETS
(Heindl, 2021).
EU ETS funguje na princípe znečisťovateľ platí. Firmy, na ktoré sa tento systém vzťahuje, si musia
zakúpiť emisné kvóty v aukcii za každú tonu CO2-eq, ktorú vypustia do atmosféry. Niektoré podniky však
dostávajú bezodplatné kvóty, aby sa predišlo úniku uhlíka (carbon leakage), tj. riziko, že firmy premiestnia
svoju výrobu do krajín s menej prísnymi environmentálnymi reguláciami, čo by v zásade mohlo viesť k
celkovému zvýšeniu emisií skleníkových plynov (Európska komisia , 2009).
EU ETS sa riadi tzv. systémom stropov a obchodovania („cap-and-trade“). Stanoví sa maximálne
absolútne množstvo emisií (cap), ktoré pokryté subjekty môžu emitovať, aby sa splnilo cieľové zníženie
emisií v EÚ. Toto maximum sa postupne znižuje pomocou lineárneho faktora (1,74 % medzi rokmi 2013
– 2020, od roku 2021 to je 2,2 %), takže celkové emisie klesajú (Európska komisia , 2009). S emisnými
kvótami je možné obchodovať (trade) na burze. Prevádzkovatelia dotknutých zariadení a
prevádzkovatelia lietadiel majú možnosť kúpiť emisné kvóty, ak chcú emitovať viac CO 2, ako majú
emisných kvót. Naopak, ak disponujú prebytkom, tak majú možnosť predať emisné kvóty na trhu. Ak
podniky prekročia emisie, udelí sa im sankcia vo výške 100 eur (s indexáciou inflácie) za každú tonu CO2,
za ktorú nebola v stanovenom čase odovzdaná kvóta (Európska komisia , 2021).
V roku 2021 bolo do schémy EU ETS zapojených 95 prevádzok na Slovensku. V roku 2020 dostalo
Slovensko 12 793 129 bezodplatných emisných kvót. Overených emisií z prevádzok pokrytými EU ETS v
roku 2020 bolo 18 169 948 tCO2. US Steel Košice dostal 43,6 % (5 576 436) z celkových bezodplatných
kvót, Slovnaft 8,2 % (1 052 255) a Duslo 5,2 % (666 832). Až 71 % bezodplatných kvót bolo alokovaných
medzi najväčších znečisťovateľov v oceliarskom, chemickom a cementovom priemysle.
Cenový signál emisných kvót je jedným z kľúčových funkcií systému obchodovania s emisiami,
ktorá môže výrazne ovplyvniť rozhodnutia o spotrebe fosílnych palív a investíciách do nízko uhlíkových
stratégií. Štúdie preukázali, že trh s energiami, trh s elektrinou a finančný trh môžu mať významný vplyv
na cenu uhlíka. Zmeny v cenách energií ovplyvňujú dopyt po fosílnych palivách, čo zase ovplyvňuje
emisie CO2 spôsobené spaľovaním fosílnych palív a dopyt po emisných kvótach, čím je ovplyvnená cena
8

Carbon leakage t. j. keď spoločnosti presunú svoju výrobu do krajín s menej prísnymi klimatickými nariadeniami.
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uhlíka (Zhang & Huang, 2015); ( Fan, Akimov, & Roca, 2013). Napríklad, zvýšenie ceny elektriny stimuluje
energetické spoločnosti k vyššej výrobe elektriny, čím sa zvýšia emisie a cena uhlíka. Emisné kvóty na
druhej strane zvyšujú výrobnú cenu elektriny z fosílnych palív, čo motivuje krajiny nahrádzať tieto zdroje
nízko uhlíkovými technológiami (Ahamada & Kirat, 2015).
Ceny emisných kvót dosahovali vo februári 2022 historické maximá, ale začiatkom marca už boli
na hodnotách spred prudkého nárastu. Na začiatku EU ETS (2005) bola cena za 1 tonu CO2 necelých
16 eur. Dlhodobo ceny ETS dosahovali maximálne 30 eur/t CO2, pričom medzi rokmi od roku 2012 do
konca roku 2017 boli dlhodobo pod 10 eur/t CO2. Nárast začal v októbri 2021, pričom vo februári 2022 sa
na spotovom trhu vyšplhali na rekordné maximum nad 97 eur/tCO2, ale po začiatku invázie ruskej armády
na Ukrajinu padli pod 70 eur/tCO2, čo je skoro na úrovni cien pred výrazným nárastom na jeseň 2021.
Aby sa zabránilo výrazným negatívnym dopadom na domácnosti, bude zriadený Sociálny klimatický
fond (viac v kapitole 3.4). Nový systém by sa mal dotknúť všetkých fosílnych palív, ktoré ešte nie sú pokryté
EU ETS. V doprave by mali byť zahrnuté nafta, benzín a LPG, a pri vykurovaní budov iba uhlie a zemný
plyn, keďže teplárne na Slovensku už spadajú pod EU ETS. Nemecko už tento rok zaviedlo samostatné
obchodovanie s emisnými kvótami v sektoroch cestnej dopravy a vykurovania budov, čo viedlo k zvýšeniu
ceny benzínu o 0,07 EUR/l a nafty o 0,08 EUR/l (Deutsche Emissionshandelsstelle, 2020). Emisné kvóty sa
ďalej týkajú aj vykurovacieho oleja, LPG, zemného plynu a uhlia. Nemecká schéma funguje v zásade
rovnako, ako by mal fungovať nový európsky systém. Jediným rozdielom sú ceny kvót, ktoré budú v
Nemecku fixné v rokoch 2021 až 2025, čo by malo uľahčiť prispôsobenie sa novej schéme obchodovania s
emisiami. Aukcie kvót sa začnú v roku 2026 a od roku 2027 sa bude cena emisií voľne vytvárať na trhu.
Tabuľka 3: Fixné ceny kvót v novej nemeckej ETS v sektoroch dopravy a budov 2021-2024
Rok
2021
2022
2023
2024
2025

Fixná cena eur/t
25
30
35
45
55
Zdroj: DEHSt

Pri odhadoch za hlavný scenár považujeme stredný scenár 55 eur/tCO2, ktorý sa odvíja od ceny kvót
v novej nemeckej ETS v roku 2025, kedy by malo začať fungovať obchodovanie s emisiami z cestnej
dopravy a vykurovania budov v celej EÚ. Pre komplexnejšie zhodnotenie však pracujeme s tromi možnými
cenami emisných kvót a to 35, 55 a 75 EUR/tCO2 a zároveň uvažujeme, že cena celej emisnej kvóty sa
prenesie z distribútora na spotrebiteľa. Predpokladá sa, že ceny emisných kvót budú na začiatku nižšie ako
ceny v EU ETS, ale ceny budú v budúcnosti stúpať a približovať sa k cenám emisných kvót v EU ETS.
Počiatočná cena 35 eur/tCO2 je odhad, kde by ceny kvót v novej ETS mohli začínať (t. j. nižšie ako cena
v EU ETS). Cena 75 eur/tCO2 je projekcia cien, kde sa ceny približujú k cenám kvót v EU ETS.
Tabuľka 4: Kalkulovanie zvýšenia cien vykurovania budov pre uhlie a zemný plyn za kg, m3 a MWh
Palivo
Čierne uhlie
Hnedé uhlie
Zemný plyn
Čierne uhlie
Hnedé uhlie
Zemný plyn

Cena emisných kvót (eur/tCO2)
35
55
8,47
13,31
3,99
6,27
0,007
0,011
12,25
19,25
12,74
20,02
7
11

75
18,15
8,55
0,015
26,25
27,3
15

Jednotka
eurocent/kg
eurocent/kg
eurocent/m3
eur/MWh
eur/MWh
eur/MWh
Zdroj: IEP
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Tabuľka 5: Kalkulovanie zvýšenia cien cestnej dopravy pre benzín, nafta a LPG za liter
Palivo
Benzín
Nafta
LPG

Cena emisných kvót (eur/tCO2)
55
13,15
14,52
9,16

35
8,35
9,24
5,83

75
17,93
19,8
12,49

Jednotka
eurocent/l
eurocent/l
eurocent/l
Zdroj: IEP

Podľa projekcií zvýšenia cien budú najviac zasiahnuté domácnosti, ktoré vykurujú čiernym uhlím
(nárast až o 63,4 %) a pri pohonných hmotách sa jedná o nárast nákladov (až o 12 %). Stredný scenár
prináša zvýšenie cien okolo 20 eur/MWh pre uhlie a 13 až 15 eurocentov za benzín a naftu. Palivá používané
na vykurovanie budov zaznamenajú radikálnejší nárast cien ako palivá používané v cestnej doprave.
Používatelia zemného plynu a LPG si priplatia za tieto fosílne palivá najmenej.
Tabuľka 6: Zvýšenie cien palív pre vykurovanie budov (v %)
Percentuálne zvýšenie cien pri cene kvót9
35 eur
55 eur
40,3
63,4
23,5
36,9
15,1
23,7

Palivo
Čierne uhlie
Hnedé uhlie
Zemný plyn

75 eur
86,4
50,3
32,3
Zdroj: IEP

Tabuľka 7: Zvýšenie cien palív pre cestnú dopravu (v %)
Percentuálne zvýšenie cien pri cene kvót10
35 eur
55 eur
5,6
8,77
6,6
10,41
7,5
11,73

Palivo
Benzín
Nafta
LPG

75 eur
11,95
14,19
16
Zdroj: IEP

Domácnosti v individuálnej zástavbe môžu oproti dnešnému stavu doplácať navyše až 450 eur ročne
za čierne uhlie, 367 eur za hnedé uhlie a viac ako 300 eur za zemný plyn. Pre bytové domy používajúce
zemný plyn by malo ísť o zvýšenie o menej ako 100 eur za rok. Zvýšenie ročných nákladov na vykurovanie
budov (Tabuľka 8) závisí od miery zateplenia. Kalkulácia potreby čierneho a hnedého uhlia vychádza
z údajov o ich ročnej spotrebe, je možné, že domácnosti kombinujú viac palív a používajú tak aj iné tuhé
palivá, napr. drevo. Preto sa môžu projekcie cien v domácnostiach líšiť na základe ich konkrétneho
palivového mixu. Odhady zvýšenia cien zemného plynu sú založené na predpokladanej priemernej spotrebe
v bytovom dome 8,6 MWh, a v rodinnom dome s priemernou spotrebou 28,3 MWh (SIEA; SPP Distribúcia).
Tabuľka 8: Kalkulovanie zvýšenia cien vykurovania budov v priemernej domácnosti
Čierne uhlie

Hnedé uhlie

Nezateplené
Čiastočne zateplené
Úplne zateplené

35
288,2
187,4
86,5

Ceny emisných kvót (eur/tCO2)
55
75
35
453
617,7
233,3
294,4
401,5
151,6
135,9
185,3
70

Zemný
plyn
Nezateplené
Čiastočne zateplené
Úplne zateplené

Rodinný dom
150 m2
35
198,3
128,9
59,5

Ceny emisných kvót (eur/tCO2)
55
75
35
311,6
424,9
60,2
202,5
276,2
47,3
93,5
127,5
34,3

55
366,6
238,3
110

75
500
325
150

Byt v bytovom dome
72 m2
55
94,6
74,3
53,9

75
129
101,3
73,5

Zdroj: IEP, SHMÚ

9

V porovnaní s cenou čier. uhlia 210 eur/t, hned. uhlia 170 eur/t, a zemného plynu 46,4€ MWh (Podľa Tarify D5 z SPP, bez fixnej mesačnej sadzby).
V porovnaní s priemernými cenami PHM v 45. týždni 2021.

10
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V závislosti od spotreby automobilu sa užívateľom osobnej dopravy zvýšia ročné náklady v prípade
benzínu a nafty o 80 až 175 eur. Nákladná doprava bude drahšia o 0,5 centa na 1 tkm, čo je zvýšenie
o 7,5 %. Ceny budú mierne drahšie pre naftu (Tabuľka 9). Je ale dôležité upozorniť, že berieme do úvahy
fixnú spotrebu áut. V praxi budú ceny porovnateľné, pretože autá na naftu sú efektívnejšie a poväčšine majú
priemerne nižšiu spotrebu ako autá na benzín rovnakej veľkosti. Toto však neplatí pre PM častice a NOx
emisie, kde autá na naftu výrazne viac prispievajú k znečisteniu ovzdušia.
Tabuľka 9: Modelovanie zvýšenia cien cestnej dopravy (pri slovenskom ročnom priemere)

Zvýšenie ceny za palivo

Ročne

Ceny emisných kvót (eur/tCO2)
35
55
Mesačne
Ročne
Mesačne

75
Ročne

Mesačne

Nízka spotreba (5,2 l/100km)
Benzín
51,62
Nafta
57,12
LPG
36,04
Stredná spotreba (6,8 l/100km)
Benzín
67,5
Nafta
74,7
LPG
47,13
Vysoká spotreba (10,1 l/100km)
Benzín
100,26
Nafta
110,94
LPG
70

4,30
4,76
3

81,29
89,76
56,62

6,77
7,48
4,72

110,84
122,40
77,21

9,24
10,20
6,43

5,63
6,22
3,93

106,30
117,38
74,05

8,86
9,78
6,17

144,94
160,06
100,97

12,08
13,34
8,41

8,35
9,25
5,83

157,89
174,34
109,98

13,16
14,53
9,17

215,28
237,74
149,97

17,94
19,81
12,50

Zdroj: Kalkulácie IEP

Tabuľka 10: Zvýšenie cien v nákladnej cestnej doprave
Cena emisných kvót (eur/tCO2)
Zvýšenie ceny eur/tkm
Nafta
Zvýšenie ceny %
Nafta

35
0,003

55
0,005

75
0,007

4,48

7,46

10,45

Zdroj: Kalkulácie IEP, DELLA, EEA

Rozšírenie ETS o sektor vykurovania budov môže priniesť viac ako 8 % zníženie konečnej
energetickej spotreby domácností v roku 2030. V analýze porovnávame referenčný scenár, ktorý
nepredpokladá zavedenie dodatočných podporných politík v oblasti klímy po roku 2020, s dekarbonizačným
scenárom Dcarb2+FF55 (viac v Boxe 2), ktorý počíta s rozšírením systému ETS na sektor domácností a
dopravy, prísnejšími emisnými štandardami v doprave a vyššími cenami povoleniek ETS. Konečná
energetická spotreba domácností v referenčnom scenári stabilne rastie, zatiaľ čo v dekarbonizačnom
scenári začne po roku 2025 klesať. Ku kľúčovému poklesu dochádza vo využívaní energie na výrobu tepla
a chladu. Spotreba elektrickej energie na iné účely zostáva v oboch scenároch takmer rovnaká.
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Graf 3: Konečná energetická spotreba domácností podľa scenárov (v tis. TWh)
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Zdroj: IEP podľa CPS

Energetické úspory dekarbonizačného scenáru sa výrazne prejavujú aj na produkcii skleníkových
plynov v sektore domácností. V roku 2030 je v scenári Dcarb2+FF55 produkcia emisií nižšia o vyše
480 ktCO2eq ročne, čo je takmer na úrovni produkcie emisií v uhoľnej elektrárni Vojany. V referenčnom
scenári sú emisie viac menej stabilné počas celého obdobia.
Graf 4: Ročné emisie v sektore domácností podľa scenárov (ktCO2e)
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Zdroj: IEP podľa CPS

Náklady domácností v Dcarb2+FF55 scenári sú oproti referenčnému scenáru výrazne vyššie približne
od roku 2030 a to o vyše 1 mld. eur ročne z dôvodu zvýšeného tempa zatepľovania. Náklady domácností
zahŕňajú náklady na údržbu, kapitálové náklady, náklady na palivá aj náklady na ETS poplatky. Zvýšené
náklady by mal niesť sektor domácností, ako aj verejný sektor napríklad prostredníctvom Sociálnoklimatického fondu. Úspory domácností v roku 2030 budú vyššie o 200 mil. eur oproti referenčnému scenáru
(úspory sú zarátané v nákladoch). Do roku 2030 dosiahne rozdiel v nákladoch kumulatívne 4,3 mld. eur.
Graf 5: Ročné náklady domácností podľa scenárov (mld. eur)
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Zdroj: IEP podľa CPS
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V referenčnom scenári emisie dopravy rastú, v Dcarb2+FF55 stúpajú len do roku 2025. Nárast objemu
dopravy spôsobuje nárast emisií skleníkových plynov aj napriek stúpajúcej efektivite vozidiel a rozširovaniu
alternatívnych pohonov. Rozdiel v emisiách do roku 2030 medzi scenármi dosiahne takmer 1,3 MtCO2eq, čo
predstavuje vyše 2,5 % všetkých slovenských emisií v súčasnosti. Rozdiel v emisiách do roku 2035 medzi
scenármi dosiahne takmer 2,5 MtCO2eq, čo znamená 5 % všetkých slovenských emisií v súčasnosti, t. j.
viac než produkcia celého petrochemického priemyslu dohromady. Nerealizovanie opatrení v doprave nad
rámec referenčného scenáru by veľmi výrazne skomplikovalo napĺňanie slovenských záväzkov
v produkcii skleníkových plynov.
Graf 6: Ročné emisie v doprave podľa scenárov (ktCO2e)
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Oproti referenčnému scenáru dochádza v scenári Dcarb2+FF55 k výraznému nárastu počtu
elektroáut a hybridov po roku 2030. V scenári Dcarb2+FF55 bude mať v roku 2035 takmer polovica
osobných áut nejakú formu elektrického pohonu. Vodíkové osobné autá budú mať relatívne nízky podiel
v oboch scenároch (0,4 – 3,6 %). V referenčnom scenári rastú počty vozidiel so spaľovacím motorom,
v Dcarb2+FF55 scenári klesajú po roku 2030, pričom týchto áut bude v roku 2035 menej než v roku 2015.
Graf 7: Podiel elektrických áut a plug-in hybridov na všetkých osobných autách podľa scenárov
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Zdroj: IEP podľa CPS

Náklady v doprave sa vzhľadom na objem celkových výdavkoch v sektore líšia výrazne až po roku
2030. Dodatočné náklady stúpajú v čase, z 0,5 mld. eur ročne v roku 2030 na takmer 4 mld. eur ročne v roku
2035. V tomto rozdiele je zároveň zarátané náklady na palivá, ktoré sú v referenčnom scenári vyššie
o takmer 0,7 mld. eur v roku 2030. Do roku 2030 dosiahne rozdiel v nákladoch kumulatívne 1,6 mld. eur, do
roku 2035 až 14 mld. eur.
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Graf 8: Ročné náklady v doprave podľa scenárov (mld. eur)
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Rozšírenie ETS na dopravu a budovy podľa odhadov po počiatočnom spomalení rastu HDP prinesie
v roku 2026 jeho zvýšenie v dôsledku väčšej investičnej aktivity, hlavne do energetickej efektívnosti.
V analýze porovnávame makroekonomické dopady dekarbonizačného scenáru Dcarb2+FF55 so základným
scenárom. Scenár Dcarb2+FF55 obsahuje rozšírenie ETS, sprísnenie emisných štandardov pre dopravu
a mnohé ďalšie dekarbonizačné opatrenia, ako napríklad útlm využívania fosílnych palív, rozšírenie ETS či
inštaláciu OZE (viac o scenároch a MEK modeli v Boxe 2). Zvýšená investičná aktivita súvisí s financovaním
opatrení zameraných na zmenu energetického mixu a energetickej efektívnosti. K najväčšej zmene v objeme
investícií do energetickej efektívnosti dochádza práve v roku 2026, kedy sa zavádza rozšírenie ETS.
Sprísnenie emisných štandardov pre dopravu a ďalšie dekarbonizačné opatrenia si v roku 2026 vyžiadajú
takmer 2,5-násobné navýšenie investícií do energetickej efektívnosti. Zároveň od roku 2026 dochádza
k navýšeniu celkových investícií do energií. Ostatné súkromné i verejné investície narastú v porovnaní so
scenárom bez rozšírenia ETS v roku 2026 zhruba o 1,2 %. Dochádza k nahradzovaniu súkromnej spotreby
domácimi investíciami, v dôsledku čoho súkromná spotreba koriguje celkový rast HDP. Oproti základnému
scenáru klesne súkromná spotreba v roku 2030 o vyše 1 %. V porovnaní so scenárom bez rozšírenia ETS
do cestnej dopravy a vykurovania budov klesne celkový dovoz z EÚ i z tretích krajín, vývoz zaznamená
v roku 2026 nárast len zo SR do ostatných členských krajín V4.
Graf 9: Vplyv rozšírenia ETS na reálny HDP, súkromnú spotrebu a celkové investície v SR (%)
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Zdroj: IEP podľa MEK

Rozšírenie ETS do cestnej dopravy a vykurovania budov v roku 2026 povedie po počiatočnom
miernom poklese k zvýšeniu reálnych miezd i zamestnanosti. Nárast miezd, ako aj zamestnanosti budú
poháňať investície do energetickej efektívnosti, ktoré budú vytvárať nové pracovné miesta s väčším
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podielom zamestnanosti menej kvalifikovanej pracovnej sily. V porovnaní so základným scenárom by mal
byť dopyt po pracovnej sile v roku 2026 asi o 0,1 % nižší, v roku 2030 však už o takmer 0,4 % vyšší. Reálna
mzda bude v roku 2026 oproti základnému scenáru asi o 0,14 % nižšia, v roku 2030 však už bude vyššia
o takmer 0,08 % a v roku 2035 až o 1,7 %.
Graf 10: Vplyv rozšírenia ETS na reálne mzdy a zamestnanosť v SR (%)
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Zdroj: IEP podľa MEK

V dôsledku dekarbonizácie sa fosílne zdroje energie budú nahrádzať obnoviteľnými zdrojmi energie
a investície do energetickej efektívnosti podporia výrobu najmä v odvetviach železa a oceli
a stavebných materiálov. Výroba energie z uhlia sa bude postupne utlmovať, pričom v porovnaní so
základným scenárom poklesne jej výroba v roku 2030 o zhruba 96 %. Produkcia energie z plynu bude taktiež
klesať, oproti základnému scenáru bude v roku 2030 bude nižšia až o viac ako 30 %. Útlm fosílnych palív
zasiahne negatívne aj rafinérie, ktorých produkcia sa zníži tiež tým, že automobily so spaľovacími motormi
budú nahrádzané elektromobilmi. V porovnaní so základným scenárom bude výroba rafinérií v roku 2030
o viac ako 7 % nižšia a v roku 2035 až o takmer 15 %. Súčasne s poklesom výroby energie z fosílnych
zdrojov narastie výroba energie z obnoviteľných zdrojov, akými sú veterná, solárna či geotermálna energia.
Oproti základnému scenáru v roku 2030 narastie výroba solárnej, ako aj veternej elektrickej energie o zhruba
77 %. V dôsledku nárastu investícií do energetickej efektívnosti, ktoré zahŕňajú aj rekonštrukcie budov, sa v
roku 2030 v porovnaní so základným scenárom zvýši produkcia v odvetví výroby železa a oceli o zhruba
16 %, v odvetví výroby nekovových minerálnych výrobkov o viac ako 3 % a v odvetví neželezných kovov o
zhruba 0,2 %.
Box 2: Makroekonomický model (MEK) a model energetického systému Slovenska (CPS)
Pre analýzu vplyvov ambicióznejších cieľov sme použili modely, ktoré má IEP k dispozícii vďaka
spolupráci so Svetovou bankou na príprave Nízkouhlíkovej štúdie. Ide o dva modely, makroekonomický
(MEK) a model energetického systému (CPS). MEK (makroekonomický energeticko-klimatický) model
pracuje s makroekonomickými indikátormi a popisuje správanie jednotlivých výrobných a spotrebných
sektorov ako sú priemysel, domácnosti, zahraničie. CPS (Compact PRIMES Slovakia) model popisuje
správanie energetického systému Slovenska zahŕňajúc všetky subjekty, ktoré nakladajú s energiou, ako
priemysel, výroba elektriny, tretí sektor, domácnosti a doprava. MEK spolu s CPS modelom energetického
systému boli použité na modelovanie scenárov znižovania emisií v Nízkouhlíkovej štúdii SR (MŽP, 2019)
a Nízkouhlíkovej stratégii rozvoja SR (MŽP, 2020).
Model energetického systému (CPS) je model čiastočnej rovnováhy pre energetický sektor Slovenska.
Modeluje rozhodnutia (použité technológie, postavenie elektrárne, zmena paliva apod.) pre ponuku
a dopyt energie na Slovensku a zároveň zaručuje rovnováhu týchto rozhodnutí vďaka ich vplyvu na cenu.
Takto model priamo z minimalizácie ceny ponuky a jej vplyvov na dopyt predpovedá ceny jednotlivých
foriem energie. Model ako taký nemá celkovú optimalizačnú funkciu, namiesto toho balansuje ponuku
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a dopyt, čo vedie k celkovému ekonomickému optimu a najnižšej cene energií pre koncového užívateľa.
CPS je vhodný pre kvantifikovanie dlhodobého plánovania v energetike a politík na zníženie emisií
skleníkových plynov súvisiacich s energetikou.
V oblasti dopytu model simuluje výber rozhodnutí (napr. voľba technológie, paliva, či investícií) pre
priemysel, dopravu, domácnosti a ďalšieho dopytu. Zarátavajú sa aj straty spôsobené prenosom
a distribúciou elektriny a tepla. Na strane ponuky rieši optimálnu stavbu, rozšírenie, alebo vyradenie na
úrovni elektrární. Berie do úvahy aj technické a operačné obmedzenia ako napríklad dostupnosť paliva,
vody (pre vodné elektrárne) a pod. Následne model vypočíta náklady energetického systému a na ich
základe aj ceny elektriny pre jednotlivé sektory dopytu. Tieto ceny sú následne použité na strane dopytu
a všetky predchádzajúce kroky sa iteratívne opakujú, čím je zabezpečená spätná väzba medzi ponukou
a dopytom. Zároveň rovnovážne energetické obmedzenia zaručujú, že dopyt po všetkých formách energie
ako elektrina, teplo, para, biomasa a vodík je pokrytý ich ponukou.
Makroekonomický energeticko-klimatický (MEK) model dopĺňa energetický model, pričom využíva
podrobné výsledky z energetického modelu CPS a posudzuje ich vplyvy v rámci celého hospodárstva.
Tento model patrí medzi rekurzívno-dynamické modely všeobecnej vypočítateľnej rovnováhy (Van der
Mensbrugghe, 2017). Bol vyvinutý Svetovou bankou, s ktorou pracovali aj slovenskí experti na jeho
prispôsobení podmienkam slovenskej ekonomiky.
V modeli sú zastúpení výrobcovia, ktorí minimalizujú svoje výrobné náklady, na druhej strane spotrebitelia
maximalizujú svoj úžitok. Okrem základných makroekonomických ukazovateľov odhaduje model
množstvo produkovaných emisií podľa aktivít jednotlivých sektorov. Výsledky modelu ukazujú, ako sa
navzájom sektory ovplyvňujú a aké vplyvy majú na sektory zavedené opatrenia a politiky. Pri danom
vstupnom nastavení ekonomiky je výsledkom simulácie rovnovážny stav, kedy sú splnené optimalizačné
podmienky každého zastúpeného sektora. Oba modely sú navzájom prepojené, a tak je možné
vyhodnotiť aj makroekonomické dopady opatrení zasahujúce energetický systém modelované
pomocou CPS.
Referenčný scenár je základný scenár bez opatrení, ktorý vychádza z Referenčného scenára 2016
Európskej komisie a ukazuje vývoj ekonomiky a energetického systému bez zavedenia dodatočných
podporných politík v oblasti klímy po roku 2020. Tento scenár používame za účelom porovnania so
scenármi, ktoré počítajú so zavedením opatrení, ktoré vedú k dekarbonizácii. Základný scenár sme
upravili o nové množstvá bezodplatných kvót, ako aj o nové ceny ETS, ktoré boli oproti pôvodným
navýšené na úroveň 75 eur za tCO2 v roku 2025, 90 eur za tCO2 v roku 2030 a 105 eur v roku 2035.
Dcarb2 je hlavný dekarbonizačný scenár Nízkouhlíkovej štúdie a bol použitý aj v Nízkouhlíkovej stratégii
ako scenár s dodatočnými opatreniami (WAM). Tento scenár má vyvážený prístup k dosahovaniu cieľov
energetickej efektívnosti aj obnoviteľných zdrojov energie.
Dcarb2+FF55 je scenár vytvorený v energetickom CPS modeli, pričom oproti Dcarb2, z ktorého
vychádza, počíta s rozšírením systému ETS na sektor domácností a dopravy, prísnejšími emisnými
štandardami v doprave vyplývajúcimi z balíka Fit for 55 a vyššími cenami povoleniek ETS, rovnako ako
v aktualizovanom referenčnom scenári. Očakávané ceny emisných povoleniek v nových sektoroch
domácností a dopravy boli modelované s rovnakými hodnotami ako ceny ETS (75 eur za tCO2 v roku
2025, 90 eur za tCO2 v roku 2030 a 105 eur v roku 2035. Porovnávame ho s aktualizovaným referenčným
scenárom a nie s Dcarb2, keďže Dcarb2 má ako výrazný dekarbonizačný scenár sám o sebe zavedené
rozsiahle opatrenia v oblasti budov a dopravy. Tie rozšírenie ETS o budovy a dopravu posilní, ale nie je
možné preskúmať izolované dopady tohto opatrenia.
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2.2 Finančná bilancia CO2 neutrality nových vozidiel
Balík Fit for 55 predstavuje záväzok stopercentného podielu bezemisných vozidiel na nových
vozidlách už v roku 2035. Ako prvé budú zavedené prísnejšie emisné normy CO2 pre autá a dodávky, čo
by malo urýchliť prechod na bezemisné dopravné prostriedky tým, že budú vyžadovať zníženie emisií nových
áut o 55 % od roku 2030 a o 100 % od roku 2035. Európska komisia predpokladá, že v roku 2030 bude na
európskych cestách približne 30 miliónov bezemisných vozidiel (Carroll, 2021; Deloitte Central Europe,
2021). Infraštruktúra na ich dobíjanie (elektrické vozidlá) alebo tankovanie (vozidlá poháňané vodíkom) je
však nedostatočná. Na uľahčenie prechodu na bezemisné vozidlá EÚ stanovila cieľ dobíjacích staníc
každých 60 km na diaľniciach.
V súčasnosti existujú najmä dva typy alternatívnych pohonov vyrábané s účelom znižovania emisií
– elektrický a vodíkový. Oveľa výraznejšie zastúpenie v prognózach, aj na aktuálnom trhu, majú
elektromobily, ktoré delíme na plne elektrické a plug-in hybridy. Aj keď inovácie v smere bezemisných
alternatívnych palív by mohli umožniť, aby už používané vozidlá so spaľovacími motormi boli v budúcnosti
poháňané obnoviteľnými zdrojmi, elektrické autá sú zatiaľ najprijateľnejšou alternatívou, ako znížiť emisie
z cestnej dopravy a vo svojich plánoch ich preferujú aj najväčšie tradičné automobilky (Carroll, 2021).
Zásadný vplyv na konkurencieschopnosť elektrických vozidiel má cena batérií, pričom očakáva sa
jej významný pokles. Aktuálne je cena elektrických vozidiel vyššia ako cena vozidiel so spaľovacími
motormi, no vďaka znižovaniu cien batérií sa očakáva, že plne elektrické vozidlá sa stanú lacnejšie ako
spaľovacie pred rokom 2031 (Graf 4) a plug-in hybridy až po roku 2035 (Graf 5). Na základe modelov ICCT
bude dosiahnutá tzv. parita kúpnej ceny medzi plne elektrickými (BEV) a spaľovacími vozidlami v priebehu
rokov 2025 až 2031 v závislosti od ich veľkosti a dojazdu (pozn: BEV250 – dojazd 250 km; PHEV40 – dojazd
40 km) (Lutsey, Cui, & Yu, 2021). Po tomto období ich cena bude naďalej klesať. Inak to vyzerá pre plug-in
hybridy (PHEV), keďže ich cena je menej závislá od ceny batérií. Očakáva sa pomalší pokles ceny, a preto
do roku 2035 budú pravdepodobne stále drahšie ako spaľovacie motory. Predaj nových áut oboch týchto
typov (spaľovacie a plug-in hybridy) bude v tomto roku ukončený.
Graf 11: Rozdiel cien plne el. a spaľ. áut (eur)
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Graf 12: Rozdiel cien plug-in hyb. a spaľ. áut (eur)

Zdroj: Lutsey, Cui a Yu (2021)

Slovenská flotila v roku 2035 môže mať až 3,4 mil. áut. Motorizácia (počet osobných vozidiel na 1000
obyvateľov) na Slovensku dlhodobo rastie a je spätá s výškou HDP na obyvateľa (HDPpc). Po porovnaní
podobnosti vývoja historickej HDPpc parity európskych krajín s hodnotou HDPpc Slovenska v roku 2020
a predpokladanou hodnotou HDPpc v roku 2035 na jedného obyvateľa môžeme určiť horný a dolný scenár
motorizácie. Horný scenár je založený na vývoji počtu áut vo Fínsku a zodpovedá krajine s veľkými
vzdialenosťami, kde je očakávaný vysoký počet áut a pre Slovensko by sa jednalo o 3,4 mil. áut v roku 2035,
čo je o 40,8 % viac ako v roku 2020. Dolný scenár je odvodený od vývoja motorizácie v Holandsku
a odzrkadľuje menšiu krajinu s rozvinutou sieťou alternatívnych spôsobov dopravy, čo by znamenalo 2,7 mil.
áut v roku 2035 . Podľa modelov energetického systému EÚ EUREF 2020 od EK by na Slovensku v 2035
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mohlo byť 2,8 mil. áut (Európska komisia, 2021). Tento komplexný model obsahuje prijaté legislatívne
záväzky zníženia emisií v roku 2020 a predkladá možné rozdelenie dekarbonizácie podľa sektorov, aby tieto
záväzky boli splnené. V prípade, že by boli dekarbonizované iné sektory výraznejšie, je možná vyššia
motorizácia Slovenska. Vzhľadom na očakávanú rozvinutosť infraštruktúry a možnosti alternatívnych
spôsobov dopravy uvažujeme hlavne o vývoji horného scenára. Koeficient obnovy flotily áut, podiel nových
vozidiel na celkovom počte, je za posledných 5 rokov priemerne na úrovni 5,16 %. Tento údaj spolu s údajom
o veku vozidiel vyradených z evidencie ovplyvňuje priemerný vek vozidla. Slovensko patrí v rámci EÚ medzi
krajiny s najstaršími vozidlami, pričom priemerný vek vozidiel je viac ako 13 rokov.
Graf 14: Trend predaja elektromobilov
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Najväčší dopad na finančnú bilanciu prechodu na elektromobily pre slovenské domácnosti má trend
predaja jednotlivých druhov elektrických vozidiel a výstavba nutnej infraštruktúry. Model vývoja flotily
áut do roku 2035 sme vytvorili na základe Lutsey, Cui a Yu (2021) a údajov za SR (Lutsey, Cui, & Yu, 2021).
Hlavné parametre sú trend motorizácie, podiel elektromobilov na predaji nových vozidiel, vývoj podielu PHEV
na elektrických vozidlách, preferovaný dojazd a celkový koeficient obnovy flotily áut. Prezentujeme šesť
scenárov, ktoré zachytávajú rozdielne rýchly nástup elektromobilov, pokles zloženia plug-in hybridov a stav
nabíjacej infraštruktúry. Rýchlosť nástupu elektromobilov je ovplyvňovaná napríklad dotáciami, a to hlavne
v počiatočných rokoch, kedy sú elektromobily drahšie ako autá so spaľovacími motormi. Rozvinutie nabíjacej
infraštruktúry je kľúčové pre preferenciu dojazdu elektromobilov. V každom scenári predpokladáme, že
všetky nové predané autá v roku 2035 sú plne elektrické.
Prípadný vysoký podiel plug-in hybridov na elektrických vozidlách bude znamenať vyššie náklady
domácností do roku 2035. Scenár A predstavuje záujem domácností a súkromného sektora
o maximalizáciu úžitku z krátkodobého hľadiska. Dochádza k pomalému rastu elektrických áut a podiel
PHEV na elektromobiloch pre nové autá zostáva na aktuálnej úrovni. Vysoký podiel PHEV vozidiel a ich
vyššia cena spôsobí, že slovenské domácnosti zaplatia o 206 miliónov eur viac, ako keby nakupovali autá
so spaľovacími motormi.
Pri miernom znížení podielu plug-in hybridov na elektrických vozidlách môžu slovenské domácnosti
ušetriť až 65 miliónov eur do roku 2035. Scenár B na rozdiel od scenára A prináša pomalý pokles podielu
PHEV na elektromobiloch v nových autách a predstavuje pravdepodobný scenár bez intenzívnej podpory
infraštruktúry a elektrických áut. Spotrebitelia sa snažia zužitkovať rastúcu infraštruktúru nabíjacích staníc
a súčasne potenciálny pokles cien pohonných látok, ktorý je motivovaný efektom substitúcie. V prípade
scenára F s nižšou motorizáciou by sa jednalo o úsporu 15 miliónov eur.
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Tabuľka 11: Dopady vybraných scenárov

Trend motorizácie
Trend predaja
elektromobilov

Scenár A
S nízkou
podporou el.
áut a
infraštruktúry

Scenár B
Mierna
podpora el.
áut, vysoká
motorizácia

Scenár C

Fínsko

Fínsko

Fínsko

Fínsko

Fínsko

Holandsko

Stredný

Rastový

SDS krivka

Konzervatívny

Výr. vyšší

Pref. nižší

Výr. vyšší

Pref. nižší

Výr. vyšší

Pomalý

Pomalý

Rýchly

Rýchly

Pomalý

141 826

194 589

383 670

570 676

125 377

4,59 %

6,30 %

12,43 %

18,48 %

4,71 %

68 397

95 356

22 019

35 280

61 193

2,22 %

3,09 %

0,71 %

1,14 %

2,30 %

65 mil.

901 mil.

- 56 mil.

1,8 mld.

15 mil.

27,53

381,74

- 23,57

770,03

7,30

Vysoká
podpora
infraštr.

Konzervatívny Konzervatívny

Dojazd vozidiel

Pref. vyšší

Pokles podielu PHEV Žiadna zmena
Počet plne elekt.
(2030)
108 357
Podiel plne elekt.
(2030)
3,51 %
Počet plug-in
hybridov (2030)
101 866
Podiel plug-in
hybridov (2030)
3,30 %
Finančná bilancia eur
(2035)
- 206 mil.
Bilancia na kúpené
auto eur (2035)
- 87,30

Scenár D
Scenár E
Vysoká
Vysoká
podpora el.
podpora el.
áut, nízka
áut a
infraštruktúry infraštruktúry

Scenár F
Mierna
podpora el.
áut, nízka
motorizácia

Zdroj: IEP

Finančné benefity vyplývajúce z kúpy elektrických vozidiel rastú s lepšou infraštruktúrou. V scenári
C je obsiahnutá výrazná podpora infraštruktúry, čo umožňuje spotrebiteľom nakúpiť viac elektrických vozidiel
s kratším dojazdom, ktoré sú finančne výhodnejšie. Preto dôjde k potenciálnym úsporám domácností až
o 900 miliónov eur. Scenár E predstavuje ideálny stav, v ktorom dochádza k rýchlej a výraznej podpore
infraštruktúry a tiež podpore plne elektrických vozidiel s úsporou až 1,8 miliardy eur. V nevýhodnom scenári
D dochádza k rýchlemu nástupu plne elektrických áut, ale kvôli nedostatočnej podpore infraštruktúry
spotrebitelia preferujú drahšie autá s dlhším dojazdom.
Graf 15: Podiel elektromobilov na nových
autách v scenároch
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Graf 16: Podiel plne elektrických áut vo flotile
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Graf 17: Vývoj flotily podľa scenára B
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2.3 Mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach
Množstvo bezodplatných kvót je v súčasnosti v niektorých sektoroch vysoké, čo zhoršuje fungovanie
cenového mechanizmu EU ETS, keďže výrobcovia, pre priveľké množstvo bezodplatných emisií, nie sú
dostatočne motivovaní napĺňať environmentálne ciele. Bezodplatné kvóty majú za cieľ podporiť podniky v
EÚ, aby svoju činnosť nepresúvali do krajín mimo EÚ s nižšími environmentálnymi normami, čo by viedlo k
nižším investíciám v EÚ a vyšším celosvetovým emisiám. Bezodplatné prideľovanie kvót však často
neprináša najefektívnejšie riešenia na zmenu výrobných postupov smerom k nízkouhlíkovým technológiám.
V rámci balíka Fit for 55 Európska komisia predstavila mechanizmus kompenzácie uhlíka na
hraniciach (CBAM), tzv. „uhlíkové clo“, ktorý má byť zavedený v roku 2026 (Dumitru, Kölbl, &
Wijffelaars, 2021). Uhlíkové clo je alternatívou k opatreniam, ktoré sa zameriavajú na riešenie rizika úniku
uhlíka v rámci EU ETS. Cieľom je zabrániť tomu, aby úsilie Únie znižovať emisie bolo neutralizované
zvýšením emisií mimo územia EÚ v dôsledku premiestnenia výroby alebo zvýšenia dovozu výrobkov s
nižšou uhlíkovou intenzitou. Uhlíkové clo bude podnecovať výrobcov v krajinách mimo EÚ, aby ekologizovali
svoje výrobné procesy.
Stanovenie cien uhlíka v rámci CBAM prispeje k vyrovnaniu podmienok pre domácich a zahraničných
výrobcov, čo zabezpečí rovnaké zaobchádzanie s produktami z EÚ i dovážanými. Dovozcovia budú môcť
využívať rovnakú úroveň bezodplatných emisných kvót ako výrobcovia v EÚ. Ak výrobca mimo EÚ preukáže,
že už zaplatil cenu za uhlík použitý pri výrobe dovážaného tovaru, náklady môžu byť v plnej miere odpočítané
(Európska komisia, 2021). Pri úplnom zavedení mechanizmu sa bude clo vyrubovať z celého objemu uhlíka,
ktorý je obsiahnutý v produktoch. Dovozcovia budú kupovať uhlíkové certifikáty s cenou zodpovedajúcou
cene uhlíka, ktorá by bola zaplatená, ak by bol tovar vyrobený podľa pravidiel EÚ. Výška zaplateného
uhlíkového cla tak bude závisieť nielen od aktuálnej ceny ETS, ale aj od rozdielu medzi uhlíkovou intenzitou
výroby (viac v Boxe 4) v krajine dovozu a podielom emisií v rámci referenčnej hodnoty EÚ, na ktoré sa
vzťahujú bezodplatné kvóty (Európska komisia, 2021).
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Uhlíkové clo sa tak bude počítať nasledovne:

CBAM zavedie poplatok za dovoz cementu, hliníka, hnojív a výrobkov zo železa a ocele do EÚ.
Hlavným kritériom pre výber tovarov bolo súhrnné množstvo emisií skleníkových plynov konkrétneho
odvetvia, ako aj miera vystavenia odvetvia riziku úniku uhlíka. Celkový objem skleníkových plynov, na ktorý
sa vzťahuje systém obchodovania s emisiami EU ETS, je obmedzený „stropom“ pre počet emisných kvót
(Európska komisia, 2021). Krajiny Európskeho združenia voľného obchodu sú vyňaté z dôvodu účasti alebo
prepojenia na EU ETS. Uhlíkové clo sa zameriava na priame emisie z výrobného procesu (rozsah 1), hoci
rozsah pôsobnosti by sa mohol po prechodnom období, ktoré končí v roku 2025, rozšíriť tiež na nepriame
emisie z nákupu energií (rozsah 2) a iné nepriame emisie hodnotového reťazca (rozsah 3).
CBAM sa síce bude týkať aj dovezenej elektriny, dovoz z tretích krajín má však asi len 3,4 % podiel
na domácej spotrebe elektriny, pričom významné množstvo elektriny dovážanej do EÚ pochádza z krajín,
ktoré už platia za uhlík (Marcu, Mehling, & Cosbey, Border Carbon Adjustments in the EU: Sectoral Deep
Dive, 2021). CBAM sa bude uplatňovať na elektrinu z krajín, ktoré si želajú integrovať svoje trhy s elektrinou
s EÚ, kým nebudú tieto trhy plne integrované (Európska komisia, 2021). Ak po integrácii trhov nie je možné
nájsť technické riešenia na zabezpečenie uplatňovania CBAM na elektrinu, tieto krajiny by mali najviac do
roku 2030 využívať výnimku z uhlíkového cla a to len v prípade, ak sa zaviažu, že zavedú mechanizmus
stanovovania cien za emisie CO2, ktorý zabezpečí rovnakú cenu ako EU ETS a zároveň, že do roku 2050
dosiahnu uhlíkovú neutralitu (Európska komisia, 2021). Aj preto sa dá očakávať, že vplyv zavedenia
uhlíkového cla na sektor energetiky bude v porovnaní s ostatnými CBAM sektormi obmedzený. Zavedenie
CBAM na dovoz elektriny by nemalo mať výrazný vplyv ani na Slovensko, keďže z krajín mimo EÚ sa
elektrická energia na Slovensko dováža v minimálnej miere len z Ukrajiny. Po spustení jadrovej elektrárne
Mochovce sa výrazne zvýši produkcia elektrickej energie na Slovensku, pričom v roku 2025 bude Slovensko
exportovať 12,3 % vyprodukovanej elektrickej energie a v roku 2030 zhruba 10,7 % vyrobenej elektrickej
energie (MH SR, 2021).
Medzi rokmi 2026 a 2035 sa bude pre CBAM produkty priebežne každý rok znižovať prideľovanie
bezodplatných kvót o desať percentuálnych bodov (Stibbeblog, 2021). Uhlíkové clo má vstúpiť do
platnosti v januári 2026 po trojročnom prechodnom období, v rámci ktorého sa budú iba zbierať údaje, čím
sa zároveň zabezpečí plynulé zavedenie mechanizmu s cieľom zníženia rizika rušivých vplyvov na obchod.
Počas prechodného obdobia by dovozcovia mali štvrťročne podávať správy o skutočných viazaných
emisiách v dovezenom tovare, v ktorých podrobne uvedú priame a nepriame emisie a každú cenu uhlíka,
ktorú zaplatili v zahraničí. V roku 2035 sa už nebudú vydávať žiadne bezodplatné kvóty na výrobu produktov,
na ktoré sa vzťahuje uhlíkové clo. Rýchlejšie znižovanie množstva bezodplatných kvót sa môže premietnuť
do zvýšených nákladov domácich producentov a môže sa odraziť aj v cenách európskych produktov.
Tabuľka 12: Plánovaný vývoj bezodplatných kvót v období 2026 – 2035 pre CBAM produkty
Bezodplatné kvóty

2026
90 %

2027
80 %

2028
70 %

2029
60 %

2030
50 %

2031
40 %

2032
30 %

2033
20 %

2034
10 %

2035
0%

Zdroj: (Európska komisia, 2021)
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Graf 18: Vývoj importu do SR pre vybrané CBAM produkty (mld. eur v bežných cenách)
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Zavedenie CBAM podporí domácich výrobcov, no so zrýchleným poklesom množstva bezodplatných
emisií budú zároveň rásť náklady domácej výroby. Uhlíkové clo bude plne zavedené až v roku 2035, čo
znamená, že množstvo bezodplatných kvót v sektoroch ocele, hliníka, hnojív a cementu bude v tomto roku
nulové. Najvyššie ceny je možné očakávať práve v roku 2035, ktorý je tak dôležitým rokom aj pre našu
analýzu. Výsledky využitého makroekonomického energeticko-klimatického modelu (viac k modelovaniu
v Boxe 3) pre HDP i zamestnanosť ukazujú, že pozitívny efekt zavedenia uhlíkového cla bude vo veľkej
miere znegovaný efektom znižovania množstva bezodplatných emisií. Konečné efekty na HDP
a zamestnanosť v EÚ i na Slovensku sú tak mierne.
Box 3: Uhlíkové clo v makroekonomickom modeli
Na posúdenie výsledkov scenárov bol použitý makroekonomický energeticko-klimatický (MEK)
model, ktorý patrí medzi rekurzívno-dynamické modely vypočítateľnej všeobecnej rovnováhy (Van
der Mensbrugghe, 2017). MEK model pracuje s makroekonomickými indikátormi a popisuje správanie
jednotlivých výrobných a spotrebných sektorov, ako sú priemysel, domácnosti, zahraničie (viac k MEK
modelu v Boxe 2). Efekt zavedenia uhlíkového cla je modelovaný pomocou skúmania rozdielov medzi
dvomi scenármi. Jedná sa o základný referenčný scenár, ktorý popisuje stav bez zmien (referenčný)
a samotný scenár uhlíkového cla. Referenčný scenár je aktualizovaný MEK scenár z Nízkouhlíkovej
štúdie (MŽP, 2019) o aktuálne ceny ETS (75 eur za tCO2 v roku 2025 a 90 eur za tCO2 v 2030) a podiel
bezodplatných kvót po sektoroch. Scenár uhlíkového cla je založený na niekoľkých predpokladoch, ktoré
uvádzame vo zvyšku tohto boxu.
V scenári uhlíkového cla nás špeciálne zaujímali cement, hliník, hnojivá, železo a oceľ, na ktoré sa
zavádza uhlíkové clo. S výnimkou železa a ocele sú tieto produkty v modeli súčasťou výrobných odvetví,
ktoré zahŕňajú aj iné produkty. V MEK modeli sme pri výpočte vplyvu zavedenia uhlíkového cla na
produkciu oceli, hnojív, cementu a hliníka brali do úvahy, aký podiel majú tieto produkty na dovoze z krajín
mimo EÚ v rámci príslušných výrobných odvetví. V prípade hnojív ide o odvetvie chemikálií, výrobkov
z gumy a plastov, kam patria okrem iného tiež farby, laky či plasty. Hnojivá tak tvoria zhruba 0,3 % dovozu
z tretích krajín na Slovensko z celkového dovozu z týchto krajín v rámci príslušného odvetvia. V prípade
cementu ide o odvetvie nekovových minerálnych výrobkov, kam okrem iného patria porcelánové
a keramické výrobky. Cement predstavuje zhruba 6,9 % celkového dovozu z krajín mimo EÚ na
Slovensko v rámci odvetvia nekovových minerálnych výrobkov. Hliník patrí do odvetvia neželezných
kovov, kam zaraďujeme tiež napríklad meď či olovo. Podiel hliníka na celkovom dovoze neželezných
kovov z tretích krajín na Slovensko je zhruba tretinový.
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Tabuľka 13: Podiel dovozu z krajín mimo EÚ na dovoze v odvetví MEK modelu v roku 2020
Odvetvie MEK modelu
Železo a oceľ
Chemikálie, výrobky z gumy a plastov
Nekovové minerálne výrobky
Neželezné kovy

Oceľ
Hnojivá
Cement
Hliník

SR
100 %
0,3 %
6,9 %
33,5 %

EÚ
100 %
1,6 %
4,2 %
19,6 %
Zdroj: Eurostat (DS-1060915)

Tabuľka 14: Podiel dovozu tovaru na celkovom dovoze z krajín mimo EÚ v roku 2020
Oceľ
1,17 %
1,38 %

SR
EÚ

Hnojivá
0,34 %
0,77 %

Cement
0,05 %
0,04 %

Hliník
0,02 %
0,23 %
Zdroj: Eurostat (DS-1060915)

V modeli sú zastúpení výrobcovia, ktorí minimalizujú svoje výrobné náklady a spotrebitelia, ktorí
maximalizujú svoj úžitok. Okrem základných makroekonomických ukazovateľov odhaduje model
množstvo produkovaných emisií podľa aktivít jednotlivých sektorov. Výsledky modelu ukazujú, ako sa
navzájom sektory ovplyvňujú a aké vplyvy na sektory majú rôzne opatrenia a politiky. Pri danom vstupnom
nastavení ekonomiky je výsledkom simulácie rovnovážny stav, kedy sú splnené optimalizačné podmienky
každého zastúpeného sektora. Porovnanie je robené voči referenčnému scenáru bez zavedenia nových
colných poplatkov na tovary s miernejším znižovaním bezodplatných kvót v sektoroch pod CBAM.
Tabuľka 15: Cena za tonu ocele, hliníka, amoniaku a hliníka (eur)
Oceľ
526

Cena za tonu (eur)

Cement
108

Hnojivá (amoniak)
620

Hliník
2611
Zdroj: IEP

Graf 19: Nárast cien dovážaných CBAM produktov v dôsledku zavedenia uhlíkového cla (%)
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Tabuľka 16: Cena ETS (eur na tonu emisií CO2)
Cena ETS

2026
78

2027
81

2028
84

2029
87

2030
90

2031
93

2032
96

2033
99

2034
102

2035
105
Zdroj: IEP

Miera zvýšenia dovozných poplatkov závisí od ceny ETS, ako aj od uhlíkovej intenzity výroby
v krajine, z ktorej sa produkt dováža do EÚ. Spôsob výpočtu uhlíkových intenzít pre dovážané CBAM
produkty vysvetľujeme podrobnejšie v Boxe 4. Pri cene ETS predpokladáme lineárny rast medzi rokmi
2026 a 2035 s cenou 78 eur na tonu CO2 v roku 2026 a 105 eur na tonu CO2 v roku 2035. Taktiež
predpokladáme, že množstvo bezodplatných emisií v CBAM sektoroch sa bude od roku 2026 postupne
znižovať, pričom v roku 2035 dosiahne nulu. Zvýšením dovozných poplatkov na uvedené tovary sa zvýši
ich cena pre domácich kupujúcich. Po zavedení vyšších cien do modelu vznikne alternatívny scenár, ktorý
spôsobí vychýlenie z rovnovážnej trajektórie vývoja. Model následne nájde nový rovnovážny stav
ekonomiky, ktorý sa líši od základného scenára. Výsledky tohto scenára nezohľadňujú kumulatívne efekty
iných častí tejto analýzy, ale odzrkadľujú len efekty zavedenia uhlíkového cla.
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Zavedenie uhlíkového cla by malo mať mierny negatívny dopad na reálny HDP EÚ a mierny pozitívny
dopad na reálny HDP Slovenska. Európska ekonomika by oproti základnému scenáru mohla byť v roku
2035 asi o 0,03 % menšia, naopak slovenská väčšia o 0,09 %. HDP v bežných cenách sa v dôsledku nárastu
cenovej hladiny výrazne zvýši pre EÚ, ako aj pre Slovensko. Zavedenie CBAM bude mať len nepatrný dopad
na export, k roku 2035 sa zníži o 0,16 % oproti scenáru bez uhlíkového cla. Výsledky modelovania platia
za predpokladu, že tretie krajiny nezavedú odvetné clo.
Graf 20: Vplyv zavedenia uhlíkového cla na reálny HDP v EÚ a na Slovensku v rokoch 2026 –
2035
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Zdroj: IEP podľa MEK

V dôsledku zavedenia uhlíkového cla zaznamená najväčšiu zmenu v produkcii na Slovensku sektor
výroby ocele, ktorého produkcia v porovnaní so základným scenárom bude v roku 2035 až o takmer
23 % väčšia. Nárast cien CBAM produktov je dôsledkom jednak zníženého objemu dovozu, kedy narastie
dopyt po domácej produkcii v porovnaní s drahšou produkciou z tretích krajín, ako aj poklesu množstva
bezodplatných emisií v CBAM sektoroch. Domáce firmy v sektoroch výroby ocele, hliníka a cementu
zareagujú na vyššie ceny zvýšením výroby. Pri oceli predpokladáme najväčší nárast v produkcii, kedy by
oproti základnému scenáru mala výroba ocele v roku 2035 narásť až o 22,68 %, z čoho by mohol profitovať
tiež podnik U. S. Steel Košice, ktorý zamestnáva okolo 12 000 ľudí (Strapáč, 2018). Predpokladáme, že
oproti základnému scenáru by výroba neželezných kovov (hliník) v roku 2035 mala narásť o 2,94 %. Zmena
v produkcii nekovových minerálnych výrobkov (cement) na Slovensku bude zo všetkých CBAM produktov
najmenšia. Oproti základnému scenáru sa výroba nekovových minerálnych výrobkov v roku 2035 zvýši len
o 0,31 %. V sektore chemikálií, výrobkov z gumy a plastov (hnojivá) predpokladáme, že vyrobené množstvo
bude v roku 2035 nižšie asi o 2,31 %. Za poklesom produkcie v tomto prípade stojí nižší dopyt v dôsledku
zvýšenia cien hnojív.
Graf 21: Vplyv zavedenia uhlíkového cla na produkciu sektorov v SR v rokoch 2026 – 2035 (%)
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Zdroj: IEP podľa MEK

Nárast cien CBAM produktov spolu s nárastom ceny elektrickej energie môže mať negatívny dopad
na automobilový priemysel na Slovensku. Okrem nárastu cien ocele, hliníka, hnojív a cementu
predpokladáme tiež nárast ceny elektrickej energie, ktorá je dôležitým vstupným výrobným faktorom
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v mnohých odvetviach ekonomiky. V porovnaní so základným scenárom bude jej produkcia v roku 2035 asi
o 1,9 % vyššia. Očakávame, že v dôsledku nárastu cien vstupných nákladov klesne výroba v odvetví
motorových vozidiel a súčiastok v roku 2035 asi o 1,2 % v porovnaní so základným scenárom. Dôvod je, že
oceľ predstavuje významný výrobný vstup do automobilového priemyslu. V odvetví výroby strojov
a zariadení očakávame oproti scenáru bez zavedenia uhlíkového cla pokles produkcie zhruba o 2,5 %.
V ostatných ekonomických odvetviach očakávame, že vyššie vstupné náklady vo výrobe by nemali mať
výrazné negatívne dopady na produkciu.
Graf 22: Vplyv zavedenia uhlíkového cla na reálne mzdy v SR v rokoch 2026 – 2035 (%)
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Vplyv zavedenia uhlíkového cla na reálne mzdy bude vďaka vyššej produkcii pre Slovensko mierne
pozitívny. Keďže vyššia produktivita vo výrobe bude vytvárať tlak na rast miezd, očakávame, že v porovnaní
so scenárom bez uhlíkového cla budú reálne mzdy na Slovensku v roku 2035 o 0,38 % vyššie. Vyššie
náklady výrobcov a následne vyššie ceny produktov vytlačia slovenské produkty z dôvodu nižšej
konkurencieschopnosti z trhov mimo EÚ. Výroba ocele a hliníka na Slovensku však v dôsledku vyšších cien
dovážaných CBAM produktov stúpne. Je to aj vďaka tomu, že slovenský vývoz sa celkovo sústreďuje na
EÚ, kam Slovensko vyváža až zhruba 80 % svojej produkcie. Zároveň očakávame, že zavedením uhlíkového
cla sa export zo SR do EÚ v roku 2035 oproti scenáru bez uhlíkového cla ešte zvýši zhruba o 0,45 %.
Graf 23: Vývoz SR a vplyv zavedenia uhlíkového cla na dovoz zo sveta do EÚ a vývoz zo SR do EÚ
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Zavedenia uhlíkového cla v dôsledku zvýšenej výroby na Slovensku zvýši ročnú produkciu emisií
CO2. Bez dodatočného sprísňovania podmienok pre domácich výrobcov by sa slovenské emisie oxidu
uhličitého oproti základnému scenáru zvýšili v roku 2026 o zhruba 0,57 %, v roku 2030 o 0,49 % a v roku
2035 o 0,62 %. Za nárastom emisií CO2 na Slovensku stojí zvýšenie výroby cementu, hliníka a ocele, ktoré
napriek zavádzaniu čistejších technológií predstavujú stále významné zdroje emisií. V EÚ by sa oproti
scenáru bez uhlíkového cla síce mala produkcia emisií CO2 v roku 2026 zvýšiť o 0,01 %, no v roku 2030 už
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bude o zhruba 0,24 % nižšia a v roku 2035 bude nižšia o 0,03 %. Rozdielna dynamika vývoja emisií CO2 v
EÚ v porovnaní so Slovenskom vychádza z toho, že pre EÚ výsledky modelu nepredpokladajú tak vysoký
nárast výroby v CBAM sektoroch ako v prípade Slovenska. Aby sa napriek nárastu výroby na Slovensku v
porovnaní so základným scenárom na Slovensku znížila produkcia emisií CO2, je nutné sa usilovať o cielenú
dekarbonizáciu slovenského priemyslu s priamou podporou investícií do nových technológií.
Očakáva sa, že po plnej implementácii CBAM sa ročne na uhlíkovom cle vyzbiera zhruba
1 miliarda eur, ktorá by sa mala využiť na podporu dekarbonizácie v rozvojových krajinách (Sánchez,
2022). So zavedením uhlíkového cla totiž súvisia možné negatívne dopady na rozvojové krajiny, ktoré
v súčasnosti exportujú do EÚ produkty, na ktoré sa uvalí uhlíkové clo. EÚ preto počíta s tým, že po posúdení
možných rizík podporí transformačný proces, ktorý by krajiny importujúce do EÚ museli podstúpiť, aby sa
prispôsobili novému uhlíkovému clu (Európska komisia, 2021). Finančné prostriedky by tak mali byť využité
priamo na dekarbonizáciu výrobného priemyslu v rozvojovom svete (Sánchez, 2022).
Box 4: Uhlíková intenzita výroby
Uhlíková intenzita výroby vyjadruje množstvá emisií CO2, ktoré sa uvoľnia do atmosféry počas
výrobného procesu na jednotku produktu. Uhlíková intenzita závisí od technológie výroby, prepravy či
kvality materiálov, ktoré vstupujú do výroby. Do celkovej uhlíkovej intenzity výroby sa nezapočítava okrem
iného elektrická energia dodávaná v rámci procesu výroby či teplo, ak je poskytované dodávateľom, ktorý
už platí za emisie pri spaľovaní paliva. Uhlíková intenzita výroby je kľúčová pre výpočet uhlíkového cla,
ktorého výška sa odvíja okrem aktuálnej ceny ETS tiež od rozdielu medzi uhlíkovou intenzitou výroby
v krajine dovozu a podielom emisií v rámci referenčnej hodnoty EÚ, na ktoré sa naďalej vzťahujú
bezodplatné kvóty (Európska komisia, 2021). Priemerné uhlíkové intenzity výroby v EÚ pre jednotlivé
CBAM produkty sme dostali ako podiel celkového množstva emisií a celkovej produkcie v rámci
výrobného priemyslu pre daný CBAM produkt. Celkové množstvá emisií vychádzajú z ETS dát, pričom
celkovú produkciu sme spočítali ako podiel priradených emisií skleníkových plynov zahrnutých v
referenčnej hodnote a referenčnej hodnoty pre fázu 3 (Európska komisia, 2021).
Najvýznamnejší spôsob výroby ocele v EÚ predstavuje výroba vo vysokej peci, pričom asi 26 %
zastúpenia na celkovej výrobe ocele v EÚ má výroba v elektrickej oblúkovej peci. Kým v prípade výroby
vo vysokej peci je oceľ vyrábaná zvyčajne zo železnej rudy, pri elektrickej oblúkovej peci sa vyrába
z kovového šrotu, ktorý obsahuje železo vo vyššej koncentrácii a tiež z neho nie je potrebné
odstraňovať prímesi, čo spôsobuje, že tieto dva výrobné procesy majú výrazne odlišné uhlíkové intenzity.
Pri výrobe tony ocele vo vysokej peci sa v Rusku, Turecku a Číne, ktoré predstavujú spolu s
Ukrajinou najväčších importérov do EÚ, uvoľní v priemere približne 2,01 t emisií oproti zhruba
1,96 t v EÚ. V prípade výroby ocele vo vysokej peci sa do uhlíkovej intenzity zarátavajú emisie z výroby
koksu, surového železa, odlievania železa či praženia rudy. Rusko má v porovnaní s EÚ relatívne nízku
uhlíkovú intenzitu výroby vo vysokej peci najmä vďaka lepšej dostupnosti a väčšiemu zastúpeniu
zemného plynu vo výrobnom procese. Turecko a Čína ako druhý a tretí najväčší dovozca ocele majú
v porovnaní s EÚ emisne náročnejšiu výrobu ocele vo vysokej peci.
Tabuľka 17: Uhlíková intenzita výroby oceli v elektrickej a vysokej peci (ton CO2 / t oceli)
Elektrická pec
Vysoká pec

EÚ
0,26
1,96

Rusko
0,51
1,85

Turecko
0,43
2,06

Čína
1,04
2,35

Zdroj: Hasanbeigi & Springer (2019); Tunç, et al. (2015)

Uhlíková intenzita výroby ocele v elektrických oblúkových peciach v EÚ je na úrovni zhruba
0,26 ton CO2 na tonu ocele, zatiaľ čo v prípade najväčších importérov do EÚ to je v priemere až okolo
0,49 tony CO2 na tonu ocele. Údaj pre najväčších dovozcov do EÚ sme dostali pri predpoklade
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konštantnej spotreby elektrickej energie v elektrickej oblúkovej peci (Ohol, VK, Shinde, & Balachandran,
2019) a z medzinárodných referenčných hodnôt pre energetické a uhlíkové intenzity (Hasanbeigi &
Springer, How Clean is the U.S. Steel Industry? An International Benchmarking of Energy and CO2
Intensities, 2019). Uhlíková intenzita výroby ocele v elektrickej peci je v prípade Turecka asi o polovicu
vyššia v porovnaní s európskou. Rusko má v porovnaní s EÚ až dvojnásobnú uhlíkovú intenzitu výroby
ocele v elektrickej peci, pričom Čína až štvornásobnú.
Najväčší podiel ocele vyrobenej vo vysokej peci na celkovom množstve vyrobenej ocele má Čína,
kde sa vo vysokej peci vyrobí až 94 % celkového množstva ocele. V prípade EÚ je tento podiel 74 %
a v prípade Ruska 69 %. Jedine v Turecku sa vyrobí viac ocele v elektrickej peci, kde má táto oceľ 66 %
podiel na celkovom množstve vyprodukovanej ocele, v dôsledku čoho vykazuje výroba ocele v Turecku
oproti EÚ v priemere nižšiu uhlíkovú intenzitu.
Tabuľka 18: Podiel daného typu oceli vzhľadom na spôsob výroby
Elektrická pec
Vysoká pec

EÚ
26 %
74 %

Rusko
31 %
69 %

Turecko
66 %
34 %

Čína
6%
94 %

Zdroj: Hasanbeigi & Springer (2019); Tunç, et al. (2015)

Tabuľka 19: Celková výroba (EÚ) a dovoz oceli vzhľadom na spôsob jej výroby (v tonách)1
Elektrická pec
Vysoká pec
Celkovo
1Pre

EÚ
34 645 131
97 055 412
131 700 543

Rusko
1 503 234
3 345 907
4 849 141

Turecko
1 112 215
572 959
1 685 174

Čína
90 700
1 420 963
1 511 663

dovoz do EÚ sa pre Rusko, Turecko a Čínu použilo zastúpenie výroby ocelí platné pre danú krajinu.
Zdroj: Hasanbeigi & Springer (2019); Tunç, et al. (2015)

Vzhľadom na to, že pri cemente nie sú výrazné technologické rozdiely vo výrobnom procese, tak
neexistujú ani výrazné rozdiely v uhlíkových intenzitách medzi producentamiv EÚ a mimo EÚ. Do
celkovej uhlíkovej intenzity výroby cementu sme zarátali výrobu cementu zo šedého i bieleho slinku.
Z porovnania medzi EÚ a Tureckom, ktoré predstavuje najväčšieho importéra cementu do EÚ, vyplýva,
že na jednu tonu slinku sa v EÚ vyprodukuje cca 0,81 ton emisií, pričom rovnaká uhlíková intenzita platí
aj pre Turecko (Cementis Gmbh, 2018). V prípade hnojív sme brali do úvahy amoniak, ktorý je
hlavnou a emisne najnáročnejšou surovinou pri výrobe všetkých dusíkatých hnojív. Najväčším
dovozcom amoniaku do EÚ je Rusko, a tak sme porovnávali uhlíkovú intenzitu výroby amoniaku v EÚ
a Rusku. V EÚ sa pri výrobe tony amoniaku uvoľní do atmosféry v priemere zhruba 1,95 ton emisií, zatiaľ
čo v Rusku to je až zhruba 2,22 ton (Hoxha & Christensen, 2019).
Tabuľka 20: Porovnanie uhlíkových intenzít výroby CBAM produktov (ton CO2 / t produktu)
Oceľ (vysoká pec)
Cement (slinok)
Hliník
Amoniak

Slovensko
1,995
0,760
1,776
1,570

EÚ
1,960
0,810
1,640
1,950

Import
2,010
0,810
2,720
2,220

Zdroj: Hoxha & Christensen (2019); Cementis Gmbh (2018); The Carbon Trust (2011); Hasanbeigi & Springer (2019); konzult. s priemyslom

Výroba hliníka vo svete je v porovnaní s EÚ emisne výrazne náročnejšia. Uhlíkovú intenzitu výroby
hliníka vo svete sme získali zo správy Carbon Trustu (The Carbon Trust, 2011), pričom z celkových
11,9 ton emisií pri výrobe hliníka sme odpočítali procesné emisie z ťažby bauxitu a rafinácie oxidu
hlinitého, ktoré sa už započítavajú do uhlíkovej intenzity v rámci iných výrobných procesov. Následne sme
nový údaj ešte znížili o nepriame emisie vyplývajúce zo spotreby elektrickej energie. Z následného
porovnania medzi svetovou uhlíkovou intenzitou výroby hliníka a tou v EÚ vyplýva, že zatiaľ čo v EÚ sa
pri výrobe tony hliníka uvoľní v priemere 1,64 ton emisií, svetový priemer je 2,72 ton emisií.
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2.4 Revízia nariadenia o využívaní pôdy, zmenách vo využívaní pôdy a
lesníctve
Sektor LULUCF je výnimočný tým, že dokáže znižovať celkové emisie skleníkových plynov
prostredníctvom ukladania atmosférického CO2 vo vegetácii, v pôde a v dreve. LULUCF11 je
inventarizačný sektor pre skleníkové plyny, ktorý pokrýva emisie a záchyty skleníkových plynov vzniknuté
ľudskou činnosťou pri využívaní pôdy, zmenách vo využívaní pôdy a v lesníctve. Lesy na Slovensku
zabezpečujú viac ako 2/3 záchytov CO2 v tomto sektore, pričom záchyty vytvára aj poľnohospodárska
krajina, trvalé trávne porasty a produkty z vyťaženého dreva. Naopak čisté emisie sú produkované pri
lesných požiaroch, mineralizácii pôdy v dôsledku zmien v jej využívaní a pri spaľovaní biomasy po ťažbe
v lesoch.
Celkové záchyty v sektore LULUCF sa od roku 1990 znižujú, priemerné záchyty za roky 2010-2019 sú
o 35 % nižšie než v rokoch 1990-1999. Najväčší pokles nastal v kategórii lesy, ktorý súvisí so zvýšenou
ťažbou, vekovou štruktúrou lesov (starnutie porastov a vyšší podiel nových porastov) a zvýšenou náhodnou
ťažbou (napr. ako dôsledok vetrových kalamít alebo odumierania smrečín po intenzívnom napadnutí
podkôrnym hmyzom). Zvýšená ťažba sa odráža vo vyššom podiele vyťaženej drevnej hmoty a výrobkov z
nich na záchytoch, ktoré sa zvýšili až 4-násobne. V kategórii poľnohospodárska pôda nastal 44 % nárast
záchytov. Záchyty v kategórii trvalé trávne porasty sa znížili z dôvodu poklesu ich výmery. Emisie z kategórií
ostatná krajina a sídla zostávajú relatívne stabilné. Sektor LULUCF patrí medzi sektory, v ktorých sa zmeny
prejavujú pomaly, často až o desiatky rokov. Príkladom je zvyšovanie zalesňovania pôdy alebo výsadba
nových lesov, kde stromy majú počas prvých 10 až 20 rokov života veľmi malý prírastok drevnej hmoty, čo
má minimálny vplyv na zvyšovanie záchytov.
Graf 24: Záchyty a emisie v sektore LULUCF pre Slovensko za roky 1990 až 2019 (ktCO2ekv.)
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Slovensko má jeden z najvyšších cieľov záchytov v rámci LULUCF v Európe a o 85 % vyšší, ako je
priemer EÚ. V súčasnom návrhu má Slovenská republika navrhnutý cieľ záchytov v sektore LULUCF na rok
2030 -6,8 Mt CO2 ekv., čo je v prepočte na jednotku plochy druhá najvyššia hodnota po Luxembursku.
V rámci V4 je cieľ Slovenska výrazne vyšší oproti ostatným krajinám, pričom susedné Rakúsko má cieľ nižší
až o 52 %.
Tabuľka 21: Porovnanie lesnatosti a cieľov LULUCF pre vybrané krajiny
Krajina

Lesnatosť (%)

Cieľ LULUCF (t/km2)

podiel zo slovenského cieľa

Česko

34,7

-15,6

11 %

Maďarsko

22,5

-64,0

45 %

Rakúsko

47,3

-67,4

48 %

Priemer EÚ

38,6

-76,8

54 %

Poľsko

31,0

-121,8

86 %

Slovensko

40,1

-141,8

100 %
Zdroj: IEP podľa World Bank a NLCSK

Výpočet podielov záchytov z trojročného priemeru prináša veľkú mieru neistoty. Ciele pre jednotlivé
štáty vychádzajú z priemerných záchytov v rokoch 2016-2018 s dopočítaním na celkový cieľ 310 MtCO2ekv.
podľa rozlohy jednotlivých štátov. Spôsob stanovania národných cieľov kladie väčšie bremeno záchytov na
štáty s vyššími záchytmi v minulosti, pričom neodzrkadľuje ich potenciál záchytov v budúcnosti. Najviac
zastúpené lesy na Slovensku sú v 1. a 2. vekovom stupni (1 – 20 ročné) a v 8. a 9. vekovom stupni (71-90
ročné). Lesy v 1. a 2. stupni sú ešte mladé a ich schopnosť záchytov je minimálna, čo predstavuje problém,
pretože je predpoklad, že záchyty lesov budú klesať, až kým mladé lesy nevyrastú, čo bude trvať desaťročia.
Aby Slovensko dosiahlo stanovený cieľ, bude musieť zásadne prehodnotiť doterajší prístup
k hospodáreniu v lesoch. Lesy v 8. a 9. vekovom stupni (vekový stupeň predstavuje 10 rokov) majú ideálny
vek na obnovu, teda ťažbu dreva. Pre naplnenie cieľa Fit for 55 bude nutné znížiť obnovu lesa v rubnej dobe.
Slovensko má už dnes veľkú časť lesov v 15. vekovom stupni, ktoré sa nachádzajú takmer výlučne
v národných parkoch a chránených územiach. Ak sa nezníži ťažba, najmä po roku 2030, na kedy subjekty
lesného hospodárstva plánujú výraznejšiu obnovu, bude problematické plniť ciele, čo potvrdzujú aj
modelované scenáre (viac v Boxe 5).
Graf 25: Zmena vekovej štruktúry lesov (vekové skupiny) pre scenáre WEM a WAM (ha)
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Box 5: Modelované scenáre a metodika pre opatrenia LULUCF
Na projekcie v kategórii Lesy sú použité výstupy z modelu FCarbon12, ktorý je aktívne vyvíjaný Národným
lesníckym centrom. Model FCarbon slúži na predikciu budúcej vekovej štruktúry, zásob, ťažby a prírastkov
rovnovekých lesov na základe rastových tabuliek. Ako vstupy využíva počiatočnú vekovú štruktúru
(rozlohu 10-ročných vekových stupňov) podľa drevín, ich zásoby, bonitu a zakmenenie. Model je z dôvodu
dostupnosti dát kalibrovaný na roky 2014 – 2019. Projekcie emisií a záchytov sú pre tri požadované
scenáre vývoja, WEM a WAM1 a WAM2, kde:
 Scenár s existujúcimi opatreniami (WEM) obsahuje politiky a opatrenia prijaté do konca roku
2020 a ich efekt na emisie/záchyty v LULUCF od roku 2020. V rámci WEM scenára sa počíta
hlavne so zalesňovaním poľnohospodársky nevyužívaných pôd, zakladaním porastov rýchlo
rastúcich drevín na poľnohospodárskej pôjde, zatrávňovaním poľnohospodárskej pôdy
a opatreniami na znižovanie požiarov. Všetky opatrenia majú základ v Programe rozvoja vidieka
(PRV), Národnom lesníckom programe (NLP) a v Nízkouhlíkovej stratégii.
 Scenár s dodatočnými opatreniami (WAM1) reprezentuje scenáre vývoja LULUCF s
aplikovanými opatreniami po roku 2020. WAM1 zahŕňa ochranu a zvýšenie odolnosti porastov
ako aj zvyšovanie výmery lesov prostredníctvom zalesňovania poľnohospodársky
nevyužívaných pôd a dodatočné opatrenia prevencie pred odlesňovaním. Taktiež sa pri tvorbe
WAM1 scenára bral ohľad na opatrenia na zvýšenie záchytov uhlíka v poľnohospodárskych
pôdach.
 WAM2 scenár je vypracovaný ako ambicióznejší v zmysle zvýšenia záchytov CO2 v sektore
LULUCF hlavne pomocou zníženia ťažby dreva. Obsahuje tri dodatočné opatrenia. Prvým je
rozšírenie bezzásahového režimu na 75 % výmery národných parkov, teda o výmeru približne
130 tis. ha do roku 2030 v porovnaní so súčasným stavom. Druhým opatrením je zníženie
objemu náhodných ťažieb pomocou opatrení ochrany lesa z vyrovnanej kulminácie na úrovni 5,5
mil. m3 v roku 2020 na hodnotu 4,4 mil. m3 v roku 2030. Toto opatrenia má najväčší vplyv na
ciele LULUCF z dodatočných opatrení vo WAM2. Posledným, najmenej významným opatrením
je zvýšenie výmery lesa vysporiadaním a zahrnutím nelesnej drevnej vegetácie (tzv. bielych
plôch) do lesných pozemkov v rozsahu 100 tis. ha do roku 2030.
Použitý FCarbon model má niekoľko známych obmedzení, primárne je určený na simulácie vývoja
rovnovekých lesov (všetky dreviny v ňom sú rovnakého veku). Preto sú v ňom podporované len
podrastový a holorubný spôsob ťažby a nie je vhodný pre simulácie iných spôsobov manažmentu
preferujúcich rôznovekú štruktúru porastov (napr. výberkový hospodársky spôsob a prírode blízke
hospodárenie v lesoch vo všeobecnosti). Nateraz FCarbon neobsahuje algoritmus pre aplikáciu
prirodzenej mortality drevín a nie sú v ňom žiadne obmedzenia pre horný vek porastov. Nie je tak schopný
simulovať prirodzený rozpad lesných porastov v najvyšších vekových stupňoch a premenu živej biomasy
na mŕtve drevo a jeho následný rozklad. Absentuje v ňom taktiež modul prírodných disturbancií. Preto nie
je určený na simulácie uhlíkových cyklov bezzásahového režimu vývoja lesov. Neistotu vnáša aj
používanie aktuálne platných rastových tabuliek, ktoré sa môžu v následku zmeny klímy v dlhodobých
prognózach ukázať ako nepresné. Slovenským špecifikom sú aj poľnohospodársky nevyužívané pozemky
spontánne zarastené lesnou vegetáciou (tzv. biele plochy), o ktorých chýbajú údaje presne popisujúce ich
vekové a druhové zloženie. Pre scenár WAM2 sú preto zahrnuté na základe expertných odhadov,
v budúcnosti už budú zarátavané na základe podrobných georeferencovaných údajov o využívaní krajiny,
ktoré by sa mali začať používať v najbližších dvoch rokoch.

12

https://web.nlcsk.org/?page_id=17445&lang=en
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Cieľ LULUCF podľa projekcii spĺňa iba najambicióznejší scenár WAM2. V rámci pôvodného WAM
scenára (WAM1) by tvorili záchyty v roku 2030 iba necelých 6 Mt CO2 eq. Scenár WAM2 počíta do roku 2030
so záchytmi na úrovni takmer 7,9 Mt CO2 eq, čo je o takmer 16 % viac ako národný cieľ. Pri pôvodnom WEM
scenári by záchyty v roku 2030 boli len na úrovni 3,5 Mt CO2 eq., čo je približne polovica slovenského cieľa.
Národné lesnícke centrum predpokladá, že v prípade scenáru WAM 2 dôjde k ustáleniu ťažby okolo úrovne
8 mil. m3 a následný pomalý rast spôsobený najmä predchádzajúcim zalesňovaním a rastom výmery lesov
na Slovensku. Základný WEM scenár predpokladá rast ťažby dreva aj po roku 2030 s možným poklesom po
roku 2040.
Graf 26: Výsledok scenárov WEM, WAM1 a WAM2 pre projekcie záchytov v LULUCF (kt CO2e)
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Národné lesnícke centrum (NLC) predpokladá, že v nasledujúcich rokoch a desaťročiach sa budú
zásoby dreva znižovať. Znižovanie by malo nastať podľa oboch scenárov a to najmä v dôsledku postupnej
zmeny vekovej štruktúry lesov. Primárne by sa mal zvýšiť podiel mladých lesov do 50 rokov a znížiť podiel
lesov s vekom 80-120 rokov. V posledných desaťročiach tiež výrazne klesá podiel ihličnatých drevín, ktoré
sú produkčne výkonnejšie a rastie podiel listnatých. V roku 1980 tvorili ihličnaté lesy viac ako 42 % všetkých
lesov, dnes je to už len 36 % a toto číslo každým rokom klesá. Pokles je zapríčinený najmä rozpadom
smrekových monokultúr v dôsledku klimatickej zmeny a s ňou spätých veterných a lykožrútových kalamít.
Graf 27: Vývoj prírastkov drevnej hmoty podľa scenárov WEM a WAM (mil. m3)
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Modelovanie záchytov a emisií počíta s určitou mierou zovšeobecnenia, projekcie preto nemusia
zodpovedať reálnemu vývoju v budúcnosti. Preto je nutné priebežne vyhodnocovať plnenie
a v nadväznosti na to prijímať adekvátne opatrenia. Pri scenári WAM2 sú to tieto hlavné riziká:


Modelované dodatočné opatrenie znižujúce dopady prírodných disturbancií, a tým aj objem
náhodných ťažieb, sú podľa NLC závislé na budúcej podpore a včasnej realizácii opatrení ochrany
lesa pred škodlivými činiteľmi. V prípade nedostatočnej podpory, prípadne iných prekážkach
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brániacich k včasnej realizácii týchto opatrení, podľa NLC nie je reálne očakávať záchyty
prameniace z tohto dodatočného opatrenia.
Vývoj klimatickej zmeny a výskyt extrémov počasia môže čiastočne ovplyvniť prírastok drevín a
znížiť presnosť modelovaných opatrení.
Nedosiahnutie modelového podielu bezzásahových území do roku 2030 môže výsledky zmeniť.
Model neumožňuje zohľadniť vplyv zmeny hospodárenia v lesoch smerom k prírode blízkemu
obhospodarovaniu.
Pomalšie tempo prevodov tzv. bielych plôch (už zalesnená poľnohospodárska pôda) síce
neovplyvňuje ich skutočné záchyty, ale vplýva na presnosť výsledkov modelovania.
Rozšírenie EU ETS o sektor budov bude pravdepodobne v mnohých domácnostiach viesť
k prechodu z vykurovania uhlím na vykurovanie biomasou, čo zvýši dopyt po dreve.

Model predpokladá kontinuálny pokles poľnohospodárskej pôdy prevažne na úkor lesov. Slovensko
malo v roku 2020 približne 1,5 milióna hektárov v kategórii poľnohospodárskej krajiny. Scenár WAM2 aj
scenár WEM predpokladajú pokles poľnohospodárskej pôdy rovnako až do roku 2040. Rýchlosť, ktorou bude
ubúdať poľnohospodárska pôda by sa mal v priebehu rokov zvyšovať. Tento proces je spôsobený najmä
zalesňovaním nevyužívanej pôdy.
Zalesňovanie by malo pokračovať rastúcim tempom v rámci všetkých scenárov. Scenár WEM
predpokladá zalesňovanie (zmena krajiny na les), nad úrovňou 2000 ha, WAM2 s takmer 2500 ha ročne.
Tento rast by mal pokračovať aj naďalej a v roku 2050 dosiahnuť až viac ako 3000 ha ročne. Ide
o ambiciózny cieľ, keďže za posledných 30 rokov rástla rozloha lesných pozemkov v priemere o 1 603 ha
ročne, porastová pôda ale rástla len o 993 ha ročne (MPRV SR, 2021). Je nutné zabezpečiť, že plánované
prírastky nebudú dosahované len administratívnymi úkonmi cez prepisy tzv. bielych plôch (už zalesnená
poľnohospodárska pôda) na lesné pozemky. V opačnom prípade bude pre dosiahnutie cieľa nutné viac
obmedziť plánovanú ťažbu.
K dosiahnutiu cieľa prispeje aj zníženie odlesňovania. V rokoch 1990 až 2020 bola na Slovensku
nerovnomerná úroveň odlesňovania (les meniaci sa na iný typ krajiny) s priemerom odlesnenia 301 ha. Na
zvýšenie záchytov je nutné, aby nedochádzalo k výraznému odlesňovaniu, WEM2 predpokladá stabilné
odlesňovanie na úrovni menej ako 200 ha ročne a WAM2 počíta s kontinuálnym poklesom odlesňovania pod
100 ha ročne ešte pred rokom 2025. Výmera kategórií Sídiel a Ostatnej krajiny predpokladá rovnaký rast pre
WAM2 aj WEM scenáre. Najmenšie zmeny by mali nastať v kategóriách lesných požiarov a mokradí.
Záchyty zvyšuje aj uskladnenie uhlíka v dlhovekých drevených produktoch, napr. stavebno-stolárske
výrobky na úkor krátkodobejších produktov ako palivové drevo a papier. Kým pri papierových výrobkoch je
doba uskladnenia uhlíka 2 roky, pri drevených paneloch je to 25 rokov a pri rezive 35 rokov. Uhlík sa
z výrobkov z dreva uvoľní zväčša až po spálení alebo rozklade produktu. Zvýšenie podielu dlhovekých
drevených produktov bude nutné vybalansovať s predpokladaným vyšším dopytom po palivovom dreve ako
náhrady za fosílne palivá.
Na Slovensku boli v roku 2019 záchyty z ornej pôdy jednotkovo najvyššie v celej EÚ. V menšej miere
orná pôda zachytávala uhlík aj v Slovinsku a Maďarsku. Naopak v Rakúsku, Poľsku alebo Česku bola orná
pôda čistým emitentom skleníkových plynov. Pochopiť rozdiel v záchytoch na Slovensku a v iných krajinách
EÚ by pomohla kontrola metodiky výpočtu bilancie uhlíka na ornej pôde, ktorú na Slovensku robí Národné
poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC). Nízky podiel organickej zložky v pôdach na Slovensku
však indikuje potenciál zachytávať uhlík.
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2.5 Ciele vyplývajúce z revízie nariadenia o spoločnom úsilí
Nariadenie o spoločnom úsilí (ESR) stanovuje národné ciele pre znižovanie emisií vo vybraných
sektoroch. ESR vzniklo v roku 2018 a týka sa sektorov, ktoré nespadajú pod ETS. ESR zabezpečuje, že
všetky členské štáty spravodlivým spôsobom prispievali k opatreniami EÚ v oblasti klímy a rozdeľuje úsilie
tak, aby členské štáty s vyšším HDP na obyvateľa mali vyššie ciele znižovania emisií. Do ESR spadajú tieto
sektory alebo ich časti, ktoré nespadajú pod ETS:










doprava
budovy13
poľnohospodárstvo
stavebníctvo a výroba
odpady
sektor prchavých palív
energetika
priemysel
malé poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov.

Cieľ zníženia emisií v sektoroch pod ESR (resp. emisií mimo ETS) sa Slovensku zatiaľ nedarí plniť.
Súčasný cieľ počíta so znížením emisií ekvivalentu CO2 o 12 % v roku 2030 oproti roku 2005. Cieľ -12 % bol
v Envirostratégii 2030 navýšený na 20 %. Navrhovaným cieľom Fit for 55 je navýšenie tohto cieľa na 22,7 %.
Projekcie emisií sú vytvorené v dvoch scenároch. Scenár s existujúcimi opatreniami (WEM) počíta len s dnes
zavedenými opatreniami. Scenár s dodatočnými opatreniami (WAM)14 predpokladá zavedenie ďalších
opatrení v blízkej budúcnosti, ktoré majú efekt na zníženie emisií. Na základe projekcií scenára WEM sa
v roku 2030 množstvo emisií zvýši o 7 % oproti roku 2005 a na základe scenára WAM, ktorý počíta
s dodatočnými opatreniami, sa znížia celkové emisie iba o 1,14 %.
Graf 28: Vývoj celkových ESR emisií pre scenáre WAM a WEM (ktCO2e)
26,000
24,000
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000

WEM

WAM

2050

2040

2035

2030

2025

2020

2018

12,000
Rok 2005
Zdroj: SHMÚ

Najproblematickejší sektor pod ESR je doprava, ktorá tvorí viac ako 40 % celkových emisií ESR
a v najbližších rokoch bude rásť. Podľa WAM scenára sa v sektore dopravy predpokladá do roku 2030
rast emisií až o 40 % voči roku 2018. Dôvodom rastu emisií je rastúca mobilita, zvyšujúci sa počet áut a veľmi
pomalý presun na alternatívne spôsoby dopravy. Prvý pokles sa predpokladá až po roku 2030 a pod dnešnú
úroveň by sa emisie mali dostať až okolo roku 2040. Následný pokles by mohol byť rýchly a v roku 2050 by
emisie z dopravy mali dosiahnuť približne 50 % dnešných emisií. V prípade WEM scenára, teda bez
dodatočných opatrení bude úroveň emisií v roku 2050 stále o približne 7 % vyššia ako v roku 2018. Rast
emisií spôsobuje aj pomalý prechod na elektromobilitu spôsobený najmä nedostatočnou sieťou nabíjacích
staníc infraštruktúrou.
13
14

Hoci budú sektory budov a dopravy zaradené pod ETS, budú vykazované aj pod ESR cieľom.
Zoznam použitých opatrení pre jednotlivé sektory sa nachádza na https://oeab.shmu.sk/app/cmsSiteBoxAttachment.php?ID=8&cmsDataID=0

51

Graf 29: Vývoj emisií v doprave pre WEM a WAM scenár (ktCO2e)
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Poľnohospodárstvo má signifikantný vplyv na kvalitu ovzdušia a výrazný vplyv na kvalitu
povrchových a podzemných vôd. Sektor dokáže zachytávať, ale i produkovať emisie skleníkových plynov.
Vývoj stavov hospodárskych zvierat mal výrazný dopad na znižovanie emisií skleníkových plynov
a znečisťujúcich látok v tomto sektore po roku 1990. Hlavným dôvodom poklesu boli ekonomické zmeny
a transformácia sektora po roku 1989. Ďalší pokles stavov zvierat môžeme sledovať po roku 2004, kedy
Slovensko vstúpilo do Európskej únie. Tento pokles mal ale krátke trvanie, nakoľko od roku 2006 evidujeme
stabilizovanie stavov zvierat okrem kontinuálneho poklesu stavov dojníc (Grznár, M., Szabo, Ľ., Jankelová,
N.). Aj vďaka prijatým dotáciám zo spoločného rozpočtu Európskej únie, ktoré boli vyčlenené na podporu
európskych fariem zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie (SPP EÚ) sa zmiernil pokles
stavov zvierat a predpokladá sa, že pri niektorých druhoch zvierat dôjde k zastabilizovaniu až miernemu
nárastu stavov, taktiež predpokladáme, že dôjde k nárastu zberových plôch pestovaných plodín (pšenica,
raž, olejniny a strukoviny). S ďalšou implementáciou inovácií a modernizáciou v živočíšnej výrobe po roku
2020 možno predpokladať, že napriek zvyšovaniu stavov zvierat budú emisie skleníkových plynov
a znečisťujúcich látok po roku 2020 klesať, resp. ich rast nebude kopírovať krivku rastu poľnohospodárskej
produkcie.
Graf 30: Projekcie WEM a WAM emisií skleníkových plynov v poľnohospodárstve (kt CO2e)
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Vývoj emisií v poľnohospodárstve je ustálený s potenciálnym poklesom do roku 2030. Scenár WEM
zohľadňuje politiky a opatrenia prijaté do roku 2020, ktoré majú za následok nárast emisií o 10 % v porovnaní
s rokom 2005. Oproti roku 1990 ide o pokles 52 %. Scenár WAM, ktorý uvažuje s aplikovaním dodatočných
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opatrení, predpokladá pokles emisií o 6 % v porovnaní s rokom 1990. Nárast emisií pri WEM scenároch po
roku 2005 je spôsobený predpokladaným nárastom hektárových výnosov v časti rastlinnej výroby, čo
vyvoláva tlak na vyššiu spotrebu aplikovaných dusíkatých hnojív, kompenzáciu organickej hmoty a živín do
pôdy vo forme aplikovanej hmoty pestovaných rastlín. Emisie budú rásť aj napriek tomu, že živočíšna výroba
bude stagnovať, resp. nedôjde k významným nárastom stavov hospodárskych zvierat. Predpokladáme, že
stavy pasúcich zvierat (ovce, kozy) sa v dôsledku pripravovanej podpory pastevného chovu zvierat zvýšia.
Tabuľka 22: Trend projekcií emisií skleníkových plynov podľa WEM v poľnohospodárstve (kt)
Rok

1990*

1995*

2000*

2005*

2010*

2015*

2020

2025

2030

CH4

129,43

81,40

60,69

52,34

46,38

45,53

42,60

42,08

39,69

N2O

9,13

4,77

4,04

4,31

4,00

4,98

5,93

6,06

6,07

CO2

66,35

85,24

62,92

33,48

47,09

85,43

79,71

81,80

87,55

*GHG inventúra Zdroj: SHMÚ

Tabuľka 23: Trend projekcií emisií skleníkových plynov podľa WAM v poľnohospodárstve (kt)
Rok

1990*

1995*

2000*

2005*

2010*

2015*

2020

2025

2030

CH4

129,43

81,40

60,69

52,34

46,38

45,53

38,04

35,06 35,12

N2O

9,13

4,77

4,04

4,31

4,00

4,98

5,52

4,99

CO2

66,35

85,24

62,92

33,48

47,09

85,43

79,71

81,80 79,62

5,11

*GHG inventúra Zdroj: SHMÚ

Sektor budov vytvára približne 10 % celkových emisií skleníkových plynov s miernym rastom v
posledných rokoch. Tieto emisie vznikali pri všeobecnej prevádzke budov a činnostiach, ako je
vykurovanie, príprava teplej vody a celková prevádzka domácnosti. Veľkú časť týchto emisií tvorí práve
vykurovanie, ktoré v mnohých prípadoch nie je dostatočne efektívne. Túto efektivitu je možné zvýšiť
znížením tepelných strát, zavedením modernejších technológii vykurovania, efektívnejšími spotrebičmi
a pod. Príkladom je zateplenie budov alebo výmena okien, ktoré dokážu ušetriť až viac ako polovicu paliva
potrebného na vykurovanie.
Graf 31: Vývoj tvorby ESR emisií v sektore budov pre WEM a WAM (ktCO2e)
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Oba scenáre WEM aj WAM predpokladajú podobný priebeh znižovania emisií v sektore budov. Oba
scenáre počítajú so znížením emisií o viac ako 30 % do roku 2050 v porovnaní s rokom 2020. WAM scenár
počíta dodatočnými opatreniami, a to s výraznejším zvyšovaním energetickej efektívnosti, výraznejším
rozvojom využívania OZE a následnou zmenou energetického mixu. Pokles je spôsobený najmä znižovaním
strát a zefektívňovaním prevádzky domácností.
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Rast emisií je viditeľný aj v častiach energetického a stavebného sektora, ktoré nespadajú pod ETS.
Sektor energetiky tvorí 3,5 % a stavebný sektor takmer 6 % celkových emisií, pričom v oboch sektoroch
pomaly rastie tvorba emisií. V prípade energetiky sa očakáva ustálenie tvorby emisií a následný pomalý
pokles a v stavebníctve len pomalý rast, ktorý je spôsobený rýchlym rozvojom infraštruktúry a bývania. Je
predpoklad, že sektor stavebníctva bude rásť, no bude stále používať menej ekologicky náročných
materiálov, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu.
Graf 32: Vývoj tvorby ESR emisií v sektore stavebníctva a energetiky (ktCO2e)
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V ostatných sektoroch je trend ustálený alebo klesajúci. V ostatných sektoroch ESR sa predpokladá
pokles tvorby emisií. V prípade sektora priemyslu, ktorý nespadá do ETS a sektora prchavých palív je pokles
výrazný, kde pokles do roku 2030 je až 30 % v priemysle a 23 % v sektore palív.
Graf 33: Vývoj emisií v ostatných menších sektoroch pre scenár WAM (ktCO2e)
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Sektor odpadov tvorí približne 4 % emisií skleníkových plynov, pričom objem emisií dlhodobo rastie.
Rastúce emisie v odpadovom hospodárstve sú spôsobené aj celkovo rastúcou životnou úrovňou, z ktorej
vyplýva vyššia produkcia odpadu. Slovensko dlhodobo vykazuje vysoké miery skládkovania odpadu, kde
najmä v prípade bioodpadu dochádza k tvorbe emisií metánu, ktorý má výrazne vyšší klimatický vplyv ako
CO2.
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Graf 34: Vývoj emisií skleníkových plynov v odpadovom hospodárstve (v mil. ton CO2ekv)
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Plánované aj potenciálne dodatočné opatrenia v odpadovom hospodárstve výraznejšie znížia emisie
v sektore oproti referenčnému roku. Zvyšovanie poplatkov za skládkovanie, triedený zber kuchynského
bioodpadu či predúprava odpadu pred skládkovaním odklonia od skládok zložky, ktoré sú zodpovedné za
významnú časť emisií metánu. Zavedenie zálohovania jednorazových nápojových obalov má potenciál
podporiť recykláciu, čím dochádza k nepriamym úsporám emisií, ktoré mohli vzniknúť menej žiaducimi
spôsobmi nakladania s odpadom. V rámci dodatočných opatrení boli modelované vplyvy zavedenia
množstvového zberu komunálneho odpadu a komfortnejšieho zberu biologického kuchynského odpadu
z domácností. Scenár s plánovanými opatreniami vedie k redukcii emisií z odpadov o 17,5 % do roku 2030
oproti roku 2005. V scenári s dodatočnými opatreniami dôjde v rovnakom období k zníženiu emisií až
o 27,4 %.
Graf 35: Emisie sklen. plynov z odpadov –
scenár s plán. opatreniami (mil. ton CO2ekv)

Graf 36: Emisie skleníkových plynov z odpadov
- scenár s dodat. opatreniami (mil. ton CO2ekv)
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Možný rast podielu energeticky zhodnocovaného komunálneho odpadu by spôsobil, že tento spôsob
nakladania s odpadom bude zodpovedný za prevažnú časť emisií z odpadov. Podľa novely zákona
o odpadoch je od roku 202315 možné skládkovať iba odpad, ktorý prejde úpravou, čo bude pravdepodobne
viesť k zvýšenému energetickému zhodnocovaniu odpadov. Vyššie potenciálne redukcie si vyžiadajú
zvýšenie miery opätovného využitia a recyklácie na úkor spaľovania. K tomu môžu prispieť opatrenia
zamerané na podporu obehového hospodárstva, predchádzanie vzniku odpadu, uprednostňovanie
opakovane použiteľných či recyklovateľných obalov.
Plánované opatrenia zvýšia náklady odpadového hospodárstva o takmer 100 mil. eur ročne, nebudú
však stačiť na splnenie cieľov recyklácie komunálneho odpadu, hoci cieľ pre skládkovanie by mal
byť splnený. Odhadujeme, že zavedenie plánovaných opatrení, ako sú zber kuchynského bioodpadu,
triedený zber od dverí k dverám v rodinných domoch, zálohovanie jednorazových nápojových obalov
a úprava odpadu pred skládkovaním, povedie k zvýšeniu nákladov o 99,4 mil. eur ročne oproti základnému
scenáru bez opatrení, v ktorom náklady dosahujú 226 mil. eur ročne. K zvýšeniu dôjde najmä zavedením
triedeného zberu kuchynského bioodpadu a povinnej úpravy pred skládkovaním, naopak náklady
skládkovania klesnú až o 70 mil. eur ročne. Miera recyklácie komunálneho odpadu stúpne na 48 %, ciele
pre mieru recyklácie v rokoch 2025 – 2035 by tak neboli splnené. Miera skládkovania by poklesla na úroveň
7 %, čo zodpovedá stanovenému cieľu do roku 2035.

Milióny

Graf 37: Náklady plánovaných opatrení
oproti základnému scenáru (v mil. eur)
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Graf 38: Vzdialenosť od cieľov v scenári
s plánovanými opatreniami
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Zavedenie dodatočných opatrení zvýši recykláciu na úroveň 58 %, miera skládkovania by mala
dosahovať 7 %, čo si bude vyžadovať o 18 mil. eur vyššie náklady v porovnaní s plánovaným
scenárom. Okrem plánovaných opatrení sú v scenári s dodatočnými opatreniami vyčíslené náklady
a prínosy zavedenia celoplošného množstvového zberu, vrátane elektronickej evidencie v rodinných
domoch, a komfortnejšieho zberu kuchynského bioodpadu pomocou košíkov do každej domácnosti.
Zavádzaniu množstvového zberu musí predchádzať správne nastavená vzdialenosť k infraštruktúre,
triedený zber od dverí k dverám, triedený zber bioodpadov, informačné a vzdelávacie kampane pre
obyvateľov ako aj vymáhanie a kontrola plnenia pravidiel. Vyššie náklady budú spôsobené najmä zvýšením
nákladov na vývoz a dotrieďovanie odpadu z triedeného zberu a nákladov na úpravu odpadu. Ušetrené
náklady skládkovania budú predstavovať až 67 mil. eur.

Povinnosť platí už od roku 2021, avšak do roku 2023 platí výnimka pre obce, ktoré zabezpečujú vykonávanie triedeného zberu. To zahŕňa prakticky
všetky obce na Slovensku.
15
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Milióny

Graf 39: Náklady dodatočných opatrení oproti
základnému scenáru (v mil. eur)
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Graf 40: Vzdialenosť od cieľov v scenári
s dodatočnými opatreniami
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2.6 Revízia smernice o energetickej efektívnosti
Konečnú energetickú spotrebu tvorí energia, ktorá sa využíva v jednotlivých sektoroch pre finálne
úžitky a nie na výrobu inej energie. Primárnu energetickú spotrebu tvorí rozdiel hrubej a neenergetickej
spotreby, zohľadňuje teda množstvo energie potrebné na výrobu jednotlivých druhov energie. V roku 2019
dosiahol podiel priemyslu na konečnej energetickej spotrebe približne 35 %, z čoho viac ako štvrtinu tvorí
výroba železa a ocele. Podiel vyšší ako 10 % dosahuje aj spracovanie hliníka, dreva, ale aj výroba
chemikálií. Podiel dopravy dosahuje približne 27 %, pričom až 90 % z toho tvorí cestná doprava závislá
predovšetkým od fosílnych palív. Domácnosti tvoria najmä kvôli vykurovaniu 26 % konečnej energetickej
spotreby. Terciárny sektor (verejná správa, obchody a služby) spotrebúva približne 12 % energií a približne
1 % sa spotrebuje v poľnohospodárstve.
Graf 41: Štruktúra konečnej energetickej spotreby, 2019 (v ktoe)
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Konečná energetická spotreba od polovice 90. rokov stagnuje, mení sa však jej štruktúra. Kým
v priemysle a domácnostiach badať stagnáciu, spotreba energií v doprave rastie a spotreba v terciárnom
sektore klesá. Údaje za spotrebu v terciárnom sektore sa ale priamo nezbierajú, miesto toho sa mu priraďuje
konečná energetická spotreba nepriradená žiadnemu inému sektoru. Z toho dôvodu môže byť klesajúci trend
významnejšie ovplyvnený metodológiou.
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Graf 42: Vývoj konečnej energetickej spotreby podľa sektorov (v ktoe)
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Úspory energií môžu za to, že napriek rastu ekonomiky konečná energetická spotreba stagnuje.
V rokoch 2014 až 2020 dosiahlo Slovensko kumulatívne úspory spotreby energií približne 29,6 TWh (2 290
ktoe), čím o takmer 12 % presiahlo svoj záväzok voči EÚ, na základe ktorého bol stanovený národný cieľ na
úrovni 26,6 TWh. Najväčší podiel mali dobrovoľné dohody o úsporách energií v priemysle a zatepľovanie
bytových domov. Podľa článku 5 predmetnej smernice bol pre Slovensko stanovený ročný cieľ úspor energie
vo verejných budovách do roku 2020 vo výške 52,17 GWH. Tento cieľ sa podarilo prekonať, v súčte sa
v rokoch 2014 až 2020 ušetrilo 482 GWh, čím bol cieľ prekonaný o takmer 32 %.
Plnenie cieľov absolútnej výšky energetickej spotreby skomplikovali zmeny v energetickej štatistike,
po ktorých zohľadnení by boli všetky ciele naplnené. Primárna energetická spotreba dosiahla v roku
2020 výšku 15 812 ktoe. SR preto cieľ na strane primárnej energetickej spotreby splnilo, pričom ho prekročilo
o 7,9 %. Konečná energetická spotreba dosiahla v roku 2020 výšku 10 371 ktoe. Pôvodne navrhnutý cieľ na
strane konečnej energetickej spotreby vo výške 10 390 ktoe SR splnilo, pričom ho prekročilo o 0,18 %. Na
základe zmien v energetickej štatistike počas sledovaného obdobia Slovensko znížilo svoj cieľ na 9 243 ktoe,
ktorý však nedokázalo splniť.
Graf 43: Ciele energetickej efektívnosti pre primárnu a konečnú spotrebu energie (v ktoe)
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Potenciál pre zníženie konečnej energetickej spotreby nad rámec cieľa úspor podľa NECP na roky
2021 až 2030 odhadujeme na zhruba 700 ktoe, resp. 7 800 GWh16. V sektore priemyslu boli zohľadnené
dáta z energetický auditov v priemyselných podnikoch realizovaných v rokoch 2013 až 2017. V sektore
budov boli predpoklady založené na dátach o úsporách tepla po zateplení budov z Monitorovacieho systému
energetickej efektívnosti SIEA, o počte a stave obnovy budov z aktuálneho Sčítania obyvateľov, domov
a bytov a Dlhodobej stratégie obnovy fondu budov MDV. Predikcia pre sektor dopravy vychádza zo scenárov
vývoja počtu vozidiel a elektrických áut, ako aj dát o spotrebe17 jednotlivých typov vozidiel.
Schopnosť plniť cieľ znižovania konečnej energetickej spotreby je vo veľkej miere závislá od
nepredvídateľného vývoja spotreby energií v ekonomike, a teda mimo kontroly štátu. V prípade
pozitívneho vývoja (t. j. prirodzeného poklesu) spotreby energií bude medzera nižšia a spolu s ňou aj náklady
na štátnu intervenciu za účelom naplnenia cieľa. Hlavnými rizikami pre naplnenie cieľov sú pokračovanie
prudkého rastu počtu evidovaných vozidiel (za posledných 10 rokov sa ich počet zvýšil o vyše 40 %) a nové
investície do energeticky náročných priemyselných odvetví (napríklad výroba batérií do elektromobilov).
Referenčný scenár, voči ktorému sa má znižovať konečná energetická spotreba ešte nie je definitívne
dohodnutý. Aktuálny návrh počíta s cieľom zníženia pre Slovensko o 8,7 % (a o 8,1 % pri primárnej
energetickej spotrebe) voči scenáru EU REF2020. Tento scenár Európskej komisie počíta v roku 2030
s o takmer 12 % nižšou konečnou energetickou spotrebu v porovnaní s NECP. Po započítaní dodatočného
zníženia o 8,7 % by sa potreba energetických úspor do roku 2030 vyšplhala takmer na 20 % (v prípade
započítania nových štatistických údajov o vykurovaní domácností biomasou dokonca na 22 %).
Cieľ zníženia konečnej energetickej spotreby na úrovni 8,7 % voči scenáru EU REF2020 je
nerealistický. Medzera pri tomto scenári presahuje identifikovaný potenciál zníženia viac ako trojnásobne.
Potenciál zníženia spotreby o 8,7 % je možné naplniť len voči cieľu stanovenému v NECP, a aj to len pri
pozitívnom vývoji konečnej energetickej spotreby.
Tabuľka 24: Medzery k splneniu cieľa energetickej efektívnosti v jednotlivých scenároch (v ktoe)
Optimistický
10 329

Scenáre vývoja

Potenciál úspor

Scenár
8,7 %

NECP

–

Scenár
EU
REF2020 – 8,7 %

Spolu
Priemysel
Rodinné domy
Bytové domy
Verejné budovy
Ostatné budovy
Doprava
Cieľ
Potreba úspor
Medzera
Cieľ
Potreba úspor
Medzera

436
-232
1 591
923

Stredný
10 763
668
215
109
47
95
34
168
9 893
869
202
8 738
2 024
1 357

Pesimistický
11 196

1 303
635
2 457
1 790
Zdroj: CpHO

Ambiciózne ciele pri znížení energetickej spotreby sú dosiahnuteľné len za výraznej podpory
z verejných zdrojov. Postupne dochádza k vyčerpávaniu potenciálu pre úspory energie s krátkou dobou
návratnosti a úbytku ekonomicky silnejších subjektov (domácností, firiem) s dostatočnými zdrojmi pre
investície do úspory energie. Najrentabilnejšie investície už boli do veľkej miery zrealizované. Z tohto dôvodu
už niekoľko rokov stagnuje energetická náročnosť ekonomiky, ktorá predtým významnejšie klesala.

Odhadnutá medzera nemusí byť presná. Na jednej strane sa medzera prekrýva s úsporami, s ktorými sa už počíta v NECP (t. j. môže byť nižšia),
na druhej strane nemusí zachytávať všetky potenciálne úspory, keďže bola odhadnutá na základe limitovaných dát (t. j. môže byť vyššia).
17 https://ecoscore.be/en/info/ecoscore/co2
16
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Graf 44: Konečná energetická spotreba / HDP v stálych cenách roku 2015 (v ktoe/mil. eur)
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Verejné zdroje potrebné na dosiahnutie cieľa zníženia v scenári NECP o 8,7 % do roku 2030 sa
odhadujú na 5-20 mld. EUR, v niektorých scenároch to môže byť dokonca aj viac. Potenciálne náklady
majú vzhľadom na veľké množstvo vstupných premenných veľmi vysoký rozptyl. Finálne náklady štátu budú
závisieť od veličín ako vývoj konečnej energetickej spotreby, potenciál úspor, merná investičná náročnosť,
miera úspor po zateplení pri najvyššej nákladovej efektívnosti, prirodzená miera investícií, výška potrebnej
spoluúčasti zo strany štátu, počasie, či vývoj cien energií.
Najlacnejšie sú investície do energetickej efektívnosti v priemysle, naopak najdrahšie je zatepľovanie
verejných budov. Odhadovaná merná investičná náročnosť na ušetrenú GWh sa v rokoch 2021 až 2030
po úprave o infláciu pohybuje na úrovni 1,4 mil. EUR. V ostatných sektoroch je odhadovaná investičná
náročnosť podstatne vyššia (zhruba 3 do 5,5 mil. eur na ušetrenú GWh). Po započítaní prirodzených
investícií bez potreby štátnej intervencie a výšky odhadovanej štátnej podpory sa tieto hodnoty dostanú do
rozmedzia 0,7 až 2,4 mil. EUR na GWh. Najnákladnejšie sú investície do zateplenia verejných budov, ktorých
celá ťarcha padá na štát. Aktuálny návrh balíčka Fit for 55 počíta s cieľom znižovania konečnej energetickej
spotreby vo verejnom sektore o 1,7 % ročne a obnovy 3 % z celkovej podlahovej plochy verejných budov
ročne. Dodatočné riziko pre verejné zdroje predstavuje reakcia súkromnej sféry na dotácie na úspory energií,
ktoré budú potrebné pre dosiahnutie cieľov. Nie je možné vylúčiť, že ochota firiem a domácností financovať
investície do úspor bez spoluúčasti štátu klesne, pričom v prípade nedostupnosti verejných zdrojov budú
svoje investície odkladať, kým štát neponúkne nové kolo financovania.
Tabuľka 25: Investičná náročnosť energetických úspor v jednotlivých sektoroch podľa scenárov

Investičná náročnosť*
(mil. eur/GWh)
Prirodzené investície

Scenár 1

Scenár 2

Verejné
zdroje**
Investičná
náročnosť
Verejná
spoluúčasť**
Investičná
náročnosť

Priemysel

Rodinné
domy

Bytové
domy

Verejné
budovy

Ostatné
budovy

Elektrické
autá

1,4

5,4

4,2

5,2

4,7

3,3

38 %

53 %

0%

0%

20 %

0 až 200
tisíc***

23 %

16 600
eur na
dom

5 465 eur
na byt

100 %

24 %

5 000 eur
na auto

0,33

1,04

2,43

5,15

0,88

0,67

29 %

30 %

30 %

100 %

39 %

5 000 eur
na auto

0,42

1,03

1,27

5,15

1,47

1,52

*upravené o infláciu
**vrátane prirodzenej miery investícií
***scenáre počítajú s odlišnou rýchlosťou trhovej difúzie EV a rôznou prirodzenou mierou obnovy

Zdroj: CpHO
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Plnenie ambicióznych cieľov v oblasti energetickej efektívnosti si bude vyžadovať vysoké verejné
výdavky. V záujme zabezpečenia stability verejných financií je potrebné zabezpečenie dostatočného
objemu európskych zdrojov alebo poľavenie z ambícií s ohľadom na štruktúru a veľkosť ekonomiky. Z
hľadiska motivácie cieľových subjektov (podniky, domácnosti, verejná správa...) investovať do opatrení na
zníženie energetickej náročnosti sú podmienky pre poskytnutie nenávratného finančného príspevku z
verejných zdrojov v mnohých prípadoch oveľa dôležitejšie ako ich výška. Preto je potrebné navrhovať
finančné mechanizmy tak, aby boli zároveň dostatočne atraktívne pre cieľové subjekty, pre ktoré sú určené.
Pri stanovovaní benchmarkov je potrebné vychádzať z NECP. Scenár EU REF2020 by si vyžiadal
zníženie konečnej energetickej spotreby o zhruba 20% voči NECP. Nie je preto pre Slovensko vhodným
východiskom. Zároveň je dôležité, aby ciele zohľadňovali zmeny v energetických štatistikách, ktoré už
nastali, prípadne ktoré môžu do roku 2030 nastať. Pri čiastkových cieľoch je kľúčové trvať na technologickej
neutralite spôsobu znižovania emisií. V opačnom prípade hrozí nesplnenie cieľov, prípadne prudký rast
nákladov na ich dosiahnutie. Čiastkové ciele energetickej efektívnosti sú nastavené ambiciózne. Podľa
aktuálneho návrhu sa do úspor nebudú počítať úspory z ETS a úspory dosiahnuté zmenou palív, čo
znemožní započítanie viac ako 75 % potenciálnych úspor do plnenia predmetného cieľa. Rovnako to platí
pre explicitné určenie podielu OZE pre podmienky účinného centrálneho zásobovania teplom, ktoré nepočíta
s nízkoemisnými zdrojmi (jadrová energia či vodík).

2.7 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov
Využívanie obnoviteľných zdrojov v jednotlivých oblastiach je technologicky pomerne
koncentrované a dodatočný potenciál je čiastočne limitovaný. Odhady potenciálu pre OZE ale nie sú
aktuálne a môžu byť vo vybraných prípadoch podhodnotené. Hlavným ukazovateľ pre OZE je podiel energie
z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej energetickej spotrebe. Využívaniu OZE pri výrobe elektrickej
energie dominujú na Slovensku vodné elektrárne, v roku 2020 predstavoval ich podiel na výrobe elektrickej
energie z OZE 65 %. Ďalšími významnými zdrojmi sú biomasa (17 %), slnečná energia (10 %) a bioplyny
(7 %), určitý potenciál je dostupný vo využívaní veternej a geotermálnej energie. V roku 2021 sa podiel
biomasy pri výrobe tepla a chladu odhaduje na zhruba na úrovni 88 %. Menší podiel majú aj bioplyny (6 %)
a tepelné čerpadlá (5 %). Čiastočne možno navýšiť podiel geotermálnej a slnečnej energie. V doprave sa
využívanie OZE aj z technických príčin redukuje na podiely biozložiek v palivách a využitie elektrickej energie
z OZE v doprave. V roku 2020 predstavovali biozložky v palivách (bionafta a bioetanol) až 92 % z celkového
podielu OZE v doprave. Zvyšných 8 % pripadá na využívanie elektrickej energie, a to predovšetkým
v koľajovej doprave. Ďalšie možnosti využívania OZE v doprave predstavujú inovatívne riešenia (napr. vodík)
alebo unikátne technológie (palivá s obsahom recyklovaného uhlíka).
Graf 45: Využívanie OZE pri výrobe elektriny, tepla a chladu, a v doprave (v ktoe)
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Slovensku sa podarilo prekročiť cieľ podielu OZE na hrubej konečnej spotrebe energií pre rok 2020
na úrovni 14 %, pričom ten rastie vo všetkých oblastiach. Konečná hodnota dosiahla 17,34 %.
Primárnym dôvodom skokovitého nárastu oproti predchádzajúcim rokom je započítanie biomasy využívanej
v domácnostiach od roku 2019, za ktoré dovtedy neboli zbierané dáta, v priemernom objeme zhruba 400
ktoe ročne, čo predstavuje 3,7 % hrubej konečnej spotreby energií v roku 2020. Bez tohto dodatočného
zdroja OZE by cieľ pre rok 2020 s veľkou pravdepodobnosťou nebol naplnený. Najvyšší podiel využívania
OZE vykazuje Slovensko pri výrobe elektrickej energie (23,1 % v roku 2020), nasleduje výroba tepla a chladu
a (19,4 %) a doprava (9,3 %). V národnom energetickom a klimatickom pláne (NECP) bol pre rok 2030
stanovený cieľ na úrovni 19,2 %. Tento cieľ však nezohľadňuje jednorazové započítanie biomasy, ktorý by
ho posunul nad 22 %. Zároveň boli stanovené aj čiastkové ciele pre využívanie OZE v jednotlivých sektoroch.
Graf 46: Podiel OZE v jednotlivých sektoroch
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Potenciál pre cieľ podielu OZE na hrubej konečnej spotrebe energií do roku 2030 odhadujeme
v rozmedzí 23-24 %. Zohľadnená bola trajektória využívania OZE uvedená v NECP do roku 2030 po úprave
o biomasu, pričom sa uvažuje s konštantným objemom biomasy z malých zdrojov vykurovania na úrovni
dlhodobého priemeru. Optimistický scenár je odvodený od cieľov konečnej energetickej spotreby v rámci
balíčka Fit for 55 a modelovania EU REF 2020 (-8,7 p. b.). V pesimistickom scenári je konečná energetická
spotreba z NECP navýšená o biomasu a predpokladanú spotrebu energie na výrobu batérií do elektrických
vozidiel s ročnou kapacitou 60 GWh. Stredný scenár bol odhadnutý na základe priemeru dvoch predošlých
scenárov. Zohľadnené boli aj fyzické a technické limity rozvoja OZE v jednotlivých sektoroch.
V oblasti podielu OZE na výrobe elektrickej energie je Slovensko limitované v prvom rade kritériom
bezpečného a spoľahlivého prevádzkovania elektrizačnej sústavy. Udržanie spoľahlivosti elektrizačnej
sústavy SR si vyžaduje dostatočnú úroveň stabilných a flexibilných zdrojov, aby bolo zabezpečené
vyrovnávanie dopytu a ponuky bez hrozby preťaženia a výpadkov dodávok18. Podiel jadrovej energie na
celkovej výrobe elektrickej energie by mal po spustení tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce
a ukončení výroby energie z uhlia v roku 2030 presiahnuť 60 %. Vzhľadom na to, že jadrová energia nie je
vhodná na flexibilné využívanie v prenosovej sústave, je pre stabilizáciu prenosovej sústavy potrebný
dostatok flexibilných zdrojov. Rozsiahlejšie využitie stabilných a flexibilných OZE (voda, biomasa) je však
potenciálne v konflikte s ochranou prírody, čo zužuje možnosti navýšenia OZE. SEPS vidí priestor pre
navýšenie podielu OZE na celkovej výrobe elektrickej energie do roku 2030 o 2 p. b. (približne 770 GWh)
nad rámec cieľov uvedených v NECP.
18 V

súčasnosti nie sú známe náklady na úpravu prenosovej sústavy, ktoré by boli spojené s investíciami do zvyšovania flexibility a stability prenosovej
sústavy. V uplynulých rokoch boli realizované projekty dodatočného prepojenia s maďarskou a českou sústavou, pritom stabilitu siete v budúcnosti
posilnia napr. aj batériové úložiská na uskladnenie prebytkov energie, ktoré sa uvoľnia v čase zvýšeného dopytu.
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Tabuľka 26: Dodatočný potenciál OZE vo výrobe elektriny
Zdroj
Slnečná energia
Veterná energia
Bioplyn
Vodná energia
Biomasa
Geotermálna energia
Spolu

Odhad 2030 (MW)
1 200
500
200
1 755
200
4
3 859

Dodatočný potenciál
MW
GWh
300
315
215
500
0
0
0
0
0
0
8
60
558
875

Poznámka
nestabilný zdroj
nestabilný zdroj
nepravdepodobné navýšenie
v konflikte s ochranou vôd
v konflikte s ochranou lesov
stabilný zdroj s potrebou podpory
Zdroj: CpHO

Rozvoj potenciálu veternej energie je nedostatočný aj kvôli nepriazni verejnosti. Občianska verejnosť
sa často odvoláva na drastické zásahy do fyzického životného prostredia a zásadné znehodnotenie krajiny.
Legislatívne podmienky v rámci povoľovania a schémy podpory doposiaľ neboli dostatočne motivujúce, takže
sa veterná energia na celkovom energetickom mixe podieľa iba v zanedbateľnej miere. Napriek tomu sa v
súčasnosti z hľadiska vplyvov na životné prostredie posudzuje viacero investičných projektov (napr.
Močenok, Tvrdošovce, Horná Kráľová – Hájske, Rohov či Rubáň).
Skutočný fyzický potenciál napr. v prípade veternej energie je komplikované odhadnúť. Odhady
vychádzajú z dlhodobých poveternostných podmienok, avšak nemusia brať ohľad napr. na chránené územia
a legislatívne podmienky, ktoré by vylúčili investície vo vybraných lokalitách, hoci by boli z hľadiska
pôsobenia vetra vhodné. Najväčšie kapacity rakúskej energetiky sa totiž nachádzajú v geograficky blízkych
a priľahlých oblastiach Dolného Rakúska (693 turbín s kapacitou 1 535 MW) a Burgenlandu (426 turbín s
kapacitou 1 026 MW) (IEA, 2017).
V oblasti podielu OZE na výrobe tepla bol identifikovaný potenciál 100 ktoe (ca. 1 160 GWh) nad
rámec cieľov pre rok 2030. Jedná sa o bioplyny, tepelné čerpadlá a geotermálne zdroje mimo tepelných
čerpadiel, ktorých dodatočný potenciál je možné využiť pri dodatočnej finančnej podpore zo strany štátu.
Tabuľka nižšie sumarizuje možnosti dodatočného využitia OZE pri výrobe tepla a chladu.
Tabuľka 27: Dodatočný potenciál OZE vo výrobe tepla
Zdroj
Geotermálna energia
Slnečná energia
Pevná biomasa
Bioplyn
Tepelné čerpadlá
Spolu

Odhad 2030
(ktoe)

Dodatočný potenciál
(ktoe)

Poznámka

50
43
650
100
106
949

20
0
0
50
30
100

navýšenie možné s podporou
nepravdepodobné navýšenie
v konflikte s ochranou lesov
navýšenie možné s podporou
navýšenie možné s podporou
Zdroj: CpHO

Pri doprave sú možnosti navýšenia podielu OZE minimálne. Elektromobilita z OZE sa totiž do celkového
cieľa nepočíta, pretože by sa jednalo o dvojité započítanie s výrobou elektrickej energie z OZE (neplatí to
však pre čiastkový cieľ podielu OZE v doprave). Pri biopalivách sú ciele pre roky 2030 nastavené na úrovni
technologických možností vozidiel. Určitý potenciál existuje pri využívaní vodíka či palív s obsahom
recyklovaného uhlíka, dnes však ešte neexistujú pre takéto využitie technológie.
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Tabuľka 28: Výsledky scenárov pre OZE do 2030
Podiel OZE

Tabuľka: Výsledky scenárov pre OZE

Pesimistický
Stredný
Optimistický
Pesimistický
Potreba navýšenia OZE (%)
Stredný
Optimistický
Pesimistický
Potreba navýšenia OZE (ktoe)
Stredný
Optimistický
Potenciál zvýšenia výroby elektrickej energie z OZE (ktoe)
Medzera
(p. b.)

23 %
1,2
0,6
0,1
5,4
2,8
0,3
127
65
6

24 %
2,2
1,6
1,1
10,0
7,2
4,6
235
171
109

-39
-101
-160

69
5
-57

Potenciál zvýšenia výroby tepla z OZE (ktoe)
Pesimistický
Stredný
Optimistický

Výsledná bilancia* (ktoe)

25 %
3,2
2,6
2,1
14,5
11,7
9,0
343
276
212
66
100
177
110
46

26 %
4,2
3,6
3,1
19,1
16,2
13,3
452
382
315

27 %
5,2
4,6
4,1
23,7
20,6
17,7
560
487
418

286
216
149

394
322
252

*kladná bilancia znamená medzeru medzi scenárom a stanoveným cieľom, čo je nežiaduce

Zdroj: CpHO

Potenciál využitia OZE nad rámec NECP bol odhadnutý na 166 ktoe (zhruba 7 % využitia OZE v roku
2030 podľa NECP scenára). Pri výrobe elektrickej energie bol identifikovaný potenciál na úrovni 75 ktoe,
ktorý je však vyšší ako odhadovaná kapacita zapojenia OZE do prenosovej sústavy na úrovni 66 ktoe. Pri
výrobe tepla a chladu bol identifikovaný potenciál na úrovni 100 ktoe.
Z pohľadu verejných financií vychádza výhodnejšie podporovať elektrickú energiu z OZE.
Odhadované náklady z verejných zdrojov na dodatočné navýšenie výroby energií z OZE vyjadrené v mil. eur
na ktoe sú najnižšie pri slnečnej energii a vetre (1,2, resp. 1,7). Nasleduje výroba tepla z bioplynu a tepelných
čerpadiel (2,2, resp. 2,4). Najdrahším zdrojom je geotermálna energia (3,7 pri elektrickej energii a 5,8 pri
teple) – existuje však možnosť zlacnenia, a to v prípade kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla
z geotermálnej energie (2,0). Pri výpočtoch boli použité expertné odhady Sekcie energetiky MH SR. Tabuľka
nižšie sumarizuje výpočet odhadov nákladov štátu na ktoe pre jednotlivé typy OZE, pri ktorých bol
identifikovaný potenciál pre zvýšenie v porovnaní s cieľmi NECP do roku 2030.
Tabuľka 29: Scenáre nákladovosti podpory jednotlivých obnoviteľných zdrojov
Zdroj

Elektrická
energia –
slnečná

Elektrická
energia –
veterná

Teplo –
bioplyn

Tepelné
čerpadlá

Elektrická
energia –
geoterm.

Teplo –
geoterm.

Potenciál (ktoe)
Potenciál (MW)
Investícia (mil.
eur/MWh)

27,1
300
0,9

43,0
250
1,5

50
233
1,5

30
152
1,2

5,2
8
8

20
78
3

Elektrická
energia aj
teplo –
geoterm.*
15,2
8
12,8

Investícia (mil. eur)
Prirodzená miera
investícií

270
50 %

375
20 %

349
20 %

182
20 %

64
0%

233
0%

102,4
0%

Spolufinancovanie
Výdavky štátu (mil.
eur)

25 %
33,8

25 %
75,0

40 %
111,6

50 %
72,8

30 %
19,2

50 %
116,3

30 %
30,7

1,2

1,7

2,2

2,4

3,7

5,8

Výdavky štátu na ktoe

*5 ktoe elektrickej energie a 10 ktoe tepla

2,0
Zdroj: CpHO
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Celkové náklady štátu pri zvýšení využívania OZE do maximálneho potenciálu sa v strednom scenári
odhadujú na 410 mil EUR. V prípade pozitívnej súhry technologických a prírodných faktorov by bolo možné
skombinovať výrobu elektrickej energie a polovicu výroby tepla, čo by mohlo priniesť zníženie nákladov
o zhruba 45 mil. EUR na 366 mil. Pri priorizácii podpory výroby elektrickej energie z OZE bola zohľadnená
stabilita prenosovej sústavy19, pre ktorú je preferovaná geotermálna energia ako stabilný zdroj v porovnaní
so slnečnou a veternou. Nižší limit výroby elektrickej energie z OZE z dôvodu obmedzení prenosovej
sústavy, ako je potenciál, sa z toho dôvodu odrazil na nevyužití plnej odhadovanej kapacity navýšenia výroby
elektrickej energie z vetra.
Náklady štátu nutné na realizáciu investícií do OZE sú závislé od cien energií. Čím vyššie sú ceny, tým
vyššia je prirodzená obnova a tým nižšiu spoluúčasť je potrebné ponúkať, aby súkromný sektor realizoval
investície. Na základe toho boli vytvorené dva scenáre pre odhad nákladov – optimistický a pesimistický,
ktoré počítajú so zmenou miery prirodzených investícií o +/-50 % a so zmenou potreby spolufinancovania o
+/-10 percentuálnych bodov. Pri týchto predpokladoch predstavuje interval nákladov štátu 280 až 610 mil.
eur (v cenách roku 2021).
Vysoký podiel bezemisnej elektriny z jadra síce významne prispieva k dekarbonizácii energetiky, ale
limituje výraznejší nárast podielu OZE. Podiel jadra na celkovej výrobe elektrickej energie aktuálne
presahuje 50 % a po spustení tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce a odstavení elektrárne
Nováky sa dostane do roku 2030 na takmer dve tretiny. Po započítaní očakávanej produkcie elektrickej
energie z OZE sa pomer bezemisných zdrojov na celkovej výrobe vyšplhá k 90 % výroby a k takmer 100 %
spotreby. Vzhľadom na to, že stabilita prenosovej sústavy si vyžaduje zapojenie určitého podielu (minimálne
5 %) stabilných zdrojov (ktorých definíciu pri OZE spĺňa len biomasa a do určitej miery aj vodná energia), je
potenciál navýšiť podiel OZE na výrobe elektrickej energie výrazne limitovaný.
Ambicióznejšie ciele pre výrobu elektrickej energie z OZE by si vyžiadali vyššiu produkciu elektrickej
energie z biomasy a vodných zdrojov, pričom prebytková elektrická energia by smerovala na export.
Ide o potenciálny konflikt s ochranou vôd a lesov. Veterná a solárna energia vzhľadom na nestabilný
charakter do úvahy pripadajú len v obmedzenej miere. Podobná situácia je aj vo výrobe tepla, pri ktorej
krajiny sa s najvyšší podielom využívania OZE vyznačujú rozšíreným využívaním biomasy. Dosiahnutie
identifikovaných potenciálov nad rámec cieľov z NECP by si vyžiadalo ambiciózne investície. Jedná sa
predovšetkým o využitie tepla z tepelných čerpadiel (nárast o zhruba 140 % oproti odhadovanej hodnote
z roku 2021), výroby elektrickej energie (120 %) a tepla (210 %) zo slnečnej energie, výroby elektrickej
energie z veternej energie (2400 %), či výroby elektrickej energie (50 %) a tepla z bioplynu (130 %).
Za realistický odhad podielu OZE na hrubej konečnej spotrebe energií do roku 2030 možno
považovať 23-24 %. Takýto cieľ by reflektoval nízky podiel emisných technológií na výrobe elektrickej
energie na Slovensku, stabilitu prenosovej sústavy, ochranu lesov a vodných tokov a zároveň by bol aj
rastový z pohľadu podielu OZE. Náklady na dosiahnutie cieľa na úrovni 24% (ktorý zhruba zodpovedá
identifikovanému potenciálu) odhadujeme v rozmedzí 300 až 600 mil. v závislosti od vývoja cien energií.

2.8 Revízia trhovej stabilizačnej rezervy v rámci EU ETS
Od spustenia systému obchodovania s emisnými kvótami klesli emisie skleníkových plynov v ETS
sektoroch o 42,8 % (Európska komisia, 2021). EU ETS ušetrila medzi rokmi 2008 až 2016 cca 1,2 miliardy
tCO2, čo je približne 3,8 % globálnych emisií. Tieto redukcie predstavujú takmer polovicu cieľa z Kjótskeho
Protokolu pre celú EÚ. Podniky zahrnuté v EÚ ETS emitovali odhadom o 11,5 % menej emisií, ako by
emitovali vo svete bez obchodovania s emisiami (Bayer & Aklin, 2020). Trend zníženia emisií v sektoroch
pokrytých EÚ ETS je prítomný od spustenia schémy. EÚ ETS funguje ako signál ohľadom budúceho
Zdroje elektrickej energie s ohľadom na stabilitu prenosovej sústavy boli priorizované podľa nasledovného kľúča: 1 – flexibilné; 2. stabilné; 3.
nestabilné.
19
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zdražovania spaľovania fosílnych palív. Z tohto dôvodu EÚ ETS stimuloval inovácie v nízko uhlíkových
a zelených technológiách, a taktiež ovplyvnil dlhodobé investičné stratégie firiem (Bayer & Aklin, 2020).
Systém EÚ ETS zvýšil nízko uhlíkové inovácie medzi zahrnutými podnikmi potenciálne až o 10 % do roku
2016 (Calel & Dechezlepetre, 2016).
Graf 47: Historický vývoj emisií v sektoroch pokrytých EU ETS (MtCO2ekv.)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Overené Emisie CO2

Odhad dodatočných emisií pokrytých až v 3. fáze obchodovania (2013-2020)

Zdroj: EEA

Komisia v revízii navrhuje po jednorazovom znížení celkového emisného stropu (tzv. cap rebasing)
o 117 miliónov kvót výraznejšie ročné zníženie emisií o lineárny redukčný faktor 4,2 % (namiesto
2,2 % ročne v rámci súčasného systému). Horná hranica, teda celkový limit kvót v systéme, naďalej
prekračuje skutočné emisie, čím sa vytvára štrukturálny prebytok, ktorý samotná rezerva stability trhu
nedokáže úplne vyriešiť (Európska komisia, 2021). Lineárny redukčný faktor sa zvýši na 4,2 % od
nasledujúceho roku po nadobudnutí účinnosti návrhu príslušnej smernice. Zvýšený lineárny redukčný faktor
je kombinovaný s jednorazovou úpravou hornej hranice počtu emisných kvót v celkovom obehu smerom
nadol, takže nový lineárny redukčný faktor bude mať rovnaký účinok, ako keby sa začal uplatňovať už od
roku 2021. Tým sa zabezpečí, že celkové množstvo kvót („strop“) bude ročne klesať zvýšeným tempom, čo
povedie k celkovému zníženiu emisií v sektoroch v rámci EU ETS o 61 % do roku 2030 v porovnaní s rokom
2005 (ibid).
Trhová stabilizačná rezerva (MSR) bola zavedená ako reakcia na dlhodobý prebytok emisných kvót,
ktorý bol zaznamenaný počas celosvetovej hospodárskej krízy. Druhá fáza EÚ ETS (2008 – 2012)
preukázala chýbajúcu flexibilitu ponuky pri aukciách emisných kvót, vďaka ktorej by bolo možné prispôsobiť
sa ekonomickým šokom (Marcu, a iní, 2021). Zavedením rezervy sa táto chýbajúca flexibilita zabezpečila.
Stabilizačná rezerva rieši aj historický prebytok emisných kvót a zároveň zvyšuje odolnosť voči budúcim
trhovým šokom. Rezerva trhovej stability upraví počet vydražených kvót v konkrétnom roku na základe
veľkosti agregovanej banky („prebytku“) zo začiatku predchádzajúceho roka. Ak majú firmy zahrnuté v EÚ
ETS viac ako 833 miliónov nevyužitých kvót (horná hranica), počet vydražených kvót sa v priebehu roka
zníži o sumu rovnajúcu sa 24 % objemu celkového prebytku (Európska komisia, 2021). Tieto kvóty sú
umiestnené v trhovej stabilizačnej rezerve a sú tak dočasne vyradené zo systému obchodovania. Opätovne
sa uvoľňujú v objemoch 100 miliónov ročne, len čo celková banka klesne pod 400 miliónov (dolná hranica).
Trhová stabilizačná rezerva znížila prebytok kvót pod 1,6 miliardy od roku 2019.
MSR pomáha stimulovať inovácie v nízko uhlíkové a zelené technológie a dekarbonizáciu
energeticky náročných odvetví priemyslu. Znížením počtu emisných kvót na trhu totiž dochádza k rastu
cien uhlíka, čo podnecuje investície. Schéma EÚ ETS je zároveň viac pripravená na absorbovanie vplyvov
doplnkových politík, ako sú napríklad opatrenia v oblasti obnoviteľnej energie alebo postupné vyraďovanie
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spaľovania uhlia (Európska komisia, 2021). Zvyšovanie podielu obnoviteľnej energie a vyraďovanie uhlia
znižuje dopyt po emisných kvótach, čo má nežiaduci účinok v podobe zvýšenia prebytku emisných kvót
a cenového tlaku na kvóty. MSR ale kompenzuje aj tento prebytok kvót spôsobený environmentálne
žiaducimi opatreniami a zmierňuje cenové tlaky.
V rámci Fit for 55 sa navrhuje zachovanie súčasných parametrov príjmu MRS až do konca roku 2030.
Aj po roku 2023 by tak mal zostať zachovaný zvýšený príjem na úrovni 24 % celkového prebytku. Smernica
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/41010 zmenila rozhodnutie (EÚ) 2015/1814 a zdvojnásobila
percentuálnu sadzbu, ktorá sa má použiť na určenie počtu kvót, ktoré sa každoročne umiestňujú do trhovej
stabilizačnej rezervy, z 12 % na 24 % do 31. decembra 2023 (Európska komisia, 2021). Od roku 2024 sa
mala percentuálna sadzba vrátiť späť na 12 %. Z posúdenia vplyvu trhovej stabilizačnej rezervy však
vyplýva, že sadza 12 % nebude stačiť na plnenie cieľov. Ak má rezerva znížiť prebytok aukciovaných kvót
na trhu a zabezpečiť odolnosť voči trhovým šokom, je nevyhnutné aby percentuálny podiel ostal 24 % aj po
roku 2023, a minimálny počet kvót, ktoré sa majú umiestniť do rezervy, by mal naďalej byť 200 miliónov.
Okrem toho by sa miera 24 % po roku 2023 mala stanoviť oddelene od všeobecnej revízie smernice EÚ ETS
a rozhodnutia o zriadení trhovej stabilizačnej rezervy, aby sa posilnil systém obchodovania s emisiami v EÚ
v súlade so zvýšenými klimatickými ambíciami do roku 2030 (Európska komisia, 2021). Okrem toho, od roku
2023 budú kvóty nad rámec aukciovaných z predchádzajúceho roka vyradené z trhovej stabilizačnej rezervy.
Slovenské podniky môžu dlhodobo očakávať stabilizovanejšiu, ale vyššiu cenu uhlíka. Jednorazové
zníženie stropu emisných kvót je prispôsobené historickým emisiám, takže by nemalo mať významnejší
izolovaný vplyv. V kombinácii s vyšším lineárnym redukčným faktorom bude vyvíjať tlak na rast cien uhlíka,
a teda aj dekarbonizačné investície. Posilnené parametre MSR zabránia tvorbe prebytkov ponuky kvót, čím
sa predíde aj prepadu cien ako v minulosti. Dlhodobo tak bude narastať postupný tlak na cenu emisných
kvót, ktorý bude ale v prípade trhových výkyvov korigovaný napĺňaním či uvoľňovaním stabilizačnej rezervy.

2.9 Smernice v oblasti leteckej prepravy
Letectvo bude z technologických príčin aj v budúcnosti silne závislé od fosílnych palív. Príčinou je
v súčasnosti nedostatok schválených a cenovo konkurencieschopných alternatív udržateľných zdrojov
leteckého paliva v krátkodobom až strednodobom časovom horizonte. Na pohon komerčného lietadla je
potrebné palivo s vysokou hustotou energie. V súčasnosti iba kvapalné prúdové palivo známe ako Jet A a
Jet A-1 (vrátane certifikovaných udržateľných palív) má dostatočnú energetickú hustotu na splnenie tejto
požiadavky (Európska komisia, 2021). Ďalšie možnosti, akými sú elektrina a vodík, môžu byť v budúcnosti
rozšírenými alternatívami.
Cieľom navrhovaného nariadenia „ReFuel Aviation“ je zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie
(OZE) v leteckej doprave. Dodávatelia leteckého paliva budú mať povinnosť primiešať zložku udržateľného
paliva do konvenčného leteckého paliva v určených pomeroch. Udržateľné letecké palivá (SAF) sú
technologicky možným riešením na nahradenie konvenčného fosílneho leteckého paliva. Ako prídavné
palivá sa môžu miešať s konvenčným kerozínom a dokážu tak poháňať existujúce letecké motory bez
akýchkoľvek technologických zmien (Európska komisia, 2021). Od roku 2025 by letecké palivo dostupné pre
letiská EÚ malo obsahovať 2 % SAF pričom do roku 2030 by sa podiel mal zvýšiť na 5 %, do roku 2040 na
32 % a do roku 2050 na 63 % (Tabuľka 30).
Tabuľka 30: Podiely na palivovom mixe podľa navrhovaného nariadenia ReFuel Aviation
Ciele
2035
2040

Podiely na palivovom mixe (%)

2025

2030

Udržateľné letecké palivo (SAF)

2

5

20

Podiel zeleného syntetického paliva v SAF

-

0,7

5

2045

2050

32

38

63

8

11

28

Zdroj: Európska komisia
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Medzi potenciálne udržateľné letecké palivá môžu patriť napríklad pokročilé biopalivá, rastlinné oleje
a odpadové lipidy, syntetické kvapalné palivá, a palivá na báze kŕmnych a potravinárskych plodín.
Pokročilé biopalivá majú značný potenciál, ale zatiaľ nie sú rozšírené. SAF sa môžu vyrábať zo surovín, ako
sú lignocelulózové materiály (napr. poľnohospodárske alebo lesnícke zvyšky, trávne materiály), riasy,
suroviny z biologického odpadu (biogénny obsah tuhého komunálneho odpadu) a iných. Tieto typy surovín
sa vyskytujú v dostatočnom množstve, avšak je pravdepodobné, že dopyt po pokročilých biopalivách bude
silný v dôsledku ich využívania aj v iných odvetviach. Rastlinné oleje a odpadové lipidy môžu prispieť k
dekarbonizácii letectva, ale ich potenciál je obmedzený pre zníženú dostupnosť vstupných surovín. Prevažná
väčšina produkcie biopalív z rastlinných olejov a odpadových lipidov smeruje do sektora cestnej dopravy.
Syntetické kvapalné palivá majú významný potenciál pre dekarbonizáciu letectva, ale čelia problémom s
dostupnosťou zdrojov a pripravenosťou technológií. Biopalivá na báze plodín sa komerčne využívajú, ale
dostupnosť vstupných surovín je obmedzená a používanie týchto biopalív môže ohrozovať udržateľnosť
ochrany pôdy či prírody (Európska komisia, 2021).
Technológie SAF sa v súčasnosti nachádzajú v rôznych štádiách komerčného vývoja a čelia rôznym
výzvam. Uplatnenie rôznych alternatívnych palív preto nebude v nasledujúcom období rovnomerné. Hoci
biopalivá z rastlinných olejov a odpadových lipidov by mohli byť dostupné pred rokom 2025, ich prínos bude
obmedzený najmä z dôvodu limitovanej dostupnosti vstupných surovín. Pokročilé biopalivá a syntetické
kvapalné palivá majú najväčší potenciál zvýšiť udržateľnosť leteckej dopravy, avšak v súčasnosti sa
nachádzajú v experimentálnej fáze pred rozšírenou prevádzkou. Ich uplatnenie sa na komerčnom trhu preto
očakávame až v roku 2030, potrebné ale budú dodatočné stimuly. Potenciál biopalív z plodín pre
dekarbonizáciu letectva je oproti ostatným SAF výrazne nižší (Európska komisia, 2021). Pre civilné letectvo
je potrebná jasná definícia udržateľného leteckého paliva, čo zvýši istotu aj napr. v cestnej doprave, kde je
podiel OZE závislý od biozložiek v palivách.
Nariadenie zavádza aj opatrenia na predchádzanie tzv. „tankeringu“ (tankovanie paliva do zásoby),
ktoré ale môže spôsobiť nežiaduce zdržania. Prevádzkovatelia lietadiel v tomto prípade natankujú na
určitom letisku viac leteckého paliva, než je potrebné, s cieľom predísť čiastočnému alebo úplnému dopĺňaniu
paliva na cieľovom letisku, kde je letecké palivo drahšie. Tankering vedie k vyššej spotrebe paliva, než je
potrebné, čo vedie k zbytočnému zvýšeniu emisií (Európska komisia, 2021). Okrem toho, že tankering je v
rozpore s úsilím EÚ o dekarbonizáciu leteckej dopravy, takisto poškodzuje zdravú hospodársku súťaž v
oblasti leteckej dopravy EÚ. Negatívom návrhu sú potenciálne časové sklzy na letiskách, ktoré budú
spôsobené prerozdelením lietadiel medzi tankovacie kapacity v rámci celého priestoru.
Tabuľka 31: Dotknuté subjekty, na ktoré sa bude vzťahovať smernica ReFuel Aviation
Povinnosti sa budú vzťahovať na
dodávateľov leteckého paliva
prevádzkovateľov letísk
prevádzkovateľov lietadiel
príslušne orgány v členských štátoch v rámci
monitorovania a uplatňovania sankčných mechanizmov

Na Slovensku sa to dotkne
Shell a Slovnaft
spoločnosť Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava,
a.s. (BTS)
Letecký dopravca Smartwings Slovakia, s.r.o.

Zdroj: MDV SR

Navrhované nariadenie o alternatívnych palivách AFIR zavádza do praxe aj elektrifikáciu leteckej
dopravy. Táto iniciatíva sa snaží zabezpečiť dostupnosť a použiteľnosť hustej, rozšírenej siete infraštruktúry
pre alternatívne (udržateľné) palivá v celej EÚ, nielen v cestnej doprave, ale aj v leteckej a námornej. AFIR
dopĺňa nariadenie ReFuel Aviation v oblasti letectva. Nariadenie AFIR predkladá povinnosť zabezpečiť, aby
prevádzkovatelia letísk zaradených do siete TEN-T zabezpečili od roku 2025 dodávanie „elektriny“ pre všetky
lietadla na stojiskách pri odbavovacej budove a od roku 2030 na všetkých vzdialených stojiskách
používaných v leteckej doprave. V základnej a súhrnnej sieti TEN-T sú na Slovensku zahrnuté Letisko M.R.
Štefánika Bratislava, Letisko Košice a Letisko Poprad – Tatry. Navyše od roku 2024 budú krajiny musieť
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vypracovať národný politický rámec na rozvoj trhu – plán zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá
na letiskách nad rámec dodávania elektriny stojacim lietadlám – najmä na čerpanie vodíka a elektrické
nabíjanie lietadiel (Európska komisia , 2021). Návrh si vyžiada dodatočné investície verejného sektora,
ktoré môžu byť negatívne ovplyvnené priestorovými možnosťami existujúcej infraštruktúry.
Ďalším návrhom v oblasti leteckej dopravy sa zavádzajú zmeny právnych predpisov týkajúce sa EÚ
ETS v súvislosti s jeho uplatňovaním na civilné letectvo. Cieľom je zabezpečiť aby civilné letectvo
prispievalo k cieľu zníženia emisií do roku 2030 v súlade s Európskou zelenou dohodou a aby sa primerane
zmenil systém EÚ ETS na základe schémy kompenzácie a znižovania emisií CO2 v medzinárodnom letectve
(CORSIA) Medzinárodnej organizácie civilného letectva. Zároveň sa navrhuje revízia prideľovania emisných
kvót v civilnom letectve s cieľom zvýšiť obchodovanie formou aukcie. Sektor tak prispeje k redukčnému cieľu
v rámci ETS o 61 % do 2030 v porovnaní s rokom 2005. Postupne sa ukončí bezodplatné prideľovanie kvót
pre civilné letectvo v období od roku 2024 do roku 2027 a upravujú sa aj podmienky na využívanie globálneho
trhového opatrenia CORSIA. V rámci tohto opatrenia sa prevádzkovateľom lietadiel so sídlom v EÚ oznámi,
že v súvislosti s rokom 2021 sa na nich vzťahuje nulová kompenzácia podľa medzinárodných štandardov a
odporúčaní a postupov Medzinárodnej organizácie civilného letectva o ochrane životného prostredia pre
systém kompenzácie a znižovania emisií uhlíka v medzinárodnom letectve.

3 Vplyvy Fit for 55 ako celku
Znižovaním emisií opatreniami v balíku Fit for 55 sa hospodárstvo Európskej únie nasmeruje k vyššej
energetickej bezpečnosti a odolnosti a zvýši svoju globálnu konkurencieschopnosť na trhu s nízkouhlíkovými
technológiami. Táto transformácia ekonomiky sa ale nezaobíde bez negatívnych externalít a to najmä
v podobe sociálnych dopadov a nutných investičných nákladov. Na tlmenie negatívnych dopadov je už dnes
zriadených niekoľko fondov, pribudne ale aj nový Sociálno-klimatický fond.

3.1 Zvyšovanie energetickej bezpečnosti
Balík Fit for 55 cieli na zvyšovanie energetickej efektívnosti, podielu OZE a znižovanie spotreby palív,
čo zvyšuje energetickú bezpečnosť krajín EÚ. V rámci energetickej bezpečnosti stojí každá krajina pred
iným typom výziev. Dostupné indexy energetickej bezpečnosti zahŕňajú trhovú koncentráciu meranú
Herfindhal-Hirschman Indexom (HHI), alebo cenovým indexom energetickej bezpečnosti (ESI). World
Energy Trilemma Index hodnotí energetickú bezpečnosť ako schopnosť krajiny spoľahlivo uspokojiť súčasný
a budúci dopyt po energii, odolať a rýchlo sa odraziť od systémových šokov s minimálnym prerušením
dodávok. V rámci neho získalo Slovensko 69/100 bodov, rovnaké skóre ako napr. Rakúsko. Pojem
energetická bezpečnosť zahŕňa viaceré aspekty:







dostupnosť neprerušených dodávok energie za prijateľné ceny,
flexibilitu energetických dodávok,
stabilitu a diverzifikáciu dodávateľov,
odolnosť infraštruktúry voči vnútorným a vonkajším vplyvom,
zníženú spotrebu cez energetickú efektívnosť,
environmentálnu udržateľnosť.

Hrozba nestability dodávok energie alebo zníženia strategických rezerv z dôvodu nepokojov či konfliktu, je
stále prítomná. Je preto nutné neustále posilňovať globálnu ako i regionálnu energetickú bezpečnosť.
Slovensko sa v rámci EÚ radí medzi krajiny s nižšou spotrebou primárnej energie. SR mala v 2020
celkovú primárnu energiu (TPES – total primary energy supply) 16,02 miliónov ton ropného ekvivalentu
(Mtoe), čo je v priemere 34 083 kWh/obyvateľa. Od roku 1990 sa Slovensku podarilo znížiť spotrebu energie
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o 24,89 %. Emisie CO2 z energií SR dokázala znížiť o 51,65 % oproti roku 1990. V rámci kategórie
dostupnosti energie a flexibility dodávok je Slovensko dobre zabezpečené, pričom riziko nedostupnosti
energie na Slovensku sa teda znižuje na extrémne udalosti.
Graf 48: Celková spotreba energie per capita v krajinách EÚ v roku 2019 (kWh)
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Pre analýzu vplyvov ambicióznejších cieľov bol použitý model, ktorý má IEP k dispozícii vďaka
spolupráci so Svetovou bankou na príprave Nízkouhlíkovej stratégie. Ide o model energetického
systému Slovenska (CPS), ktorý popisuje správanie energetického sektora zahŕňajúc všetky subjekty, ktoré
nakladajú s energiou, ako priemysel, výroba elektriny, tretí sektor, domácnosti a doprava. Efekty na
energetickú bezpečnosť skúmame porovnaním základného referenčného scenára a dekarbonizačného
scenára Dcarb2+FF55. Scenár Dcarb2+FF55 je založený na dekarbonizačnom scenári 2 (tzv. Dcarb2)
z Nízkouhlíkovej štúdie a z balíka Fit for 55 obsahuje rozšírenie ETS na sektory domácností a dopravy a
prísnejšie emisné štandardy v doprave. Viac o scenároch je v Boxe 2. Nebolo možné namodelovať všetky
opatrenia, preto sa predpokladá, že celý balík bude mať ešte väčší pozitívny vplyv na tieto ukazovatele.
V roku 2030 by celková spotreba energie podľa scenára Dcarb2+FF55 mala byť nižšia o viac ako 4 %
oproti referenčnému scenáru. Celková spotreba energií by aj podľa Dcarb2+FF55 scenára na Slovensku
mala rásť, rast by mal byť pomalší ako v prípade referenčného scenára. Najväčší rozdiel v rámci
Dcarb2+FF55 by mal nastať v importe, ktorý by mal byť v roku 2030 nižší až o 18 %. Produkcia
primárnej energie by mala byť vyššia o 15 % oproti referenčnému scenáru.
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Pokles importu redukuje závislosť na externom prostredí a podporuje tvorbu energie na Slovensku,
čo zvyšuje energetickú bezpečnosť SR. Znížením importu sa zníži závislosť na externom prostredí
v prípade kríz alebo energetických šokov na trhoch. Slovensko má na rozdiel od iných krajín dobre
diverzifikovaný energetický mix, čo prispieva k energetickej bezpečnosti v prípade nedostatku niektorého
paliva alebo suroviny. Import by mal klesať len v rámci Dcarb2+FF55, keďže základný referenčný scenár
predpokladá rast importu o viac ako 10 % do roku 2030.
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Graf 51: Vývoj čistého importu na Slovensku (GWh)
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Zdroj: IEP podľa CPS modelu

Z pohľadu energetickej bezpečnosti je pre Slovensko najväčším problémom nedostatok plynu a ropy
na území SR. Pôvodne bolo 100 % plynu dovážaného z Ruska, avšak po plynovej kríze z roku 2009
Slovensko investovalo do budovania obojsmerného toku plynu z Rakúska a Česka. Regionálnej bezpečnosti
prispeje aj pripojenie plynárenských systémov Poľska (Gaz-system a.s.) a Slovenska (Eurstream), ktoré
zabezpečia Slovensku ďalšiu alternatívnu trasu na prepravu plynu z nórskych kontinentálnych šelfov, ako aj
LNG z celého sveta. Dokončená by mala byť v roku 2022. V budúcnosti je možný rast energie z biomasy
a odpadu. Väčšina biomasy a odpadu pochádza priamo zo Slovenska, a teda ju nie je potrebné dovážať. Na
základe Dcarb2+FF55 scenára je predpoklad, že do roku 2030 energia z biomasy vzrastie takmer na
dvojnásobok oproti roku 2020.
Graf 52: Vývoj spotreby biomasy a odpadu podľa scenárov (GWh)
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Zdroj: IEP podľa CPS modelu

Spolu s obnoviteľnými zdrojmi by Slovensko mohlo dosiahnuť takmer 90 % bezemisnej výroby
elektrickej energie. Viac ako polovica elektrickej energie Slovenska pochádza z bezemisných jadrových
elektrárni. Po odstavení elektrárne Nováky a zapojení tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce
sa podiel elektrickej energie z jadra dostane nad 60 % a na tejto úrovni zotrvá aj v nasledujúcich rokoch.
Podiel obnoviteľných zdrojov spolu s vodnou energiou by mohol vzrásť z dnešných 23 % až na takmer 27 %
do roku 2030. Produkcia elektrickej energie z fosílnych palív by tvorila v roku 2030 približne 10 až 12 %, čo
je približne polovičný podiel v roku 2020. Slovensko by po zapojení tretieho a štvrtého bloku jadrovej
elektrárne Mochovce mohlo exportovať viac ako 10 % vyrobenej elektrickej energie.
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Graf 53: Podiel výroby elektrickej energie podľa zdroja
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Zdroj: IEP podľa MH a SEPS

Celková spotreba palív by v roku 2030 mala zostať na približne rovnakej úrovni ako v roku 2020,
zmení sa však podiel jednotlivých palív. Scenár Dcarb2+FF55 ráta s poklesom fosílnych palív a rastom
obnoviteľných zdrojov. V rámci neho by mal výraznejšie rásť podiel obnoviteľných zdrojov a elektrickej
energie. Naopak, mierne by mala klesnúť spotreba ropy a výraznejšie spotreba tuhých palív a plynu. Celkovo
by mal byť z týchto palív nižší negatívny dopad na prostredie. Bez scenára Dcarb2+FF55 by celková
spotreba palív mala narásť o 7 %, na ktorých by sa podieľal najmä rast ropy a zemného plynu. Aj
v tomto prípade je predpoklad poklesu využívania tuhých palív, no rast obnoviteľných zdrojov sa predpokladá
len veľmi malý.
Graf 54: Vývoj celkovej spotreby palív na Slovensku (GWh)
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Zdroj: IEP podľa CPS modelu

3.2 Prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a líderstvo v boji proti zmene
klímy
Odhodlanie dosiahnuť v roku 2050 uhlíkovú neutralitu podnieti ekonomickú aktivitu a investície smerujúce
k rozvoju nízkoemisných technológií s cieľom dosiahnuť benefity plynúce z tejto transformácie, akými sú
napr. úspory energií, ochrana prírodných zdrojov a udržateľnosť ich využívania či redukcia znečistenia.

3.2.1 Zvýšenie globálnej konkurencieschopnosti v nízkouhlíkových technológiách
Rastúca intenzita vplyvov zmeny klímy prinúti štáty sveta prijímať klimatické politiky, ktoré budú v
EÚ zrealizované vo väčšej miere a skôr. Zavedenie obchodovania s emisnými kvótami sa považuje za
jeden z najúčinnejších ekonomických nástrojov na znižovanie emisií. Schéma ETS sa postupne vyvíjala,
pričom v danom období sa emisie v pokrytých sektoroch znížili už o 42,8 %. Viaceré veľké ekonomiky podľa
Svetovej banky zavádzajú alebo zvažujú zavedenie schém spoplatňovania emisií uhlíka (napr.
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obchodovanie s emisnými kvótami v ČĽR, obchodovanie s emisnými kvótami alebo uhlíková daň v Turecku
či Brazílii, uhlíková daň v JAR a podobne).
Uhlíkové clo zvýši konkurencieschopnosť európskych podnikov a podnieti inovácie v oblasti
nízkouhlíkových technológií. Viaceré mimoeurópske veľké ekonomiky sú z nákladového hľadiska v
súčasnosti konkurencieschopnejšie, keďže podniky tam nepodliehajú rovnakým environmentálnym
pravidlám. Spoplatnenie uhlíka bude mať aj z dôvodu často vysokej emisnej náročnosti energetiky negatívny
dopad na ich konkurencieschopnosť a nákladovosť, čo bude pozitívnym stimulom pre európske podniky. V
zahraničí sa bude pod tlakom vplyvov zmeny klímy spoplatňovanie uhlíka ešte len implementovať. Subjekty
v Európe už budú prostredníctvom dekarbonizácie schopné kontrolovať vlastnú nákladovosť, keďže relatívna
cena uhlíka rastie. V predstihu zrealizované dekarbonizačné investície sa tak vrátia európskym podnikom
na kratšom horizonte.
Graf 55: Historický vývoj emisií v sektoroch pokrytých EU ETS (Mt CO2ekv.)
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Zavedenie uhlíkového cla podporí významné odvetvia domáceho priemyslu. Výroba ocele
môže vďaka predstaveným investičným zámerom aj uhlíkovému clu dostať silný stimul pre dlhodobú
udržateľnosť. Zavedenie uhlíkového cla môže prispieť k rastu produkcie ocele až o 23 % oproti základnému
scenáru. Zároveň bol predstavený investičný zámer za 1,3 miliardy eur, v dôsledku ktorého by došlo k
výraznej ekologizácii podniku US Steel, ktorý reprezentuje daný sektor. Pozitívne ovplyvnená bude aj
produkcia hliníka, ktorá by mohla potenciálne vzrásť o takmer 3 %, čo by mohlo zmierniť riziko ukončenia
produkcie hliníka na Slovensku. V odvetví výroby cementu dôjde k marginálnemu nárastu produkcie, ale
pridaná hodnota vzrastie o približne 0,33 %, čím budú podniky produktívnejšie. V súvislosti s uvalením cla a
rastom domácej produkcie sa očakáva aj rast cien výrobkov pre odvetvia, ktoré sú odberateľmi ocele či
hliníka, najmä teda pre automobilový priemysel či stavebníctvo. Keďže dané vstupy v princípe nemajú
náhradu, trh tieto nárasty cien absorbuje prostredníctvom cien koncových statkov.
Napĺňanie cieľa energetickej efektívnosti podporí celkovú konkurencieschopnosť ekonomiky. V
súčasnosti čelí energetický trh rastu cien priamo na burzách, od ktorých závisia aj konečné ceny pre
odberateľov vrátane taríf a poplatkov. Tento rast cien preto zvyšuje motiváciu realizovať investície, ktorými
dochádza k úspore energetickej spotreby. Zároveň dochádza aj k výraznému skracovaniu návratnosti
investícií a prostredníctvom energetických úspor sa vynaložené investičné prostriedky vrátia skôr.
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Najmä priemyselné podniky môžu byť pozitívne stimulované k investíciám do zvyšovania
energetickej efektívnosti. Merná investičná náročnosť projektov na dosiahnutie energetických úspor je v
tomto sektore relatívne nižšia ako napr. v sektore budov či dopravy. Zvýšená motivácia investovať do
konkurencieschopnosti vyplýva aj z toho, že priemysel nemá nárok na regulované ceny energií, takže
krátkodobo musí znášať vyššie trhové ceny. Iba 9 energeticky náročných podnikov má nárok na
kompenzácie zo štátnej schémy pomoci. Rastúce ceny energií podnietia k úsporám aj sektor domácností
najmä pri obnove budov, keďže alternatívou k zmene paliva je zvýšenie energetických úspor. Z pohľadu
národného hospodárstva sa prostredníctvom zhodnotenia investícií smerujúcich do energetickej efektívnosti
dosiahne väčšia kontrola nad vývojom nákladovosti, ktorá je energiami silne ovplyvnená.
Emisná náročnosť výroby energií sa ešte výraznejšie zníži, čím sa zmiernia negatívne klimatické
vplyvy. V súvislosti s celkovou stratégiou príklonu energetickej spotreby k elektrine bude podiel
energetických potrieb zabezpečovaných nízkoemisnými technológiami rásť. V roku 2020 dosiahla podľa
OKTE emisná náročnosť výroby elektriny všetkých zdrojov hodnotu približne 155 g CO 2/kWh, čím sa zaradila
medzi najnižšie v EÚ. Na horizonte politík balíčka Fit for 55 dôjde k zapojeniu nových bezemisných jadrových
zdrojov, ktorých podiel na výrobe elektriny prekročí 60 %. Zároveň existuje priestor pre navyšovanie podielov
OZE, pričom ten môže byť v súčasnosti málo zjavný v prípade veternej aj geotermálnej energie. Dosiahnutie
približne štvrtinového podielu OZE by si vyžiadalo 300 až 600 miliónov eur v závislosti od cien energií, pričom
implementácia európskeho energetického balíčka významne podnieti spontánne zapájanie malých lokálnych
OZE. Za predpokladu primeraných investícií do rozvoja prenosovej sústavy sa tak vytvára priestor pre
výraznejšie zvýšenie energetickej bezpečnosti aj sebestačnosti. Výraznejší rozvoj dodatočného
geotermálneho potenciálu sa môže podieľať na znížení emisnej náročnosti vo výrobe tepla a chladu, k čomu
prispeje aj predpokladaný pokles nákladovosti investícií do tepelných čerpadiel v dôsledku technologického
pokroku. Znížil by sa tak tlak na využívanie biomasy, ktorý je v konflikte so záujmami ochrany prírody.

3.2.2 Odhad dodatočných nákladov potrebných na dekarbonizáciu
Krivka marginálnych nákladov na znižovanie emisií (MACC) sa v posledných rokoch stala
populárnym nástrojom pre rozhodovanie o zelených politikách na celom svete. MACC je graf, ktorý
umožňuje porovnávať možnosti dekarbonizácie naprieč rôznymi oblasťami hospodárstva. Princíp prístupu je
podporovať opatrenia, ktoré sú najlacnejšie v prepočte na jednotkovú cenu za odbúranú tonu ekvivalentu
CO2. Špecifická MACC pre Slovensko bola vytvorená koncom roku 2021 v spolupráci ÚHP, IEP a BCG. Ide
o odlišný prístup k ohodnocovaniu prínosu emisií či nákladov ako v ostatných kapitolách, preto
nemožno tieto hodnoty vzájomne sčítavať.
Cez cielené opatrenia vieme splniť 55 % cieľ zníženia skleníkových plynov až o 5 mld. eur lacnejšie
oproti hlavnému dekarbonizačnému scenáru Nízkouhlíkovej štúdii. MACC prístup poskytuje pohľad ako čo
najlacnejšie dekarbonizovať. Splnenie 55 % dekarbonizačného cieľu by podľa MACC stálo 2,7 mld. eur, kým
hlavný dekarbonizačný scenár dosahuje za približne 8 mld. eur 47 % zníženie skleníkových plynov v roku
2030 oproti roku 1990. Podobne to platí aj o Fit for 55 – keďže ide o súbor špecifických opatrení, výsledné
náklady budú vyššie, ako keby sa to robilo čisto po nákladoch ako v MACC.
MACC prístup sa sústredí výlučne na emisie skleníkových plynov bez širších environmentálnych
cieľov, ako je podiel obnoviteľných zdrojov energie, energetická efektívnosť, energetická bezpečnosť, či
podiel redukcie CO2 vo vybraných sektoroch. Napríklad, vďaka slovenskému nízkouhlíkovému
energetickému mixu sa obnoviteľné zdroje elektrickej energie nevyskytujú v žiadnom z opatrení
definovaných v MACC. MACC má preto nižšie náklady bez nutnosti rozsiahlych investícií do OZE a
kogeneračnej výroby elektriny. MACC tiež nezohľadňuje vzájomné ovplyvňovanie jednotlivých opatrení, ich
sekundárne efekty a predpokladá zachovanie súčasného stavu, z ktorého vychádza. Napríklad MACC
prístup predpokladá stabilnú výrobu v priemysle a neuvažuje o možnom vývoji technológií v odvetviach.
Rozdiel je aj v prístupe k modelovaniu, MACC využíva prístup “zospodu”, t. j. na základe jednotlivých
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projektov a Nízkouhliková štúdia naopak prístup “zvrchu”, t. j. na základe ekonomického modelovania. Preto
najvhodnejšia je kombinácia oboch modelov aj ich výsledkov.
Do roku 2030 je možné realizovať opatrenia ktoré znížia hrubé emisie20 o vyše 30 % v porovnaní so
súčasným stavom. Identifikované boli dva ciele zníženia emisií – zníženie o 55 % (v porovnaní s rokom
1990), ktorý zodpovedá celoeurópskemu cieľu do roku 2030 a zníženie o 67 %, ktoré zodpovedá zníženiu
so všetkými dostupnými opatreniami, nerátajúc CCS (zachytávanie a skladovanie uhlíka). Najväčšie
zníženie je možné v sektore priemyslu, ktorý je zároveň najväčším znečisťovateľom. Významné úspory je
tiež možné dosiahnuť vo výrobe elektriny a tepla a v doprave, v doprave však výrazná časť emisií do roku
2030 zostane neodbúraná. Tiež je nutné poznamenať, že v záujme dosiahnutia 55 % zníženia je nutné cieliť
na o niečo ambicióznejšie ciele, než len 55 % zníženia v dôsledku možnej nedokonalej implementácie.
Tabuľka 32: Zníženie emisií podľa sektorov k roku 2030 podľa MACC** (v ktCO2eq.)

Priemysel
z toho: oceliarstvo
z toho: petrochémia
z toho: stavebné materiály
z toho: chemický priemysel
Doprava
Výroba elektriny a tepla
Budovy
Poľnohospodárstvo
Iné
Odpady
LULUCF (nie záchyty)
Spolu
**Vybraté

55 % cieľ
2 078
636
985
387
70
388
2 558
119
185
285
116
0
5 729

Zníženie emisií
67 % cieľ Kumulatívne
6 229
8 308
6 190
6 826
39
1 024
0
387
0
70
1 168
1 557
95
2 653
0
119
248
433
0
285
0
116
147
147
7 887
13 617

Hrubé emisie dnes*
16 466
9 243
1 973
3 672
1 578
7 915
4 764
4 604
3 124
3 083
1 645
269
41 870

iba MACC opatrenia, ktoré nemajú prekryv s inými opatreniami v balíku Fit for 55.

* - priemer rokov 2016-2019

Zdroj: BCG: ÚHP

Odhad nákladov na dekarbonizačné opatrenia je rozdelený medzi bodové zdroje emisií
a decentralizované zdroje emisií. Opatrenia pre bodové zdroje (napríklad elektrické oblúkové pece v
oceliarstve) si vyžadujú jednorazové kapitálové výdavky (CAPEX) a aplikujú sa najmä na priemyselné
emisie. Tiež so sebou prinášajú menšie implementačné riziko a rýchlu realizáciu. Decentralizované zdroje
(napríklad elektrifikácia vozového parku, zatepľovanie) vyžadujú každoročné opakované investície (OPEX)
a dlhodobú zmenu návykov jednotlivých spotrebiteľov. Ich implementácia je náročnejšia, vyžaduje si
dlhodobé plánovanie a neprináša znižovanie emisií okamžite. Napr. podpora infraštruktúry pre elektrické
autá si bude vyžadovať niekoľko rokov, kým sa výraznejšie prejaví na emisiách, keďže vozový park
spotrebiteľov sa nedá obmeniť okamžite.
Zníženie emisií o 67 % do roku 2030 by si vyžadovalo vyše 4 mld. eur nad rámec už analyzovaných
opatrení. Odhadované náklady na dekarbonizáciu podľa krivky marginálnych nákladov sa líšia v závislosti
od stanoveného cieľa. Tabuľka nižšie predstavuje hrubý odhad nákladov na dekarbonizáciu Slovenska podľa
cieľov 55 % a 67 % zníženia emisií do roku 2030. Kvôli implementačným rizikám sa odporúča cieliť na
ambicióznejšie ciele. Tabuľka obsahuje celkové CAPEX náklady pre bodové zdroje emisií (neberúc do úvahy
OPEX). Pre decentralizované zdroje emisií sú zarátané čisté náklady, t. j. znížené o potenciálne znížené
bežné výdavky (napr. za palivové a energetické úspory). Náklady sú narátané zo všetkých relevantných
sektorov, pričom neboli zahrnuté opatrenia, ktoré sa nachádzajú v iných častiach tohto podkladu.

20

Celkové emisie bez odrátania záchytov v LULUCF
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Tabuľka 33: Hrubý odhad nákladov dekarbonizácie k roku 2030 podľa MACC* (v mil. eur)
55 % zníženie

(v mil. eur)
Doprava
Priemysel
z toho: oceliarstvo
z toho: petrochémia
z toho: stavebné materiály
z toho: chemický priemysel
Výroba elektriny a tepla
LULUCF
Budovy
Poľnohospodárstvo
Odpady
Iné
Spolu
*Vybraté

CAPEX bodové zdroje
0
522,6
59,8
393,6
62,3
6,9
225,3
0
0
0
14,0
2,2
764,0

CAPEX + OPEX decentr. zdroje

1945,5

1722,5
0
0
0
0
0
231,2
0
79,4
8,9
0
-860,6
1181,5

67 % zníženie (kumulat. s 55 %)
CAPEX CAPEX + OPEX bodové
decentr. zdroje
zdroje
0
2249,9
1983,6
0
1426,8
0
487,6
0
62,3
0
6,9
0
300,3
231,2
0
94,8
0
79,4
0
71,7
14,0
0
2,2
-860,6
2300,1
1866,4
4166,5

iba MACC opatrenia, ktoré nemajú prekryv s inými opatreniami v balíku Fit for 55.
Zdroj: BCG, UHP

Sektormi s najvyššími hrubými nákladmi je doprava a priemysel. Spomedzi priemyselných sektorov si
najviac zdrojov vyžaduje oceliarsky priemysel, a to najmä v prípade 67 % zníženia emisií – takmer 1,5 mld.
eur, čo je ekvivalent k vyše tretine všetkých nákladov. Významný podiel má tiež sektor výroby tepla
a elektriny. Tento sektor obsahuje opatrenia, ktoré sa týkajú bodových (zlepšenie efektivity teplární) aj
decentralizovaných zdrojov emisií (zatepľovanie budov s centrálnym zásobovaním teplom). Výrazne
negatívne náklady má sektor „iné“, ktorý obsahuje opatrenie zastavenia podpory ťažby uhlia v bani Nováky
a spája sa so znížením výdavkov na dotácie (v tarife za prevádzkovanie systému), čo vedie k výrazným
úsporám.
Dekarbonizácia si bude vyžadovať podporu z verejných zdrojov. Táto podpora by mala pozostávať
z opakovaných výdavkov pre decentralizované zdroje emisií a z úhrady časti kapitálových výdavkov pre
bodové zdroje emisií. Potrebná výška podpory do veľkej miery záleží od externých faktorov, najmä od cien
kvót, alternatívnych investícií, ceny elektriny, plynu a podobne. Napr. nárast cien emisných kvót zvyšuje
motiváciu podnikov dekarbonizovať z vlastných zdrojov a tým znižovať výdavky na emisné kvóty.
Rozhodnutie podnikov dekarbonizovať tiež závisí od dostupnosti alternatívnych investícií, ktoré môžu
podnikom ponúknuť vyššiu návratnosť vloženého kapitálu.

3.2.3 Vplyv elektromobility na automobilový priemysel
Sprísnenie emisných CO2 limitov a postupný prechod na výrobu čistých elektromobilov ohrozí
pracovné miesta v európskom automobilovom priemysle menej, ako sa predpokladalo. Aj napriek
tomu, že niektoré pracovné miesta zaniknú, vznikne mnoho nových pracovných miest v hodnotovom reťazci
elektromobility, a to najmä vo výrobe batériových článkov a infraštruktúre nabíjania (Dudenhöffer, 2021).
Hoci elektromobilita bude mať len mierny vplyv na celkový počet pracovných miest v automobilovom
priemysle v Európe, očakáva sa určitá transformácia pracovných pozícií.
Pracovníci, ktorí vyrábajú motory s vnútorným spaľovaním, budú najviac postihnutí pri prechode na
čisté elektromobily. Očakáva sa strata až 630 tisíc pracovných miest v EÚ. Avšak dopyt po batériách,
nabíjacej infraštruktúre a iných službách vytvorí v budúcnosti vyše 580 tisíc pracovných miest. Dodávateľský
reťazec batérií bude najväčším zdrojom rastu počtu nových pracovných miest (Kulhmann, a iní, 2021).

76

Elektromobilita bude mať len mierny vplyv na celkový počet pracovných miest v automobilovom
priemysle v Európe. Približne 1,6 milióna pracovných miest nebude vyžadovať žiadnu transformáciu,
pracovné požiadavky sa môžu mierne zmeniť a bude potrebná rekvalifikácia pracovníkov na pracovisku.
Približne 610 tisíc pracovných miest prejde do podobného odvetvia a/alebo zamestnaneckého profilu
(napríklad pracovníci z výroby prevodoviek prejdú do montáží elektromotorov). Rekvalifikácia pracovníkov
bude nevyhnutná a niektorí sa budú musieť premiestniť z jedného pracoviska na druhé. Približne 225 tisíc
pracovných miest prejde do iného odvetvia alebo na nový pracovný profil (napríklad zamestnanci
z automobilového priemyslu budú musieť prejsť do výroby batériových článkov). Tu bude taktiež nevyhnutná
rekvalifikácia pracovníkov a premiestnenie pracovísk. Zvyšných 3,2 milióna pracovných miest z celkového
počtu 5,6 milióna do roku 2030 zostane do značnej miery nezmenených, čo umožní pracovníkom vykonávať
súvisiace úlohy bez špeciálnej rekvalifikácie. Pri prechode na elektrické vozidlá môže Slovensko
očakávať stratu 1,6 % priamych pracovných miest21 (Kulhmann, a iní, 2021).
Graf 56: Vplyv elektromobility na automobilový priemysel v EÚ (v % zamestnanosti v sektore)
4%
11%
28%
Žiadna transformácia

Prevažne bezo zmeny

Podobné odvetvie alebo profil

Nové odvetvie alebo profil

57%
Zdroj: IEP podľa Kuhlmann et al., 2021

Slovensku sa postupne darí odbúravať viaceré bariéry pre investície do výroby elektromobilov.
Rizikom pre zmenu výrobných programov v prospech elektrických áut bola nedostatočná atraktivita pre
výrobu batériových článkov. Potenciálni investori umiestňovali svoje prevádzky v rámci regiónu najmä
v Maďarsku a Poľsku. Slovensko bolo menej atraktívne z dôvodu vysokých cien elektriny a nedostatočnej
pripravenosti priemyselných parkov s potrebnou rozlohou, infraštruktúrou a vysporiadaným vlastníctvom.
Konkurenčnú nevýhodu odstránilo poskytnutie zľavy z tarify za prevádzkovanie systému (TPS) až do výšky
95 %. V súčasnosti prebieha príprava niekoľkých štátnych priemyselných parkov, ktoré umožnia rýchle
etablovanie nových strategických investorov. Pretrvávajúcim rizikom môžu byť koncernové rozhodnutia
o umiestnení výrobných programov do iných krajín, keďže vnútropodnikové tlaky na znižovanie nákladovosti
a zvyšovanie efektivity sú veľmi silné. Slovensko môže mať nevýhodu pri poskytovaní investičných
stimulov22, ktoré môžu v susedných štátoch získať vyššiu investičnú podporu. Možnosti investičných stimulov
môžu byť u nás limitované fiškálnymi cieľmi. Vzhľadom na vysokú koncentráciu výroby na západnom
Slovensku aj v širšom regióne strednej a východnej Európy deklarujú spoločnosti pôsobiace na Slovensku
záujem o realizáciu investícií v miestnych výrobných závodoch.

4 výrobcovia automobilov spolu s Tier-1 dodávateľmi zamestnávajú približne 177 tisíc zamestnancov. Celkový počet priamych aj nepriamych miest
naviazaných na automobilový priemysel dosahuje 270 tisíc. Zaniknúť by tak mohlo približne 2,8 tisíca pracovných miest.
22 V zmysle novelizovaných pravidiel poskytovania investičnej pomoci môže dosiahnuť jej intenzita 30 % na západnom Slovensku (okrem
Bratislavského kraja), 40 % na strednom a 50 % na východnom Slovensku. Kostra automobilového priemyslu, ktorou sú výrobcovia vozidiel, je ale
koncentrovaná iba na západnom Slovensku a čiastočne na strednom Slovensku.
21
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Graf 57: Počet vyrobených automobilov na
tisíc obyvateľov, 2020

Graf 58: V roku 2020 sa na Slovensku vyrobil 3.
najvyšší počet elektromobilov v EÚ (v tis. ks.)
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Záujem výrobcov batériových článkov o Slovensko je pozitívnym aj negatívnym rizikom. Vzhľadom
na koncentráciu automobilovej výroby a jej postupný prechod na elektromobilitu23 je záujem výrobcov
o umiestnenie investícií prirodzený. Z dlhodobého hľadiska takáto výroba posilní udržateľnosť
a konkurencieschopnosť automobilového priemyslu. Požiadavka na zníženie cien elektriny vychádza z toho,
že výroba batériových článkov je mimoriadne energeticky náročná. Bežná gigafabrika môže požadovať
inštalovaný výkon aj 200 až 400 MW, čo môže zabrániť príchodu ďalších významných investorov, keďže ich
energetické potreby by mohli spôsobiť preťaženie prenosovej sústavy. Podľa SARIO je reálne, že Slovensko
priláka 1 až 2 výrobcov batériových článkov. Umiestnenie investícií môže reálne ohroziť plnenie cieľa
energetickej efektívnosti v priemysle, keďže dôjde k výraznému nárastu energetickej spotreby.
Riziká súvisiace s kvalifikáciou zamestnancov a štruktúrou dodávateľov sa znižujú pomerne
organicky. V rámci podnikovej stratégie sa výrobcovia zameriavajú na vyškoľovanie zamestnancov
v pridružených vzdelávacích inštitúciách (napr. tréningová akadémia JLR v Nitre či školiace stredisko Kia v
Gbeľanoch). V rámci prechodu na elektromobilitu sa v mnohých prípadoch jedná o zmenu úkonu,
preškoľovanie sa teda organizuje vo vlastnej réžii a aj v spolupráci s verejným sektorom v rámci duálneho
vzdelávania. Zmena štruktúry dodávateľov sa v menšej miere prejaví v prípade nadnárodných koncernov,
ktoré majú dostatok kapitálu a už v súčasnosti diverzifikujú svoje výrobné programy. V prípade podnikov ako
Magna PT (výroba prevodoviek v Kechneci, okres Košice-okolie) pravdepodobne dôjde k postupnej zmene
výroby, keďže tento koncern má v rovnakom priemyselnom parku aj prevádzku výroby elektroniky. Môže ale
dôjsť k zániku niektorých domácich podnikov, ktoré sú úzko špecializované na komponenty do spaľovacích
vozidiel (napr. špecifické súčasti prevodoviek či spaľovacích motorov).

3.3 Nepriame dopady balíka Fit for 55
Implementácia opatrení z balíka Fit for 55 bude viesť aj k nepriamym dopadom, z ktorých nie všetky možno
kvantifikovať. V oblasti dopadov na cenovú hladinu sa odhaduje najvýznamnejší vplyv rozšírenia ETS o nové
sektory. Oblasť dopravy bude mať dopad aj na rozpočet verejného sektora.

3.3.1 Vplyv zavedenia EU ETS v sektoroch palív na cenovú hladinu
Rozšírenie EU ETS do sektorov cestnej dopravy a vykurovania budov povedie k nárastu
spotrebiteľských cien fosílnych palív v závislosti od ceny emisných kvót. Palivá, ktoré budú rozšírením
EU ETS zasiahnuté, tvoria nezanedbateľnú časť spotrebného koša tovarov a služieb, prostredníctvom
ktorého ŠÚ SR sleduje rast cien. V sektore dopravy ide o benzín, naftu a LPG, v sektore vykurovania je to
23 V

roku 2020 bolo na Slovensku vyrobených takmer 78 tisíc elektromobilov, čím sa domáci priemysel zaradil na tretie miesto v Európe za Nemeckom
(190 tisíc) a Francúzskom (139 tisíc).
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zemný plyn a hnedé uhlie. Čierne uhlie, ktoré je takisto zahrnuté do nového systému, nefiguruje
v spotrebnom koši. V roku 2022 sa tieto položky na celkovej spotrebe domácností podieľajú 6,2%. V prípade
nízkopríjomvých domácností (definovaných Štatistickým úradom ako spodných 25% domácností zoradených
podľa výšky príjmu) a dôchodcov je tento podiel o niečo vyšší (6,4%, resp. 6,5%), najmä pre vyšší podiel
výdavkov na vykurovanie.
Tabuľka 34: Váhy fosílnych palív na spotrebnom koši v roku 2022 (%)
Spolu

Dôchodcovia

Nízkopríjmové domácnosti

Benzín
Nafta
LPG
Pohonné látky spolu

2,1
0,7
0,1
2,8

1,4
0,5
0,0
1,9

2,0
0,7
0,1
2,8

Hnedé uhlie
Zemný plyn
Vykurovanie spolu
Fosílne palivá spolu

0,2
3,2
3,3
6,2

0,2
4,3
4,5
6,5

0,3
3,3
3,6
6,4
Zdroj: ŠÚ SR

Zvýšenie cien týchto tovarov, ako aj vplyv na celkový nárast cenovej hladiny bude závisieť
predovšetkým od ceny emisných kvót. Predpokladá sa, že ceny kvót v novej schéme budú na začiatku
nižšie ako ceny v EU ETS, avšak postupne dokonvergujú k ich úrovniam. Zvýšenie spotrebiteľských cien
palív tak možno rozdeliť na dve fázy – úvodné skokové zvýšenie v roku 2026 v reakcii na zavedenie novej
schémy, a postupný nárast cien v nasledujúcich rokoch reagujúci na rast cien emisných kvót. Nasledujúce
prepočty vplyvu na infláciu uvažujú s troma scenármi v závislosti od úvodnej ceny kvót, ako aj predpokladu
o cene v roku 2035.
Prvý scenár predpokladá s úvodnou cenou kvót na úrovni 55 eur/tCO2, ktorý sa odvíja od ceny kvót v novej
nemeckej ETS v roku 2025. Cena bude postupne konvergovať k cene EU ETS a v roku 2035 dosiahne 90
eur/tCO2. Druhý scenár počíta s možnosťou rýchlejšej konvergencie, keď v roku 2035 cena kvót dobehne
hodnotu EU ETS a skončí na úrovni 105 eur/tCO2. Tretí scenár ilustruje možnosť, že ceny kvót sa už pri
zavedení budú blížiť cenám EU ETS na úrovni 75 eur/tCO2.
Tabuľka 35: Predpokladané scenáre vývoja cien emisných kvót (eur/tCO2)
Scenár 1
Scenár 2
Scenár 3

2026
55
55
75

2027
58,9
60,6
78,3

2028
62,8
66,1
81,7

2029
66,7
71,7
85,0

2030
70,6
77,2
88,3

2031
74,4
82,8
91,7

2032
78,3
88,3
95,0

2033
82,2
93,9
98,3

2034
86,1
99,4
101,7

2035
90
105
105

Zdroj: predpoklady IEP, IFP

Nasledujúca tabuľka uvádza pre každý scenár predpokladaný nárast cien v roku 2026 pri zavedení schémy,
priemerný ročný rast v rokoch 2027 až 2035, ako aj kumulatívny nárast cien za celé sledované obdobie. Pri
zemnom plyne sú však na rozdiel od ostatných položiek maximálne ceny stanovované regulačným úradom
(ÚRSO) na základe vzorca, do ktorého vstupuje priemer denných cien future kontraktov plynu za
predchádzajúce obdobie, a zvyknú sa upravovať raz ročne k 1.januáru. Prepočet predpokladá, že cena
emisných kvót už bude braná do úvahy pre stanovenie ceny na rok 2026.
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Tabuľka 36: Vplyv zavedenia ETS na ceny jednotlivých položiek (%)

Benzín
Nafta
LPG
Hnedé uhlie
Zemný plyn

2026
8,8
10,4
11,7
36,9
23,7

Scenár 1
55-90
2027-35 kumul.
0,6
14,3
0,6
17,0
0,7
19,2
1,8
60,4
1,3
38,8

2026
8,8
10,4
11,7
36,9
23,7

Scenár 2
55-105
2027-35 kumul.
0,8
16,7
0,9
19,8
1,0
22,4
2,5
70,5
1,8
45,3

2026
12,0
14,1
16,0
50,4
32,3

Scenár 3
75-105
2027-35 kumul.
0,5
16,7
0,5
19,8
0,6
22,4
1,4
70,5
1,0
45,3
Zdroj: prepočty IEP, IFP

Úvodný nárast cien pohonných látok je približne polovičný v porovnaní s poklesom a následným
nárastom cien spôsobených pandémiou. Podľa input/output analýzy pritom pohonné látky predstavujú
významnejšiu časť nákladov len v sektore pozemnej dopravy (cca 13 %), v niektorých sektoroch sa ich podiel
pohybuje od jedného do piatich percent (poľnohospodárstvo, ťažba, výroba kovov, zber odpadu, skladové
a pomocné činnosti v doprave, poštové služby), a vo väčšine sektorov tvorí menej ako 1%. Pri takomto
náraste cien preto nepredpokladáme výrazné sekundárne efekty do cien iných tovarov a služieb.
Tabuľka 37: Vplyv zavedenia ETS na hladinu CPI (p. b.)

Benzín
Nafta
LPG
Pohonné látky spolu
Hnedé uhlie
Zemný plyn
Vykurovanie spolu
Fosílne palivá spolu

Scenár 1
Scenár 2
Scenár 3
55-90
55-105
75-105
2026 2027-35 kumul. 2026 2027-35 kumul. 2026 2027-35 kumul.
0,2
0,01
0,3
0,2
0,02
0,3
0,2
0,01
0,3
0,1
0,00
0,1
0,1
0,01
0,1
0,1
0,00
0,1
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
0,0
0,3
0,02
0,4
0,3
0,02
0,5
0,4
0,01
0,5
0,1
0,00
0,1
0,1
0,00
0,1
0,1
0,00
0,1
0,8
0,04
1,2
0,8
0,06
1,4
1,0
0,03
1,4
0,8
0,04
1,3
0,8
0,06
1,6
1,1
0,04
1,6
1,1

0,06

1,8

1,1

0,08

2,1

1,5

0,05

2,1

Zdroj: prepočty IEP, IFP

Zavedenie ETS na fosílne palivá v sektore dopravy by v roku 2026 zvýšilo infláciu o 1,1 až 1,5 p. b.
v závislosti od úvodnej ceny emisných kvót. Až 70 % tohto nárastu by pripadala na cenu zemného plynu.
V nasledujúcich rokoch by rast cien kvót prispieval k celkovej inflácii od 0,05 do 0,08 p. b. ročne. Kumulatívny
dopad do roku 2035 očakávame na úrovni od 1,8 do 2,1 p. b. Tieto prepočty sú však statické, počítané zo
súčasných váh, a nepredpokladajú presun od automobilov s konvenčným pohonom smerom k elektrickým,
ani nižšou spotrebou zemného plynu vyplývajúcej zo zatepľovania. Konečný vplyv na cenovú hladinu v
dlhom období preto môže byť nižší.
Pre vyšší podiel výdavkov na vykurovanie bude vplyv na ceny pre nízkopríjmové a dôchodcovské
domácnosti mierne vyšší – kumulatívne do roku 2035 o 0,1 p. b. pre nízkopríjmové domácnosti, a 0,3 – 0,4
p. b. pre dôchodcovské domácnosti. Na dlhom horizonte však miera inflácie závisí najmä od menovej
politiky ECB, ovplyvnené preto môžu byť najmä relatívne ceny. Reakcia ECB na vyššiu očakávanú infláciu
spomalí ekonomický rast, čo pribrzdí rast ostatných cien tovarov a služieb.
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3.3.2 Vplyv na verejný sektor
Mnohé vplyvy opatrení očakávaného rastu cien tovarov a služieb budú fiškálne neutrálne.
Zdražovanie palív a produktov bude mať povahu uvalenia dane, keďže výnosy z ETS aj spotrebné dane sú
verejnými príjmami. Nákup tovarov a služieb organizáciami verejného sektora preto bude spojený s vyššími
výdavkami, ktoré budú zároveň príjmom, hoci dôjde k transferom medzi organizáciami verejnej správy.
Štátny rozpočet či rozpočty samospráv budú znášať najmä negatívne vplyvy, kým vyššie výdavky spojené s
cenou uhlíka sa stávajú príjmom účelového fondu.
Napĺňanie cieľov Fit for 55 zakladá potrebu realizácie dodatočných verejných investícií. Verejná
správa bude musieť pristúpiť k intenzívnejšej obnove fondu budov, aby prispela k dosiahnutiu energetických
úspor, čo si môže vyžiadať dodatočných 3,1 mld. eur mimo eurofondov. V rámci Plánu obnovy je alokovaných
213 mil. eur na obnovu verejných a pamiatkovo chránených budov. Zabezpečenými investíciami v rámci
Plánu obnovy v oblasti energetickej efektívnosti sú aj budovanie a rekonštrukcie nemocníc alebo súdov. V
rámci nariadenia AFIR bude musieť štát navýšiť aj investície do infraštruktúry pre alternatívne palivá. Ciele
pri nabíjacej infraštruktúre pozdĺž transeurópskych koridorov sú pomerne neambiciózne a súkromný sektor
aktívne realizuje investície, čím sa znižuje relatívna potreba verejnej podpory. Štát ako akcionár ale bude
musieť investovať aj do nabíjacej infraštruktúry na letiskách, ktoré si vyžiada nariadenie AFIR.
Rozšírenie ETS na sektory cestnej dopravy a budov bude mať výraznejšie dopady aj na subjekty
verejnej správy. V sektore budov sa očakáva rast výdavkov spojených so zabezpečovaním energetických
potrieb nehnuteľnosti spravovaných verejným sektorom. Rastúce ceny palív v cestnej doprave sa prejavia
v zabezpečovaní verejných služieb ako napríklad mestská či prímestská hromadná doprava, odpadové
hospodárstvo, zdravotná záchranná služba, ale aj bežná prevádzka služobných vozidiel. Kapitoly štátneho
rozpočtu vynaložili v roku 2019 približne 33 miliónov eur na palivá na dopravné účely. Vzhľadom na typický
palivový mix a scenáre pre cenu ETS v sektore cestnej doprave by sa mohli navýšiť výdavky o 2 až 6
miliónov eur. Vplyv na saldo verejnej správy by bol neutrálny, keďže by išlo o transfer v rámci verejnej správy.
Tabuľka 38: Nárast výdavkov kapitol štátneho rozpočtu na nákup palív v doprave (mil. eur)

Štátny rozpočet

Výdavky na palivá na dopravné
účely (2019)
32,95

35
2,01

Cena emisných kvót (eur/t CO2)
55
75
90
3,16
4,31
5,17

100
5,74

Zdroj: IEP podľa RIS

Krajské samosprávy budú znášať nárast výdavkov spojený so zabezpečovaním výkonov verejnej
dopravy. Predpokladá sa, že cena separátnej ETS pre sektory budov a cestnej dopravy bude konvergovať
k cene už existujúcich kvót. Pri súčasnej cene ETS futures na úrovni 90 eur za tonu CO2 by si zabezpečenie
výkonov v prímestskej autobusovej doprave vyžiadalo vyššie výdavky o približne 26,3 milióna eur. Keďže sa
očakáva, že kvóty sa budú obchodovať za 100 eur, dodatočné výdavky VÚC môžu predstavovať až 29,2 mil.
Tabuľka 39: Nárast výdavkov VÚC na zabezpečovane regionálnej autobusovej dopravy (mil. eur
ročne)

BSK
TTSK
TSK
NSK
ŽSK
BBSK
PSK
KSK

Výkony v roku
2019 (mil. vzkm)
25,8
43,0
47,3
51,1
52,0
60,4
34,1
54,8

35
0,72
1,19
1,31
1,42
1,44
1,67
0,95
1,52

Cena emisných kvót (eur/t CO2)
55
75
90
1,13
1,53
1,84
1,87
2,56
3,07
2,06
2,81
3,37
2,23
3,04
3,64
2,26
3,09
3,71
2,63
3,59
4,30
1,49
2,03
2,43
2,39
3,26
3,91

100
2,05
3,41
3,75
4,05
4,12
4,78
2,70
4,34

Zdroj: IEP podľa MDaV SR
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Ročný vplyv na najväčšie mestá môže potenciálne dosiahnuť až takmer 10 miliónov eur. Kým
regionálna doprava je zabezpečovaná autobusmi štandardnej dĺžky, významný objem výkonov v mestskej
hromadnej doprave je zabezpečovaný aj kĺbovými vozidlami, s čím je spojená vyššia predpokladaná
spotreba paliva. Zároveň, autobusy na alternatívny pohon majú stále relatívne nízky podiel na celkových
výkonoch. Takmer 57 % výkonov v rámci 6 najväčších miest pokrýva dopravný podnik hlavného mesta,
ďalších približne 22 % zabezpečuje Dopravný podnik mesta Košice. Pri súčasnej cene emisných kvót by
výdavky hlavného mesta vzrástli o približne 4,9 milióna eur a v prípade Košíc by to bolo 1,9 milióna eur.
Ostatné mestá by znášali rast výdavkov v objeme približne 1,8 milióna eur. Ak cena kvót dosiahne dlhodobo
realistickú úroveň 100 eur za tonu, výdavky v hlavnom meste vzrastú o 5,4 milióna eur, v Košiciach o 2,1
milióna eur a v ostatných mestách o 2 milióny eur.
Tabuľka 40: Nárast výdavkov najväčších miest na zabezpečovanie MHD (mil. eur ročne)

Bratislava
Nitra
Žilina
Banská Bystrica
Prešov
Košice

Výkony
v roku 2019
(mil. vzkm)
51,3
7,0
3,1
4,4
4,6
20,2

Cena emisných kvót (eur/t CO2)
35

55

75

90

100

1,90
0,26
0,12
0,16
0,17
0,74

2,98
0,41
0,18
0,26
0,27
1,12

4,07
0,56
0,25
0,35
0,37
1,60

4,88
0,67
0,29
0,42
0,44
1,92

5,43
0,75
0,33
0,46
0,49
2,13

Zdroj: IEP podľa MDaV SR

Predpokladáme, že nárast nákladov sa v plnej miere prenesie na objednávateľa dopravných výkonov.
Dopravné podniky pravdepodobne v súvislosti s rastom cien palív navýšia požiadavku na dotáciu od
objednávateľa, keďže by išlo o oprávnené náklady. Vplyv rozšírenia ETS s pokrytím budov a cestnej dopravy
by preto v oblasti verejnej dopravy bol výhradne rozpočtovým vplyvom. V prípade čiastočného prenosu
bremena na cestujúcich prostredníctvom zvýšenia prepravnej tarify by prevažnú časť záťaže znášal verejný
sektor. S ohľadom na výrazne obmedzenú schopnosť samospráv ovplyvňovať vlastné príjmy by takýto
nárast výdavkov bol spojený s nadmernou rozpočtovou záťažou.24

3.4 Nutné opatrenia pre stlmenie negatívnych sociálnych dopadov
Zvýšené ceny fosílnych palív budú mať značné sociálne a distribučné dopady, ktoré budú regionálne
nerovnomerné. Intenzitu dopadov budú primárne definovať sociálno-ekonomické ukazovatele regiónu
a dostupnosť alternatív na tlmenie zvýšenia cien palív. Vyššie riziko prehĺbenia energetickej a palivovej
chudoby možno predpokladať primárne v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji. Rozsiahle časti
týchto krajov majú zároveň nedostatočné pokrytie i kvalitu železničnej infraštruktúry, ktorá by mohla tvoriť
kostru alternatívnej dopravy za prácou. Zásadný vplyv na intenzitu dopadu bude mať aj výška príjmov, kde
domácností s nižším príjmom budú výraznejšie pociťovať zvyšovanie cien palív. Na možnosť prechodu na
lacnejšie palivo bude vplývať plynofikácia regiónu, ale najmä dostupnosť podpory. Tá by mala brať osobitný
zreteľ na domácnosti v ohrození energetickou a palivovou chudobou, keďže tie často nemajú prístup k
bankovým pôžičkám ani zárukám a nemajú sociálne zručnosti na prístup k podporným systémom.

Riešením by mohli byť efektívne schémy štátnych dotácií alebo recyklácia investičných zdrojov prostredníctvom využitia garantovaných
energetických služieb.
24
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Mapa 2: Priemerná miera nezamestnanosti v rokoch 2016-2020 (v %)

Zdroj: IEP podľa ŠÚSR

Mapa 3: Priemerná nominálna mzda v rokoch 2016-2020 (v eur)

Zdroj: IEP podľa ŠÚSR

Na tlmenie negatívnych dopadov vybraných častí balíka Fit for 55 bol zriadený Sociálno-klimatický
fond. Maximálny finančný prídel pre Slovensko bude 1,7 miliardy eur, čo predstavuje 2,36 % z celkovej
alokácie. Členské štáty by mali prispieť aspoň 50 % z celkových odhadovaných nákladov. Fond bude
fungovať od roku 2025 až do roku 2032 a bude prepojený s národnými energetickými a klimatickými plánmi
(NECP). Za zraniteľné skupiny sa považujú tí ľudia, ktorí dávajú podstatnú časť svojho príjmu na energie
a dopravu, alebo aj tí čo nemajú v určitých lokalitách prístup k cenovo dostupným alternatívam mobility
a dopravy. Financovať z fondu bude možno len opatrenia a investície priamo zamerané na zraniteľné
domácnosti, mikro-podniky alebo užívateľov dopravy (Európska komisia, 2021).
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Box 6: Sociálno-klimatický fond
Cieľom Sociálneho klimatického fondu je znížiť vplyv novej EU ETS na ceny fosílnych pohonných
hmôt a palív. Keďže tieto dopady môžu neúmerne ovplyvniť zraniteľné domácnosti a mikro-podniky ako
aj zraniteľných užívateľov dopravy, navrhla Európska komisia zaviesť Sociálny klimatický fond. Fond by
mal poskytovať finančné prostriedky členským štátom na podporu domácich politík cielených na riešenie
týchto vplyvov. Malo by to byť v podobe dočasnej kompenzácie (priame platby občanom – podpora
príjmu), alebo v podobe investícií do opatrení v oblastí klímy na zníženie závislosti od fosílnych palív
(napr. izolácia budov, energetická efektívnosť, prístup k doprave s nulovými emisiami atď.) (WWF, 2021).
Nový fond dopĺňa existujúce rozpočtové nástroje, ktoré sa zameriavajú na investície a zručnosti súvisiace
s prechodom na nízkouhlíkovú ekonomiku.
Sociálny klimatický fond bude fungovať od roku 2025 až do roku 2032 a bude prepojený
s národnými energetickými a klimatickými plánmi (NECP). V prvých dvoch rokoch sa bude prelínať s
Plánom obnovy a odolnosti. Nadväzuje aj na Fond spravodlivej transformácie, ktorého cieľom je poskytnúť
podporu územiam, ktoré čelia vážnym sociálno-ekonomickým problémom vyplývajúcim z transformácie
na klimatickú neutralitu (Európska komisia, 2021).25 Fond a plány sociálnej klímy sa budú spájať s
plánovanými reformami a záväzkami prijatými v národnom energetickom a klimatickom pláne a budú nimi
rámcované. Podľa rámca riadenia v oblasti klímy sú členské štáty povinné v roku 2023 aktualizovať svoje
integrované NECP.
Fond poskytne finančnú podporu členským štátom na financovanie opatrení a investícií
stanovených v ich národných energetických a klimatických plánoch. Podľa nariadenia o riadení
energetickej únie sú členské štáty povinné v roku 2023 aktualizovať svoje integrované NECP.
Modernizovaný NECP má byť platný od leta 2024 do roku 2029, kedy sa má vypracovať nový NECP.
Vyplatenie podpory je podmienené dosiahnutím míľnikov a cieľov na opatrenia a investície, ktoré si
členské štáty určia vo svojich NECP. Míľniky a ciele sú v súlade s klimatickými cieľmi EÚ a zahŕňajú –
energetickú účinnosť, obnovu budov, mobilitu a dopravu s nízkymi až nulovými emisiami, všeobecné
zníženie emisií skleníkových plynov a zníženie počtu zraniteľných domácností (najmä domácností trpiace
energetickou chudobou) zraniteľných mikro-podnikov a zraniteľných užívateľov dopravy, a to aj vo
vidieckych a odľahlých oblastiach. Fond však bude podporovať len tie opatrenia a investície, ktoré
korešpondujú so zásadou „nespôsobiť značnú škodu“ uvedenú v článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852
(Európska komisia, 2021).
Členské štáty budú musieť do júna 2024 zverejniť svoje „sociálne klimatické plány“ na schválenie
Komisiou, v ktorých stanovia, ako vynaložia pridelené peniaze. Do odhadovaných celkových nákladov
môžu členské štáty zahrnúť len opatrenia a investície priamo prinášajúce prospech zraniteľným
domácnostiam, mikro-podnikom alebo užívateľom dopravy. EK identifikuje 6 konkrétnych oblastí, pod
ktoré musia opatrenia a investície navrhnuté členskými štátmi spadať:
1) podporovať renovácie budov, najmä pre tých, ktorí sa nachádzajú v budovách s najhoršími
výsledkami, a to aj vo forme finančnej podpory alebo fiškálnych stimulov, ako je odpočítateľnosť
nákladov na renováciu z nájomného, a to nezávisle od vlastníctva príslušných budov;

Implementácia Sociálneho klimatického fondu prostredníctvom NECP členských štátov bude tiež v súlade s politikou a opatreniami podporovanými
rôznymi inými nástrojmi EÚ, ktoré podporujú sociálne spravodlivý prechod. Patrí medzi ne napríklad Akčný plán na realizáciu Európskeho piliera
sociálnych práv, Európsky sociálny fond Plus (ESF+), Mechanizmus spravodlivej transformácie podľa nariadenia (EÚ) 2021/1056, dlhodobé stratégie
obnovy budov členských štátov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ a Európske stredisko pre monitorovanie energetickej
chudoby (Európska komisia, 2021).
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2) prispievať k dekarbonizácii, vrátane elektrifikácie vykurovania, chladenia a varenia
v budovách, a k integrácii energie z obnoviteľných zdrojov, čo prispieva k dosahovaniu úspor
energie;
3) podporovať verejné a súkromné subjekty pri vývoji a poskytovaní cenovo dostupných
riešení energetickej účinnosti a vhodných nástrojov financovania v súlade so sociálnymi cieľmi
fondu;
4) poskytnúť prístup k vozidlám a bicyklom s nulovými a nízkymi emisiami, vrátane finančnej
podpory alebo fiškálnych stimulov na ich nákup, ako aj k vhodnej verejnej a súkromnej
infraštruktúre vrátane nabíjania a tankovania; pre podporu týkajúcu sa nízkoemisných vozidiel
sa poskytne harmonogram postupného znižovania podpory;
5) poskytovať bezplatný prístup k verejnej doprave alebo prispôsobené tarify za prístup k
verejnej doprave, ako aj podporovať trvalo udržateľnú mobilitu na požiadanie a služby spoločnej
mobility;
6) podporovať verejné a súkromné subjekty pri rozvoji a poskytovaní cenovo dostupnej
mobility a dopravných služieb s nulovými a nízkymi emisiami a využívaní atraktívnych
možností aktívnej mobility pre vidiecke, ostrovné, horské, odľahlé a menej dostupné oblasti alebo
pre menej rozvinuté regióny alebo územia; vrátane menej rozvinutých prímestských oblastí.
Celkové finančné krytie fondu na obdobie rokov 2025 – 2032 bude 72,2 miliardy eur v aktuálnych
cenách, čo by málo zodpovedať 25 % očakávaných príjmov zo začlenenia sektorov cestnej dopravy
a budov do novej EU ETS. Komisia plánuje v najbližšej dobe navrhnúť zmenu o doplnenie nariadenia
o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 s cieľom zohľadniť dodatočné výdavky Únie vo výške
23,7 miliardy eur na obdobie rokov 2025 až 2027. Výdavky by mali byť vyčlenené vopred, aby sa umožnil
plynulý prechod na novú ETS schému. Suma 48,5 miliardy eur na obdobie rokov 2028 – 2032 bude však
závisieť od dostupnosti finančných prostriedkov v rámci ročných stropov platného viacročného finančného
rámca.
Podľa výpočtov Európskej komisie, bude maximálny finančný prídel pre Slovensko 1,7 miliardy
eur v aktuálnych cenách, čo je 2,36 % z celkového Sociálneho klimatického fondu. Medzi rokmi
2025 až 2027 bude maximálny finančný prídel pre Slovensko 558 mil. eur a od 2028 do 2032 to bude
1,142 mld eur. Slovensko tak môže predložiť žiadosť na finančný príspevok zo Sociálneho klimatického
fondu až do výšky maximálneho finančného prídelu. Členské štáty by mali prispieť aspoň 50 % z
celkových odhadovaných nákladov na ich sociálne klimatické plány. Okrem iného môžu členské štáty
použiť príjmy z obchodovania so svojimi kvótami formou aukcie v súlade s kapitolou IVa smernice
2003/87/ES na svoj vnútroštátny príspevok k celkovým odhadovaným nákladom.

3.4.1 Tlmenie dopadov zvýšených cien vybraných palív na vykurovanie
Vykurovanie približne 50 %26 domácnosti bývajúcich v bytových domoch už dnes spadá pod ETS.
Ide najmä o domácnosti napojené na systémy centralizovaného zásobovania teplom, pre ktoré by sa cena
nemala zvyšovať. Zvyšné domácnosti, ktoré kúria plynom a uhlím, pocítia rast cien energií. Až dve tretiny
domácností na Slovensku vykuruje zemným plynom. Pre stlmenie negatívnych dopadov rozšírenia ETS
bude v oblastiach, kde je dostupný plyn, vhodné nahradiť kotol na uhlie plynovým. V prípade, ak plyn nie je
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Odhad pochádza od MH SR podľa Slovenského zväzu výrobcov tepla.
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dostupný, z ekologického hľadiska je vhodné využiť elektrické vykurovanie, či vykurovanie drevom alebo
drevenou alternatívou, ktoré nebudú spadať do ETS, lebo sú považované za uhlíkovo neutrálne.
Graf 59: Vykurovanie slovenských domácností podľa palív
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Zdroj: IEP podľa SHMÚ a ŠÚSR

Ekonomicky najefektívnejšie bude pre domácnosti, ktoré dnes vykurujú uhlím svoje neobnovené
domy, zatepliť ich a prejsť na vykurovanie drevom. Tam, kde je dostupné pripojenie na plyn, môže byť
vhodné aj vykurovanie plynom, ten ale tiež bude podliehať pod ETS. Zmena paliva na elektrinu je návratná
iba vo veľmi dlhom období. Nie zanedbateľná časť obyvateľstva vykuruje aj elektrickou energiou (najmä
okresy Liptovský Mikuláš, Senec a Dunajská Streda) a najmä na juhozápadnom Slovensku môže byť vhodná
aj inštalácia zariadenia na solárnu energiu. V tomto prípade však pôjde o regionálne špecifiká a možno
predpokladať, že domácnosti prejdú primárne na biomasu alebo plyn. S výnimkou prechodu na elektrinu
dosiahnu domácnosti významnú úsporu aj oproti súčasným nákladom spojeným s vykurovaním
svojich domov.
Tabuľka 41: Prechod z uhlia na iné palivo (neobnovené rodinné domy)
Ročné náklady na uhlie dnes (eur)
Ročné náklady na uhlie s ETS (eur)
Investičné náklady na obnovu (eur)
Prechod z uhlia na...
Investičné náklady na prechod na dané palivo (eur)
Ročné náklady na dané palivo po obnove a s ETS (eur)
Ročná úspora oproti zvýšenej cene o ETS (eur)
Ročná úspora oproti dnešnému stavu (eur)
Návratnosť celej investície (v rokoch)
Návratnosť investície domácnosti pri 50% podpore (v rokoch)

plyn
6 000
669
1 261
517
15
7,5

1 187
1 930
12 936
drevené pelety drevo
5 900
3 820
458
347
1 472
1 583
729
840
12,8
10,6
6,4
5,3

elektrinu
3 430
1 480
450
-293
36,3
18,2

Zdroj: IEP podľa oplyne.info a energie-portal27

Prechod na vykurovanie biomasou má negatívnu externalitu v podobe tvorby prachových častíc. Pri
použití dreva ako paliva, je vypustené množstvo prachových častíc PM10 a PM2,5 za 2 dni rovnaké ako vypustí
automobil za rok (Lawrence, Sokhi, & Pavindra, 2016). PM2,5 sa môžu dostať až do pľúcnych mechúrikov a
sú zodpovedné za vyše 1500 predčasných úmrtí na Slovensku ročne a majú spojitosť až s 5 % všetkých
úmrtí na Slovensku. Ekonomické náklady predčasných úmrtí sa odhadujú na 5,3 miliárd eur ročne alebo
27

Metodika k výpočtu-dopíšem
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6,9 % HDP, kde priame náklady činia viac ako pol miliardy eur (Antalová & Markandya, 2021). Proti
Slovensku v tejto veci začala Európska komisia konanie o porušení povinnosti za neplnenie limitných úrovní
PM10 a PM2.5 v ovzduší. Vykurovanie domácnosti má až 77 % podiel na znečisťovaní ovzdušia prachovými
časticami (MŽP SR, 2020). Z týchto dôvodov je vykurovanie drevom v niektorých mestách, najmä v USA
a Británii zakázané alebo obmedzované (BBC, 2020).
Mapa 4: Podiel domácností, ktoré vykurujú tuhým palivom28

Zdroj: IEP podľa ŠÚSR

Jediným riešením na zníženie vypustených prachových častíc pri spaľovaní tuhého paliva je
nahradenie starých vykurovacích zariadení novými. Tie musia spĺňať prísnejšie normy, sú efektívnejšie,
a tak produkujú menej splodín. Certifikované kotly majú výrazne menšie tepelné straty vďaka použitiu nových
materiálov, rovnomernejšie horenie, čím sa znižuje množstvo PM a menej zanáša komín a výrazne lepšie
tesnenie, čím zabraňujú preniku prachových častíc do domácností. Hlavným benefitom nových kotlov je
nižšia produkcia skleníkových plynov a že produkujú až o 80 % menej PM2.5 v porovnaní so starými kotlami.
Problémom pri vykurovaní drevom je aj nízka kvalita alebo zle spracované palivové drevo. Palivové
drevo dosahuje výrazne vyššie emisie v prípade, ak nie je správne vysušené. V roku 2019 Veľká Británia
prijala stratégiu (Department for environment UK, 2019) , ktorej cieľom je do roku 2030 znížiť množstvo častíc
v ovzduší o 46 %, ktorej súčasťou je aj postupné obmedzovanie vykurovania drevom v miestach, kde
existujú aj iné alternatívy, ako napríklad plyn. V miestach, kde nie je na vykurovanie možné využívať plyn
alebo elektrinu, bude možné inštalovať výhrevné telesá na palivá z dreva, nie priamo na drevo. Príkladom
paliva sú drevené pelety alebo brikety, ktoré sú vyrábané zo správne vysušeného dreva a majú vyššiu
výhrevnosť ako klasické drevo.
Možnosťou ako znížiť produkciu splodín a zvýšiť efektivitu vykurovania je zníženie tepelných strát.
To sa dá zabezpečiť izoláciou a zateplením starých aj novších budov. Plne zateplený dom môže znížiť
spotrebu až o 70 %, a plne zateplený byt až o 43 %. Znížením množstva energie potrebnej na vykurovanie
sa znižuje aj množstvo paliva a splodín, ktoré sú s vykurovaním spojené. Zatepľovanie budov je aj súčasťou
Plánu obnovy a odolnosti, v ktorom na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov bude v rokoch
2022-2026 vyčlenených 528 mil. eur. Podľa údajov ŠÚSR zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku
2021 aspoň čiastočnou obnovou prešlo 60 % rodinných domov a 79 % bytových domov, pričom išlo primárne
o výmenu okien. Obvodový plášť bol obnovený len v 31 % rodinných a 56 % bytových domoch, čo

28

Tuhé palivo okrem uhlia zahŕňa aj drevo, či brikety.
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predstavuje veľký potenciál pre ďalšie obnovy. V prípade zateplenia si tak vedia významne znížiť náklady
na vykurovanie aj domácnosti, ktoré kúria plynom.
Tabuľka 42: Prechod z plynu na iné palivo (neobnovené rodinné domy)
Ročné náklady na plyn dnes (eur)
Ročné náklady na plyn s ETS (eur)
Investičné náklady na obnovu (eur)
Prechod z plynu na...
Investičné náklady na prechod na dané palivo (eur)
Ročné náklady na dané palivo po obnove a s ETS (eur)
Ročná úspora oproti zvýšenej cene o ETS (eur)
Ročná úspora oproti dnešnému stavu (eur)
Návratnosť celej investície (v rokoch)
Návratnosť investície domácnosti pri 50% podpore (v rokoch)

elektrinu
3 430
1480
565
140
29,0
14,5

1 620
2 045
12 936
drevené pelety
5 900
458
1587
1162
11,9
5,9

drevo
3 820
347
1698
1273
9,9
4,9

Zdroj: IEP podľa ZSE, oplyne.info a energie.portal

V prípade už obnovených domov bude možné dosiahnuť úsporu len prechodom na biomasu. Týka
sa to tak tých domácností, ktoré dnes kúria uhlím, ako aj tých, ktoré vykurujú plynom. Návratnosť pri
vykurovaní drevenými peletami je ale viac ako dvojnásobne dlhšia ako pri vykurovaní drevom. V prípade
prechodu z uhlia na drevené pelety možno očakávať približne o 11 % vyššie náklady na vykurovanie
domácnosti oproti dnešku, ale stále výrazne nižšie než v prípade vykurovania uhlím po zavedení ETS na
budovy. Pri výpočtoch sme rátali s cenou ETS na úrovni 75 eur/tCO2e. Ak by bola cena ETS vyššia,
návratnosť by bola kratšia. Zároveň by to predstavovalo vyššie príjmy do Sociálno-klimatického fondu.
Tabuľka 43: Prechod z uhlia na iné palivo (obnovené rodinné domy)
Ročné náklady na uhlie dnes (eur)
Ročné náklady na uhlie s ETS (eur)

412
635

Prechod z uhlia na...

drevo

drevené pelety

Investičné náklady na prechod na dané palivo (eur)
Ročné náklady na dané palivo po obnove a s ETS (eur)

3 820
347

5 900
458

Ročná úspora oproti zvýšenej cene o ETS (eur)
Ročná úspora oproti dnešnému stavu (eur)

288
65

177
-46

Návratnosť celej investície (v rokoch)
Návratnosť investície domácnosti pri 50% podpore (v rokoch)

13,3
6,6

33,3
16,7
Zdroj: IEP podľa ZSE, oplyne.info a energie.portal

Tabuľka 44: Prechod z plynu na iné palivo (obnovené rodinné domy)
Ročné náklady na plyn dnes (eur)
Ročné náklady na plyn s ETS (eur)

542
669

Prechod z plynu na...

drevo

drevené pelety

Investičné náklady na prechod na dané palivo (eur)
Ročné náklady na dané palivo po obnove a s ETS (eur)

3 820
347

5 900
458

Ročná úspora oproti zvýšenej cene o ETS (eur)
Ročná úspora oproti dnešnému stavu (eur)

322
195

211
84

Návratnosť celej investície (v rokoch)
Návratnosť investície domácnosti pri 50% podpore (v rokoch)

11,8
5,9

27,9
13,9

Zdroj: IEP podľa ZSE, oplyne.info a energie-portal

Približne 50 % domácností bývajúcich v bytových domoch je už dnes pod ETS a zahrnutím zvyšku
dôjde k zrovnaniu podmienok. V bytových domoch, ktoré nie sú pod centrálnym vykurovaním a teda nie
sú pod ETS, dôjde k zvýšeniu nákladov, keďže na rozdiel od centrálne vykurovaných domácností dnes za
88

ETS neplatia. V prípade neobnovených bytových domov by mohlo dôjsť k významným úsporám po zateplení,
i keď pri bytoch býva úspora nižšia než v prípade rodinných domov.
Tabuľka 45: Náklady domácnosti v bytových domoch bez CZT
Ročné náklady na vykurovanie dnes (eur)
Ročné náklady na vykurovanie s ETS (eur)
Investičné náklady na obnovu (eur)
Ročné náklady na vykurovanie s ETS po obnove (eur)
Ročná úspora (eur)
Návratnosť investície (v rokoch)
Návratnosť investície pri 50% podpore (v rokoch)

462
591
6 800
337
254
26,8
13,4
Zdroj: IEP podľa ZSE, oplyne.info a energie.portal

Možnosťou ekologického vykurovania je aj vykurovanie pomocou tepelného čerpadla. Táto
alternatíva je však veľmi nákladná a prechod na tepelné čerpadlo je viac ako 2 krát drahší ako prechod na
plyn, pričom náklady sú takmer porovnateľné ako pri vykurovaní plynom. Životnosť tepelných čerpadiel sa
udáva na 15 rokov, no návratnosť investície sa pohybuje na úrovni 14-18 rokov. Z týchto a ďalších dôvodov
je tepelné čerpadlo alternatívou vhodnou len pre pomerne malú časť obyvateľstva, najmä v južných
teplejších oblastiach Slovenska.
Zmena spôsobu vykurovania bude mať aj vplyv na množstvo spotrebovaného plynu a biomasy. Ak
by všetky domácnosti bývajúce v domoch s možnosťou vykurovania plynom túto možnosť využili, spotreba
domácností by narástla o 11 %, čo celkovo tvorí nárast asi o 4 %. Na vyrovnanie nárastu spotreby plynu, by
bolo potrebné obnoviť 11 500 rodinných domov vykurovaných plynom, čo je aj v súlade s cieľom Plánu
obnovy a odolnosti. Na Slovensku stále 34 tisíc domácnosti vykuruje uhlím. V najpesimistickejšom scenári,
ak by všetky tieto domácnosti prešli na vykurovanie drevom, by bolo potrebné vyťažiť ďalších 411 tisíc m3
dreva, čo predstavuje nárast ťažby o 5,5 %. Pri odhade sa vychádza z priemernej miery obnovy budov, je
však pravdepodobné, že u domácnosti, ktoré vykurujú uhlím, bude vyšší potenciál obnovy.

3.4.2 Opatrenia zamerané na znižovanie energetickej chudoby
Energetická chudoba sa v podmienkach Slovenska doteraz riešila len v súvislosti s prudkým
nárastom cien energií pre domácnosti a to výlučne formou ad-hoc opatrení. Naposledy taká situácia
vznikla začiatkom roka 2022, kedy podľa údajov ÚRSO vzrástli priemerné ceny v roku 2022 oproti roku 2021
pri elektrine o 13,5 %, pri plyne o 22,1 % a pri teple dodávanom cez sústavy centralizovaného zásobovania
teplom (CZT) o 8,6 %. Tému energetickej chudoby má v kompetencii Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
(ÚRSO). ÚRSO vo februári 2020 predložil Koncepciu na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky
energetickej chudoby, koncepcia nebola na vláde schválená a žiadne systematické opatrenia sa neprijali. V
súčasnosti ÚRSO pripravuje novú koncepciu, ktorá by mala byť predložená na jeseň 2022.
Rast priemerných cien môže skrývať značnú variabilitu rastu cien pre rôzne typy domácností. Pri
elektrine a plyne záleží, na čo všetko domácnosť danú energiu spotrebováva. Napr. pri plyne vzrástli
priemerné ceny v roku 2022 pre domácnosti s využitím plynu len na varenie o 9,1 %, ale pre domácnosti s
využitím plynu na varenie, ohrev vody a kúrenie až o 23,8 %. Pri teple je situácia ešte komplikovanejšia. Na
rozdiel od elektriny a plynu, kde všetky domácnosti spadajú pod regulovaný segment, pri teple sú regulované
ceny len pre domácnosti, ktoré sú napojené na sústavy CZT. Pre domácnosti s tzv. bytovými kotolňami
(vlastnenými majiteľmi bytov) nie sú ceny výroby tepla regulované. Pre regulované domácnosti môže hrať
pri cene významnú úlohu obdobie, v ktorom teplárne nakupujú vstupné energie potrebné na kúrenie a ohrev
vody (ako kľúčová sa v roku 2021 ukázala stratégia nákupu zemného plynu).
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Nízkopríjmové domácnosti sú rastom cien energií ovplyvnené viac ako vysokopríjmové domácnosti, pretože
podiel výdavkov na energie na ich celkových výdavkoch je vyšší ako u vysokopríjmových domácností. Nízka
energetická účinnosť spôsobuje vysokú spotrebu energie, a tak dostáva dotknuté domácnosti do horšej
situácie v porovnaní s domácnosťami, ktoré majú podobné príjmy, ale vyššiu energetickú efektívnosť obydlia
a vykurovania. Tieto domácnosti často nemajú dostatok prostriedkov na investovanie do opatrení na
zvýšenie energetickej účinnosti, nemajú prístup k bankovým pôžičkám ani zárukám a nemajú
sociálne zručnosti na prístup k podporným systémom.
Box 7: Definície energetickej chudoby
Na Slovensku absentuje oficiálna definícia energetickej chudoby. Zákon o regulácii sieťových odvetví ju
definuje široko ako „stav, kedy priemerné mesačné výdavky domácnosti na spotrebu elektriny, plynu,
tepla na vykurovanie a na prípravu teplej úžitkovej vody tvoria významný podiel na priemerných
mesačných príjmoch domácnosti“. V praxi je však zložité nastaviť takú definíciu, ktorá by jednoznačne
definovala energetickú chudobu na základe kvantitatívnych príjmových a výdavkových kritérií a na druhej
strane by správne zacielila na tie skupiny domácností, ktoré v skutočnosti čelia najväčšiemu riziku
ohrozenia. Preto aj podľa štúdie SAV z piatich analyzovaných krajín, ktoré sa systematicky venujú tomuto
fenoménu, len Veľká Británia má jasné a implementovateľné definície energetickej chudoby, pričom
existujú rôzne definície na centrálnej a lokálnej úrovni (Dokupilová, Gerbery, & Filčák, 2020).
Smernica o energetickej efektívnosti v rámci balíčka Fit for 55 navrhuje definíciu energetickej chudoby
ako nedostatočný prístup domácnosti k energetickým službám, ktoré sú základom dôstojnej životnej
úrovne a zdravia vrátane primeraného tepla, chladenia, osvetlenia a elektrickej energie pre spotrebiče v
relevantnom vnútroštátnom kontexte, existujúcej sociálnej politike a iných relevantných politikách.
Výslednú definíciu z tohto návrhu bude potrebné transponovať do slovenskej legislatívy.
Všeobecná definícia energetickej chudoby znie, že je výsledkom kombinácie nízkeho príjmu, vysokého
podielu čistého príjmu vynaloženého na energie a slabej energetickej efektívnosti domácností. Dôležitou
charakteristikou je aj to, že domácnosti v energetickej chudobe nedokážu udržiavať svoje domovy
dostatočne teplé. Pri určovaní energetickej chudoby len na základe hranice príjmov je problematické, že
energetickou chudobou trpia nielen nízkopríjmové domácnosti ale aj domácnosti s nižšími strednými
príjmami. Nastavanie hranice na vyššiu úroveň ako nízkopríjmové domácnosti však naráža na problém,
že podpora by mohla byť neúmerne vysoká vzhľadom na náklady verejného rozpočtu. Logickým krokom
je preto nastavenie hranice kombinácie celkových disponibilných príjmov a výdavkov domácností na
energie, napríklad určenie minimálnej hranice príjmu, ktorá má zostať domácnosti po odrátaní výdavkov
na energie.
Tento krok však prináša viacero komplikácií. Po prvé, skutočne chudobné domácnosti majú tendenciu
energiami maximálne šetriť, a preto ich výdavky na energie neodrážajú ich skutočnú potrebu pre
zabezpečenie dostatočného tepla v domove. Po druhé, vysoké výdavky na energie často súvisia s
nevhodne zvoleným energetickým mixom domácností, s nehospodárnou spotrebou alebo s energeticky
nevhodným obydlím (staré domy, zatekanie, nepriliehavé okná ap.), čo môže byť aj v rozpore
s environmentálnymi cieľmi (kúrenie uhlím). Po tretie, tieto indikátory ukazujú situáciu v súčasnosti a
neberú do úvahy iné dôležité faktory, ktoré k nej viedli. Navyše nízkopríjmové domácnosti, ktorá spĺňali
podmienky energetickej chudoby, ale ktoré už investovali do zvýšenia energetickej efektívnosti svojho
obydlia, už v súčasnosti môžu mať nižšie výdavky na energie, ale museli si predtým na to zobrať úver
alebo spotrebovali značnú časť svojich úspor.
Všetky tieto aplikačné problémy hovoria v prospech toho, že energetickú chudobu nie je možné oddeliť
od celkovej chudoby a preto je možno v niektorých prípadoch efektívnejšie zamerať sa na indikátory
chudoby ako takej, ktorá nezohľadňuje len aktuálne príjmy a výdavky ale aj celkový majetok a stav obydlia.
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Autori predmetnej štúdie SAV odporúčajú, aby sa za energeticky chudobné považovali domácnosti,
ktorých náklady na energie prepočítané na m2 prevyšujú národný medián a zároveň úroveň ich príjmov je
nižšia ako 30-ty percentil. Alternatívne by domácnosti mohli byť pokladané za ohrozené energetickou
chudobou vtedy, ak im po úhrade nákladov na energie zostane menej než 1,5 násobok životného minima
a zároveň ich náklady na energie pripadajúce na m2 obytnej plochy sú vyššie ako národný medián
(Dokupilová, Gerbery, & Filčák, 2020).
Autori štúdie na základe údajov rodinných účtov 2015 vypočítali, že energetická chudoba podľa prvej
definície ohrozuje 14,5 % domácností. Najviac zasiahnutým krajom by bol Košický kraj s 19 % domácností
v energetickej chudobe, nasledovaný Banskobystrickým (15,4 %) a Trnavským krajom (14,3 %). Väčšina
obyvateľov ohrozených energetickou chudobou býva v domácnosti sama (32 %) alebo len vo dvojici
(50 %), pričom väčšina býva v bytoch s plochou blízko 50 m2, ktoré aj vlastnia. Podmienky druhej definície
spĺňa 8,8 % domácností. Väčšina z nich býva v samostatných rodinných domoch, ktorých sú vlastníkmi.
Najväčšia časť z nich (20 %) býva v malých obciach do 1000 obyvateľov. Až polovica domácností sa
skladá z jedného (20 % prípadov) alebo dvoch (30 %) členov domácnosti (Dokupilová, Gerbery, & Filčák,
2020).
Nevýhodou oboch definícií je ich zameranie na terajšie náklady, ktoré však nie sú optimálne. Náklady na
energie by mohli byť oveľa nižšie, čoho príčinou je energetická neefektívnosť objektov či v domácnosti
využívaných zariadení. Naopak, niektoré domácnosti majú náklady na energie oveľa nižšie, ako by sa
dalo očakávať. Dôvodom môže byť nedostatočné vykurovanie kvôli nedostatku financií. Existujú aj
všeobecné výhrady voči samotnému pojmu "energetická chudoba", kedy sa preferuje len pojem
„chudoba“ sama o sebe. Preferencia riešenia „energetickej chudoby“ napr. dotovaním energií môže viesť
k stavu, že časť ľudí bude stále žiť v energeticky neefektívnych príbytkoch a nebudú mať dostatok
prostriedkov napr. na stravu.
Na základe uvedených charakteristík energetickej chudoby a príkladov zo zahraničia by opatrenia
hospodárskej politiky na zmiernenie energetickej chudoby mohli byť orientované na tri základné oblasti:




Investičné opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti v podobe kombinácie jednoduchých
a lacných prístupov s tými, ktoré si vyžadujú vyššie investície. Ide o širokú škálu investícií od
efektívnejšieho osvetlenia v interiéri, náterov dverí a okien, reflexných fólií pre radiátory, teplomery,
cez výmenu domácich spotrebičov a nahradenie neefektívnych vykurovacích systémov (ak je to
možné, využívajúce obnoviteľné zdrojov energie), až po hlbokú obnovu budov. V niektorých
prípadoch môže byť výhodnejšie presťahovať ľudí a vytvárať systém sociálneho bývania s využitím
nových pasívnych domov. Domácnosti ohrozené energetickou chudobou, ktoré nemusia mať
dostatok prostriedkov na spolufinancovanie investícií, si budú vyžadovať osobitný prístup
a to či už vyššou podporou alebo pomocou úveru v banke. EBRD poskytuje záruky komerčným
bankám, ktoré pripravujú výhodný bankový produkt pre rizikovejších klientov. Je vhodné pokračovať
v zabehnutých schémach v predmetnej oblasti (napr. nadviazať na obnovu budov Slovenskou
agentúrou životného prostredia v rámci Plánu obnovy a odolnosti).
Poskytnutie finančného príspevku pre najchudobnejších a najviac zasiahnutých energetickou
chudobou. Návrh nariadenia európskeho parlamentu a rady, ktorým sa zriaďuje Sociálno-klimatický
fond obsahuje ustanovenie, na základe ktorého sa navrhuje možnosť použitia časti zdrojov fondu
na priamu finančnú podporu nízkopríjmových domácností v energetickej chudobe. V prebiehajúcej
diskusii je však podstatná časť čistých prispievateľov do rozpočtu EÚ proti takejto možnosti, pretože
by v praxi znamenala podporu energetickej neefektívnosti obydlí, čo je v rozpore s filozofiou balíka
Fit for 55.
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Zlepšenie informovanosti o opatreniach a zlepšenie prístupu dotknutých domácností k účasti na
opatreniach sociálno-klimatického fondu. Zahrnúť by sa mohli napr. aj existujúce a plánované
regionálne a miestne energetické centrá.

Rozhodnutiam o opatreniach zameraných na energetickú chudobu by mala predchádzať práca na definovaní
energetickej chudoby na Slovensku, ktorá ale vzhľadom na uvedené skutočnosti nebude môcť obsahovať
jedinú definíciu energetickej chudoby založenú na kvantitatívnych ukazovateľoch. Pôjde tak skôr o ucelený
súbor indikátorov, ktorý by mal byť používaný v kombinácii s posúdením individuálnej situácie
nízkopríjmových domácností z hľadiska energetickej efektívnosti obydlia. Keďže na investície do zvyšovania
energetickej efektívnosti obydlí budú pravdepodobne používané vo veľkej miere EÚ financie, je potrebné
zvážiť fakt, že chudobné domácnosti nie sú typ žiadateľov, ktorý sa zapája do dopytovo orientovaných
výziev. Preto nevyhnutnou súčasťou efektívnej alokácie takýchto zdrojov sa javí byť silná spolupráca a
kompetencie samospráv v tejto oblasti.
Osobitnú pozornosť bude nutné venovať domácnostiam, ktoré sú ohrozené energetickou chudobou,
vykurujú uhlím alebo plynom a zároveň bývajú v domoch, ktoré už boli obnovené. Možné investície
do zateplenia, resp. výmeny kotlov sa tu môžu minúť účinkom, ak už v minulosti k podobným investíciám
a teda aj úsporám došlo. Na základe zisťovania EU SILC 2020 bolo na Slovensku v riziku chudoby alebo
sociálneho vylúčenia takmer 800 tis. ľudí, čo predstavovalo 14,8 % z celkového počtu obyvateľov SR
(Štatistický úrad SR, 2021). V Dlhodobej stratégii obnovy budov 2020, ktorá je súčasťou Integrovaného
národného energeticko–klimatického plánu SR do roku 2030 sa uvádza, že z celoslovenského hľadiska je
obnovených viac ako 67,87 % bytov v bytových domoch (Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 2020). Dá sa
predpokladať, že finančné prostriedky na obnovu mali skôr domácnosti vo vyšších príjmových skupinách
a obyvateľstvo ohrozené energetickou chudobou predstavuje skôr veľký potenciál pre obnovu budov. Možno
predpokladať, že táto skupina obyvateľstva by nemala byť početná, je však nutné v kontexte mapovania
energetickej chudoby cielene sledovať aj ukazovatele obnovy i paliva.
Nevyhnutným predpokladom implementácie nástrojov v oblasti energetickej chudoby je
vypracovanie návrhu koncepcie a je následné prijatie Vládou SR. Tá stanoví nástroje ochrany a pomoci
určené priamo ohrozeným odberateľom alebo nepriamo prostredníctvom zadefinovania verejných politík najmä v oblasti sociálnej podpory alebo prostredníctvom špeciálnych nástrojov realizovaných
prostredníctvom určenia úloh pri výkone cenovej a necenovej regulácie v sieťových odvetviach. Od roku
2023 sa očakáva začiatok jej uplatňovania a s ňou spojený zber dát29 pre kvalifikované posudzovanie nároku
na čerpanie nástrojov na ochranu pred energetickou chudobou vrátane lepšieho zacielenia opatrení zo
Sociálno-klimatického fondu od roku 2025.

3.4.3 Tlmenie dopadov zvýšených cien palív v doprave
Vyššia hustota obyvateľstva a pracovných miest znamenajú nižšiu vzdialenosť ciest do práce a za
rekreáciou, a zároveň aj vyššiu pravdepodobnosť dobrej hromadnej dopravy. Na Slovensku je
najlepšia dostupnosť verejnou dopravou na západe krajiny. Podľa národného prieskumu mobility z roku 2015
je cca 30 % ciest vykonaných za cestou do práce alebo školy (Kováč & Hlavatý, 2020). Ľudia žijúci na vidieku
robia najmenej ciest, ale sú najdlhšie (Tabuľka 46).

ÚRSO v súčasnosti preskúmava možnosť vytvorenia anonymizovaného univerzálneho identifikátora odberateľa. Zavedenie možno očakávať
najskôr od začiatku nového regulačného obdobia (tzn. od roku 2023). V prípade zavedenia do praxe by identifikátor umožnil adresne vykonávať
jednotlivé verejné politiky s ohľadom na skutočnú spotreby energií odberateľom. Ak by sa databáza prepojila s databázami iných orgánov štátnej a
verejnej správy, koncept má potenciál stať sa nástrojom pre adresné posúdenie nároku na pomoc odberateľovi ohrozenému energetickou chudobou.
29
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Tabuľka 46: Dĺžka ciest na Slovensku podľa typu aglomerácie
Typ
Jadrová obec
Malé mestá
Stredné mestá
Veľké mestá
Vidiecka obec

Priemerná dĺžka cesty (v km)
12,5
10,9
10,4
10,8
13,3

Hybnosť (počet ciest na človeka za deň)
2,3
2,3
2,4
2,5
2,1

Veľkomesto - od 50tis obyvateľov; Stredné mesto – 20tis - 50tis obyvateľov; Malé mesto – do 20tis. obyvateľov; jadrová obec – v prístupovej
vzdialenosti do 30 min od regionálnych centier v zmysle KURS.
Zdroj: Kováč & Hlavatý, 2020

Najviac zasiahnuté zmenami v cenách paliva by boli vidiecke obce a obce v krajoch, kde sa cestuje
ďaleko za prácou (Trnavský, Banskobystrický). Podľa dát zo sociálnej poisťovne a zdravotného
poistenia v roku 2018 pracovalo 64 % obyvateľstva v tej istej obci, ako bývalo, pričom 36 % obyvateľstva
dochádzalo do iného okresu (tabuľka 47). V Bratislavskom a Košickom kraji je najviac ľudí, ktorí žijú
a pracujú v tej istej obci, alebo v tom istom okrese.
Tabuľka 47: Dochádzanie do práce
Kraj
Bratislavský
Košický
Nitriansky
Prešovský
Žilinský
Banskobystrický
Trenčiansky
Trnavský

Obyvateľstvo s prácou v obci bydliska
83 %
67 %
60 %
60 %
58 %
56 %
56 %
52 %

Obyvateľstvo s prácou v inom okrese
17 %
34 %
40 %
40 %
42 %
44 %
44 %
48 %
Zdroj: ÚHP podľa Inštitút finančnej politiky

Najstaršie autá sa nachádzajú na južnom Slovensku, na Záhorí, Ponitrí a na hranici s Ukrajinou.
Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Trebišov a Sobrance sú okresy s najvyšším mediánovým vekom vozidiel,
ten je dvojnásobný oproti veku áut v Bratislave. Možno predpokladať, že obyvatelia týchto okresov budú
najviac zasiahnutí dopravnou chudobou, keďže už dnes nemajú prostriedky na obnovu vozidiel.
Mapa 5: Medián veku áut v okresoch SR

Zdroj: MV SR, vlastné spracovanie IEP
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Investície by mali byť koncentrované do regiónov, kde je vysoký potenciál prehĺbenia palivovej
chudoby. Kritériami pre cielenie podpory by mali byť stav miestnej infraštruktúry, socioekonomické
charakteristiky ako nezamestnanosť či mzdová úroveň, ale aj stav vozidiel individuálnej automobilovej
dopravy. Zvýšenie cien palív vo väčšej miere dolieha na ekonomicky menej rozvinuté regióny, kde sú aj
nedostatočné alternatívy napr. vo forme spoľahlivej železničnej dopravy s atraktívnym taktom.






V železničnej doprave sa bude realizovať intenzívnejšia údržba, ktorá zvýši traťové rýchlosti, čo
zatraktívni prepravu vlakom. Dodatočné investície sú potrebné v oblasti elektrifikácie
perspektívnych tratí a nákupu elektrických jednotiek, aby sa zvýšila dostupnosť koľajovej dopravy,
ale aj zlepšili ekologické parametre.
V prevádzkach mestskej hromadnej dopravy je možné rozširovať elektrickú trakciu. Električkové
a trolejbusové trate sú iba v najväčších mestách, ktoré majú zároveň najvyššiu dostupnosť mestskej
hromadnej dopravy aj lepšie socioekonomické postavenie, pričom ide o veľmi nákladné
infraštruktúrne investície.
Elektrobusy môžu byť vhodne začlenené do hromadnej dopravy v stredných a menších mestách,
kde sa v menšej miere prejavuje obmedzený rádius, pričom je potrebné podporiť ich nákup aj rozvoj
potrebnej infraštruktúry. Rizikom je možný nezáujem miestnych samospráv o rozvoj autobusovej
dopravy, keďže objednávanie výkonov by mohlo predstavovať vysokú rozpočtovú záťaž. Z tohto
dôvodu už v súčasnosti niektoré mestá využívajú služby regionálnej dopravy financovanej VÚC,
pričom autobusové linky zastavujú v rámci daných miest a obsluhujú ich aj vnútorne.

Tabuľka 48: Mestá potenciálne vhodné pre podporu rozšírenia MHD (transformovaná škála so
skóre*)
Mesto
Rožňava
Snina
Vranov nad Topľou
Rimavská Sobota
Zlaté Moravce
Kežmarok
Trebišov
Nové Mesto nad Váhom
Šahy
Brezno
Humenné
Levoča
Čadca
Spišská Nová Ves
Levice

Dostupnosť
MHD
4
3
4
3
4
4
4
3
4
3
2
3
3
2
3

Miera
nezamestnanosti
4
4
4
4
2
4
4
2
3
3
4
4
3
4
3

Priemerná
mzda
3
4
4
4
4
4
4
4
2
3
4
3
4
3
2

*údaje zo vzorky 60 miest boli transformované do škály od 0 po 1, pričom body boli pridelené v každom
ukazovateli podľa kvartilov od 1 po 4

Priemerný
vek áut
4
4
3
4
4
2
1
4
4
4
3
3
3
3
4

Celkové
skóre
15
15
15
15
14
14
13
13
13
13
13
13
13
12
12

Zdroj: IEP podľa ÚHP a ŠÚSR

Box 8: Dopravná chudoba a sociálne vylúčenie
Dopravná chudoba je nedostatočný prístup k rôznym dopravným prostriedkom alebo k potrebným
službám, alebo nedostatočná schopnosť využiť dopravu kvôli vysokým cenám a/alebo nízkym príjmom.
Dopravná chudoba je úzko prepojená s energetickou chudobou, pričom majú spoločné príčiny: nízke
príjmy, vysoké ceny palív a nízku energetickú efektívnosť vlastnených dopravných prostriedkov (Mattioli,
Lucas, & Marsden, 2017) . Dopravná chudoba je často pociťovaná nárazovo, ako dôsledok zhoršenia sa
jedného z troch vyššie uvedených faktoroch, ktoré ju spôsobujú.
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Domácnosti priorizujú výdavky na cesty do práce nad iné aktivity, aj nad domáce kúrenie, alebo kúpu
jedla (Jouffe & Massot, 2013), (Deutsch, Guio, Pomati, & Silber, 2015). Nedostatok fyzickej a cenovej
dostupnosti dopravy je korelovaný s vyššou nezamestnanosťou v území, nižšej participácii na vzdelávaní
a školeniach, horšími stravovacími návykmi, aj nižším využívaním verejného zdravotníctva a vyššej miery
sociálneho vylúčenia (Mattioli, Lucas, & Marsden, 2017), (Lucas, Stokes, Bastiaanssen, & Burkinshaw,
2019). Typicky sú nárazovými zmenami ovplyvnené najmä zraniteľné skupiny – marginalizované
komunity, jednorodičovské domácnosti, osoby so zdravotným postihnutím (Lucas, Stokes, Bastiaanssen,
& Burkinshaw, 2019), ale relevantné údaje o dopravných možnostiach týchto skupín v SR nemáme.
Vhodné riešenia závisia od miestneho kontextu. Medzi politiky odporúčané v literatúre patrí:










vytvorenie a sledovanie indikátorov dopravnej chudoby, ktoré sú schopné rýchlo zachytiť zmeny,
zníženie daňových odvodov pre ľudí, ktorí žijú v regiónoch s nižšou dopravnou dostupnosťou,
zlacnené/bezplatné lístky verejnej dopravy pre nízkopríjmové skupiny (Lucas, Tyler, &
Christodoulou, 2009),
úvery s nízkymi splátkami pre nákup vybraných vozidiel,
stimulácia zošrotovania starých automobilov, kúpou nových palivovo efektívnych alebo
elektrických automobilov,
cielené zahusťovanie obyvateľstva,
zvýšené dotácie na verejnú dopravu v nízkopríjmových regiónoch,
školenia na ekologickú jazdu automobilov, ktoré znižuje spotrebu,
investície do cyklociest (Lucas & Pangbourne, 2014).

3.4.3.1 Železničná doprava
Z hľadiska dostupnosti je sieť železničných tratí na Slovensku relatívne hustá (3 627 km), čím
poskytuje veľký teoretický prepravný potenciál nielen pre diaľkovú, ale aj pre prímestskú verejnú osobnú
dopravu. Z analýzy realizovanej na IDP (Hlavatý, 2022) vyplýva, že v obciach v časovej dostupnosti 50 minút
cesty vlakom do krajského mesta býva v dostupnosti 1,5 km (15-20 minút pešej chôdze) od železničnej
stanice 766,45 tis. potenciálnych cestujúcich. Z prieskumu železničnej spoločnosti vyplýva, že tá denne
prepraví v priemere 263 tis. cestujúcich. V rannej dochádzke cestu vlakom do krajských miest využíva v
priemere 17,45 tis. cestujúcich. Počet skutočne prepravených cestujúcich tak dosahuje len fragment
teoretického potenciálu.
Tabuľka 49: Zistený teoretický potenciál (pri dochádzke do krajských miest)
Kraj
Bratislava
Banská Bystrica
Košice
Nitra
Prešov
Trenčín
Trnava
Žilina
Spolu

Teoretický počet cestujúcich (tis.)
148,57
46,71
89,08
39,55
68,93
116,46
132,74
124,41
766,45
Zdroj: IDP

Dostupnosť komfortnej železničnej infraštruktúry je geograficky nerovnomerná, pričom
problematické sú aj okresy s potenciálom vysokej palivovej chudoby. Dostupnosť železničnej
infraštruktúry je v závislosti od miery rozvoja a urbanizácie regiónu relatívne hustá, avšak jej technická
úroveň zaostáva za vyspelými krajinami. Kým napríklad pri dochádzaní do Žiliny je potenciálne možné
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obslúžiť do 50 minút približne 18 % obyvateľov kraja, pri ceste vlakom do Banskej Bystrice len 7,2 % a pri
ceste do Nitry len približne 5,9% obyvateľov kraja. Trate v rámci dochádzania do Nitry a Banskej Bystrice sú
navyše neelektrifikované a jednokoľajové. Dvojkoľajové trate majú vyššie traťové rýchlosti a tým, že sú
viackoľajné, narastá aj ich kapacita. Na Slovensku absentuje prevádzka vysokorýchlostnej železnice,
existujú rozsiahle úseky bez elektrifikácie a nízka úroveň traťových rýchlostí (Hlavatý, 2022). Na zvýšenie
potenciálu osobnej železničnej prepravy je nutné zvýšiť traťové rýchlosti, čo sa dá len cez zlepšovanie kvality
jednotlivých tratí, teda ich rekonštrukciou alebo modernizáciou, resp. vybudovaním nových tratí (Hlavatý,
2022). Dlhodobo negatívne ovplyvňuje prevádzku železničnej dopravy na Slovensku aj nedostatok
rušňovodičov.
Mapa 6: Koľajnosť tratí na Slovensku

Zdroj: IDP podľa ŽSR

Technická úroveň železničnej infraštruktúry SR zaostáva za vyspelými krajinami. Na Slovensku si
východiskový stav základnej železničnej infraštruktúry vyžaduje prioritne zabezpečiť taký technický stav,
ktorý umožní plnú a bezpečnú prevádzku. Až 35 % železničnej infraštruktúry je v nevyhovujúcom stave,
vysokorýchlostná infraštruktúra absentuje úplne, elektrifikácia tratí na úrovni 44 % je pod priemerom EÚ.
Nevyhovujúci stav je dôsledkom naakumulovaného 30-ročného investičného a údržbového dlhu.
Mapa 7: Elektrifikácia tratí na Slovensku

Zdroj: IDP podľa ŽSR
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Vo februári 2022 schválila Vláda SR Harmonogram prípravy a výstavby projektov železničnej
infraštruktúry, ktorý nadväzuje na zoznam priorít. Do roku 2030 sú naplánované investičné projekty v
celkovej výške takmer 4,5 mld. eur. Z toho 22 % sa nachádza v štádiu realizácie, 33,8 % sa nachádza v
štádiu prípravy a 44,2 % predstavujú nové cielené projekty. Investičný plán zohľadňuje kritériá prevádzkovej
a technickej potreby (napr. odstránenie kapacitných úzkych miest alebo nevyhovujúceho stavu),
spoločensko-ekonomické dopady (vrátane vplyvov na životné prostredie), medzinárodné záväzky
(interoparabilita), efektivitu, finančnú uskutočniteľnosť a udržateľnosť. K rýchlejšej obnove železničnej
infraštruktúry prispieva aj Plán obnovy a odolnosti, ktorý do roku 2026 podporí projekty rozvoja nízkouhlíkovej
a ekologickej železničnej dopravy v SR v objeme 611 mil. eur. Popri zabezpečení základnej infraštruktúry je
podstatnou potrebou železníc aj obnova a stabilizácia vozového parku. Zdroje poskytujú najmä štrukturálne
fondy EÚ, pričom v Pláne obnovy a odolnosti SR je na nákup 5 ekologických koľajových vozidiel alokovaných
45,1 mil. eur.
Tabuľka 50: Predpokladaná výška investícií do projektov železničnej infraštruktúry (mil. eur)
Projekty
vo výstavbe
v príprave
nové cielené
Spolu

2021
175,6
6,4
182,0

2022
368,9
82,6
21,9
473,4

2023
354,7
186,1
31,9
572,7

2024
80,7
254,1
36,6
371,4

2025
2,9
406,9
97,7
507,5

2026

2027

2028

2029

2030

407,5
117,1
524,6

115,6
332,0
447,6

55,0
439,7
494,7

444,3
444,3

455,8
455,8

Zdroj: Harmonogram prípravy a výstavby projektov železničnej infraštruktúry (2022)

Tabuľka 51: Orientačné ceny železničnej infraštruktúry (v mil. eur)
Rekonštrukcia alebo modernizácia tratí (km)
Dispečerizácia tratí (km)
Obstaranie ekologických koľajových vozidiel (ks)
Obstaranie intermodálnych jednotiek (ks)
Nákup elektrických vlakových súprav (ks)
Nákup vodíkových vlakových súprav (ks)
Nákup električiek (ks)
Nákup rušňov (ks)

6,25
1,18
9,06
0,016
6,61
13,3
2,45
4,63
Zdroj: IDP podľa Plánu obnovy a odolnosti

3.4.3.2 Elektromobilita vo verejnej doprave
Autobusová doprava na Slovensku v súčasnosti dominuje dopravným výkonom a prevádzka
autobusov s alternatívnym pohonom je obmedzená. Tri verejné podniky mestskej hromadnej dopravy
zo štyroch prevádzkujú elektrické autobusy (DPB, DPMK a DPMŽ), hybridné vozidlá prevádzkujú v Žiline.
V Bratislave a Košiciach sú prevádzkované aj autobusy na CNG. V hlavnom meste sa autobusy v roku 2018
na výkonoch vozových kilometrov podieľali 69 %, v prípade miestových kilometrov to bolo 58 % (Dopravný
podnik Bratislava, 2019). V Košiciach dosiahol v rovnakom roku podiel autobusovej dopravy na vozových
kilometroch 82 % a na miestových kilometroch sa podieľali 69 % (Dopravný podnik mesta Košice, 2019).
Elektrické autobusy sú pravidelne alebo príležitostne nasadzované na menej kapacitných a kratších (napr.
80 a 94 v BA, 18 v KE), ale aj všeobecne menej vyťažených linkách (53 a 66 v BA, 20 v KE) a v kopcovitých
častiach miest (41 a 43 v BA, 32 a 35 v KE). Naftové autobusy sú vzhľadom na flexibilitu prevádzky
uprednostňované aj v regionálnej doprave.
Rozšírenie elektrických autobusov čelí viacerým bariéram. Nevýhodou elektrických autobusov je ich
vyššia obstarávacia cena, ktorá môže byť oproti naftovej alternatíve aj dvojnásobná. V súčasnosti nie sú
elektrické autobusy cenovo konkurencieschopné, avšak ich ceny sa postupne znižujú (Quarles, Kockelman,
& Mohamed, 2020). Ich prevádzkové náklady na pohon a údržbu sú však nižšie (Mohamed, Ferguson,
Garnett, & Kanaroglou, 2016). Podobne ako pri elektrických autách, je potrebné zaplatiť a vybudovať
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nabíjaciu infraštruktúru. Pre prevádzku v hromadnej doprave je zásadným parametrom dojazd autobusu,
ktorý je v prípade elektrických autobusov zásadne nižší kvôli kapacite batérie, nabíjacím cyklom
či využívaniu kúrenia a chladenia (Li J.-Q. , 2014). Znižovaním dojazdu a nutným nabíjaním dochádza
k znižovaniu potenciálnej prepravnej kapacity, čo výrazne znižuje dopravné výkony. Vyšší počet autobusov
vytvára aj vyššie priestorové nároky v depách.
Graf 60: Celkové náklady vlastníctva (TCO) autobusov podľa pohonu (v USD/km)
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Zdroj: IEP podľa (Mohamed, Ferguson, Garnett, & Kanaroglou, 2016)

Ak by elektrobusy nemali problém s dojazdom, doba návratnosti by bola 7 rokov aj bez dotácie.
Jednoduchý model porovnáva náklady na nákup vozidla, pohon a údržbu. Abstrahuje sa od nákladov
na zabezpečenie infraštruktúry, ktoré by vychýlili výsledky vo väčšej miere v neprospech elektrického
autobusu. Predpoklady sú založené na realizovaných obstarávaniach DPB a DPMK (autobusy výrobcu SOR
Libchavy), náklady na údržbu boli stanovené podľa štúdie porovnávajúcej náklady a prínosy elektrifikácie
autobusového vozového parku (Quarles, Kockelman, & Mohamed, 2020). Pri rovnakom ročnom nájazde sa
celkové náklady autobusu a elektrobusu vyrovnajú aj bez dotácie za 7 rokov. Toto ale nie je realistický
predpoklad - dopravné podniky potrebujú maximalizovať výkony vzhľadom na požiadavky objednávateľa.
Pri zohľadnení rozdielneho dojazdu je prevádzka elektrobusov nenávratná a vyžiadala by si dotáciu
40 %. Elektrobus môže bez nabíjania vykonať jednu službu, pričom dojazd vozidiel na Slovensku sa
pohybuje v intervale 140-160 km30, čo je približne polovica oproti klasickej verzii. To zásadným spôsobom
v praxi predražuje prevádzku flotily, keďže na poskytnutie rovnakých výkonov je potrebný vyšší počet
elektrobusov. Kvôli súčasným limitáciám sa predpokladá, že na jeden dieslový autobus sú potrebné dva
elektrické autobusy, pre zachovanie časového harmonogramu spojov (Miles & Potter, 2014). Dotácie vo
výške 40% (približne 200 tis. eur) dokážu stlačiť návratnosť na 10 rokov. Kalkulácia však abstrahuje od
ostatných nákladov ako budovanie nabíjacej infraštruktúry či zvýšené náklady na uskladnenie vozidiel.
Graf 61: Nákladovosť naftového a elektrobusu s dotáciou 40 % (v eur/km v jednotlivých rokoch)
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Zdroj: IEP

Mnohé komerčne dostupné elektrické autobusy majú aj viac ako dvojnásobný dojazd vďaka kapacitnejším batériám (Grijalva & Martínez, 2019)
(Grijalva & Martínez, 2019). Denný nájazd štandardného autobusu dosahuje približne 300 km (imhd.sk, 2017) (imhd.sk, 2017).
30
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Priemerný dojazd elektrických autobusov sa postupne zvyšuje. Prímestské autobusy, ktoré sa už bežne
využívajú v zahraničí, môžu mať dojazd až 500 km bez nabíjania v ideálnych podmienkach (Tabuľka 52).
Napríklad typ elektrického autobusu Van Hool TDX25E je vyrobený priamo pre americký trh, kde bude slúžiť
najmä na dochádzanie zamestnancov a pravidelnú prepravu osôb. Dojazd však závisí od mnohých faktorov,
akým sú napríklad štýl jazdy vodiča, geografické podmienky a topografia trasy, počasie a iné. Rozdiely
v dojazde robí aj ročné obdobie. Počas zimných a letných mesiacov sa využíva viac energie na kúrenie
a chladenie autobusu, čo spôsobuje rýchlejšie vybíjanie batérie, a teda menší dojazd v porovnaní
s optimálnymi podmienkami.
Energetická hustota batérií, ako kľúčový parameter, naráža na svoje limity. Z tohto dôvodu si
predlžovanie dojazdu vyžaduje zväčšovanie samotných batérií, čím sa redukuje priestor pre pasažierov.
Hustota energie batérie je rozhodujúca, pretože čím vyššia je hustota energie, tým vyššia je využiteľnosť
vďaka vyššej kapacite(Qiao, a iní, 2021). Elektrobusy sú vybavené batériami s rôznou kapacitou v rozmedzí
od 160 kWh do viac ako 480 kWh (Pamula & Pamula, 2020). Napríklad dvojposchodový elektrobus Van Hool
TDX25E má na dolnom poschodí kapacitu len 18 osôb z dôvodu uloženia batérie v zadnej časti s kapacitou
až 676 kWh, čo umožňuje priemerný dojazd medzi 300 až 500 km (VanHool.be, 2021).
Tabuľka 52: Porovnanie typov elektrických prímestských autobusov
Typ Autobusu
Van Hool TDX25E
Yutong TCe12
J4500 CHARGE coach
BYD C9
BYD C8

Veľkosť autobusu (m) Priemerný dojazd (km) Kapacita osôb Kapacita batérie (kWh)
13,7
12
13,9
12
10,6

300 - 500
320
320
250
250

69
50
56
50
46

676
281
544
324
324
Zdroj: IEP

Elektrobus vyprodukuje menej emisií skleníkových plynov a jednotková cena ich zníženia je
v stovkách eur. Odhady zníženia množstva emisií sa pohybujú od 22 % (Mao, Li, & Zhang, 2020) či 38 %
(Rupp, Rieke, Handschuh, & Kuperjans, 2020) až po 78 % (Falcao, Teixeira, & Sodré, 2017). Niektoré štúdie
však neberú do úvahy nepriame emisie z energetiky, ktoré sú spojené s nabíjaním vozidiel. Model
kalibrovaný na mexické podmienky odhaduje ročnú úsporu CO2 na 27 % pri nákladoch 750 USD za každú
tonu. Relatívne nízke úspory sú spôsobené vysokou emisnou intenzitou mexického energetického mixu.
Relatívnu úsporu emisií znižuje aj nabíjanie v nočných cykloch (Rupp, Rieke, Handschuh, & Kuperjans,
2020). Za predpokladu slovenského energetického mixu je pri porovnateľných autobusoch možné dosiahnuť
úsporu CO2 približne 69 % na horizonte 15 rokov. Predpokladá sa aj výmena batérie v polovici životnosti
vozidla. Pri dotácii 200 tisíc eur dosiahnu priemerné náklady pre štát na zníženie emisií o tonu CO2 približne
256 eur.
Tabuľka 53: Jednotkové náklady jednotlivých druhov dopravy po zohľadnení prepravnej kapacity
Ročný nájazd vozidla (km)
Cena vozidla (eur)
Životnosť vozidla
Kapacita miest pre cestujúcich
Nákladovosť prevádzky bez
infraštruktúry (cent/miestokm za rok)
Nákladovosť životného cyklu bez
infraštruktúry (cent/miestokm)
Prevádzková emisná intenzita dopravy
(ton CO2/miesto za rok)

Autobus
60 tisíc
250 tisíc

Trolejbus
60 tisíc
435,6 tisíc
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Elektrobus
36 tisíc
300 - 700 tisíc
15 rokov
93

100

Električka
60 tisíc
2,3 milióna
30 rokov
352

1,0

0,8

0,6

0,2

1,3

2,8

1,1

0,6

0,661

0,100

0,193

0,101
Zdroj: IEP
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Odhliadnuc od potreby budovania dodatočnej infraštruktúry je elektrobus na miestokilometer
približne dvojnásobne drahší oproti štandardnému autobusu. Nákladovosť samotnej ročnej prevádzky
je najvyššia pri autobusoch, o niečo nižšia pri elektrobusoch a najlacnejšie z tejto trojice vychádza trolejbus.
Nákladovosť miestových kilometrov na celom horizonte životného cyklu je najvyššia pri elektrobuse
najmä kvôli výrazne nižšiemu potenciálnemu nájazdu. Najmenej nákladným kapacitným dopravným
systémom je električková trakcia za predpokladu, že nie je potrebné budovať novú infraštruktúru. Možno ale
očakávať, že v budúcnosti sa s pokrokom v technológiách a s rastúcim dojazdom môže táto
nákladová nevýhoda výrazne zredukovať.
Po započítaní nákladov na kompletnú infraštruktúru je električková trakcia podľa dostupných
zdrojov najmenej nákladnou na miestový kilometer. Pri rozširovaní siete električkovej dopravy treba rátať
s investíciami vo výške 10 až 30 miliónov eur na kilometer novej trate. V prípade trolejbusovej trakcie si
dodatočný kilometer siete vyžiada náklady 500 až 800 tisíc eur. Dotácia z eurofondov býva podmienená
nahradením súvislej autobusovej linky elektrickou trakciou. Vozidlá si v závislosti od pohonu vyžadujú aj
nabíjaciu či tankovaciu infraštruktúru, depá, manipulačné trate a údržbovú základňu. Poradie je v tom
prípade rovnaké ako vo výpočte nákladovosti prevádzky (Alku, 2019). To znamená, že budovanie nových
električkových tratí môže dávať zmysel pri hlavných dopravných tepnách s vysokými výkonmi aby bolo
zaručené využitie vyšších prepravných kapacít.

3.5 Alternatívne financovanie dopadov balíka Fit for 55
Sociálno-klimatický fond nepokryje všetky potenciálne negatívne dopady klimatického balíčka Fit for 55.
Slovenská republika má k dispozícii aj iné zdroje financovanie. Ich stručný prehľad sa nachádza v tabuľke
nižšie, v Prílohe sa nachádza komplexná verzia s bližším popisom jednotlivých zdrojov.
Tabuľka 54: Prehľad iných zdrojov na tlmenie negatívnych dopadov balíka
vplyv

popis investícií

fondy
Plán obnovy a odolnosti

zatepľovanie

Operačný program Slovensko
JTF*

výmena kotlov

Plán obnovy a odolnosti
Operačný program Slovensko
Plán obnovy a odolnosti

zvýšenie výdavkov na
vykurovanie

Operačný program Slovensko
posilňovanie elektrickej siete
JTF*

Modernizačný fond

plynofikácia

-

nabíjacie stanice

Plán obnovy a odolnosti

bezemisné autobusy

JTF*
100

Operačný program Slovensko
bezemisné električky
zvýšenie výdavkov na palivá
v doprave a zavedenie co2
štandardov

rozvoj vlakovej dopravy
rozvoj autobusovej verejnej dopravy
iná infraštruktúra

Operačný program Slovensko
Plán obnovy a odolnosti
Operačný program Slovensko
Operačný program Slovensko
JTF*
Operačný program Slovensko

dopady uhlíkového cla na:
poľnohospodárstvo

ekologizácia poľnohospodárstva

Spoločná poľnohospodárska politika
JTF*

automobilový priemysel

zvyšovanie materiálovej efektívnosti

Operačný program Slovensko

stavebníctvo

zvyšovanie materiálovej efektívnosti

-

dekarbonizácia (znižovanie emisií
skleníkových plynov)

Operačný program Slovensko

zvyšovanie materiálovej efektívnosti

-

priemysel

výroba ocele

výroba hliníka

dekarbonizácia

Modernizačný fond
Plán obnovy a odolnosti
JTF*

zvyšovanie materiálovej efektívnosti

-

dekarbonizácia

Plán obnovy a odolnosti
JTF*

*Pri fondoch Just Transition Fund (JTF) sú oprávnené len regióny: Horná Nitra, BBSK, KSK
Zdroj: MIRRI

3.6 Limity uskutočniteľnosti niektorých opatrení v balíku
Plnenie dekarbonizačného cieľa v sektoroch mimo ETS môže byť významne ohrozené. V doprave sa
oprávnene očakáva ďalšie zvýšenie motorizácie, pričom doterajšia prax nákupu ojazdených starších vozidiel
zo zahraničia bude kvôli nižšej kúpnej sile naďalej ovplyvňovať vývoj emisií v sektore. Potenciálne by v
doprave mohli ročne pribudnúť emisie skleníkových plynov v objeme 4 milióny ton CO2e v porovnaní s rokom
2018, čo je takmer desatina všetkých emisií v danom roku. Nárast celkových emisií je pravdepodobný aj v
odvetviach malej energetiky a priemyslu, vrátane stavebníctva. Výraznejší pokles emisií z odpadov s
ohľadom na známe a potenciálne dodatočné opatrenia nemá vzhľadom na nízky podiel sektora potenciál
tieto nárasty vykompenzovať. Na základe týchto predpokladov nedôjde ani k splneniu pôvodného ESR cieľa
na úrovni -12 %, ktorý bol dobrovoľne navýšený na -20 %. Splnenie vyššieho cieľa balíka Fit for 55 na úrovni
-22,7 % je preto bez zásadných opatrení v doprave výrazne ohrozené.
Rozsiahlejší rozvoj elektromobility naďalej čelí významným bariéram, ktoré ohrozujú plnenie cieľov
dekarbonizácie aj energetickej efektívnosti. V zmysle štandardov CO2 pre vozidlá, dôjde od roku 2035
k zákazu predaja nielen nových spaľovacích, ale aj hybridných vozidiel. Hoci na Slovensku dochádza na
medziročnej báze k prudkému rastu počtu elektromobilov, ide o rast z nízkeho základu. Elektromobilita sa
v nasledujúcich desaťročiach javí ako jediná dostupná a dostatočne rozšírená alternatíva k spaľovacím
vozidlám, hoci sa pripúšťa aj možný rapídny rozvoj iných technológií. Z tohto dôvodu si ale znižovanie emisií
skleníkových plynov aj spotreby energií v cestnej doprave vyžiada vytvorenie dlhodobo udržateľnej schémy
verejnej podpory, ktorá bude cieliť na najvýznamnejšie bariéry rozširovania elektromobility. Okrem priamej
podpory, vrátane rozvoja infraštruktúry, si dosahovanie cieľov môže vyžiadať aj prijímanie opatrení nepriamej
podpory, napr. prostredníctvom daňového systému.
Bez odchodu významných priemyselných podnikov môže byť pri súčasných technológiách cieľ
energetických úspor veľmi ambiciózny. Štruktúra slovenského priemyslu je charakteristická viacerými
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energeticky náročnými odvetviami a veľkými podnikmi. V rámci energetických auditov bol identifikovaný
potenciál úspory nanajvýš 2,8 TWh. Známe investície ale pravdepodobne spôsobia celkový nárast
energetickej spotreby. Transformačný program oceliarne US Steel Košice bude spojený s navýšením
spotreby elektriny o približne 2 TWh, kým spotreba tepla klesne o 35 %. V nadväznosti na transformáciu
automobilového priemyslu je odôvodnené predpokladať aj významný nárast spotreby energie v dôsledku
investícií do výroby batériových článkov s ročnou kapacitou približne 60 GWh. Najväčší spomedzi
potenciálnych investorov deklaroval ročnú energetickú spotrebu v objeme približne 2,2 TWh, pričom na
Slovensko by potenciálne mohli smerovať 2 investičné projekty v tejto oblasti. Na druhej strane, zvažované
ukončenie výroby hliníka v spoločnosti Slovalco by v prípade kompletného zániku činnosti znížilo spotrebu
elektriny o takmer 3 TWh. Nedostatok projektov s krátkou dobou návratnosti, ktorú by firemný manažment
akceptoval, si vyžaduje vyššiu verejnú podporu. Pri súčasnej technologickej úrovni a štruktúre priemyslu je
dosiahnutie cieľa energetických úspor ohrozené.
Potenciál spontánnej obnovy budov sa znižuje, čo taktiež negatívne vplýva na plnenie cieľa
energetickej efektívnosti. Oproti roku 2014 klesol ročný počet významne obnovených bytových domov na
približne polovicu, pričom 71 % už je obnovených v nejakej miere. Dochádza tak k tomu, že obnova naráža
na limity ochoty a záujmu spoločenstiev vlastníkov žiadať o zdroje na realizáciu obnovy. Tempo významnej
obnovy rodinných domov je relatívne stabilné na úrovni približne 1 300 domov ročne, pričom z približne 900
tisíc domov bolo v nejakej miere obnovených približne 53 %. Vyššie ciele úspor konečnej energetickej
spotreby si vyžiadajú aj významné zintenzívnenie investičnej činnosti. Vzhľadom na vysokú mernú investičnú
náročnosť projektov budú za predpokladu plnenia cieľa kladené zvýšené nároky na verejnú podporu
investícií, pričom miera spolufinancovania musí byť dostatočne motivujúca. Na horizonte do roku 2030
neovplyvní demografia plnenie cieľa vo väčšej miere, jej výrazný vplyv sa predpokladá skôr na horizonte
plnenia cieľa uhlíkovej neutrality v roku 2050.
Slovensko má priestor na zvýšenie podielu OZE, ale investície čelia istým bariéram. Vo výrobe
elektrickej energie sú OZE limitované najmä vysokým podielom jadra, ktorý sa dostavbou Mochoviec ešte
navýši. Stabilita siete môže byť narušená práve tými OZE, ktoré sú najlacnejšie a vo svete najviac rozširujú,
teda slnečná a veterná energia. Vo výrobe tepla dominuje biomasa a v doprave sú rozšírené prevažne
biopalivá, pričom navyšovanie podielu týchto zdrojov môže byť v konflikte s ochranou prírody. Nedostatočne
využitý zostáva potenciál geotermálnej energie, ktorý čelí administratívnym prekážkam aj nedostatočnej
podpore. Hoci je veterná energia nestabilným zdrojom, z pohľadu prevádzky prenosovej siete je
vyrovnanejšia ako slnečná energia. Vzhľadom na blízkosť rakúskych oblastí s rozsiahlou produkciou
elektriny z vetra je odôvodnené očakávať vyššie investície do tohto zdroja. Na základe scenárov odhadujeme
realistický podiel OZE na konečnej energetickej spotrebe do roku 2030 na úrovni do 25 % oproti
navrhovanému celoeurópskemu cieľu 40 %.
Bez zmeny prístupu k hospodáreniu v lesoch čelí Slovensko poklesu prirodzených záchytov uhlíka.
V súčasnosti je štruktúra slovenských lesov charakteristická vysokým vekom lesov, ktoré čelia aj negatívnym
dôsledkom kalamít a škodcov. Podľa doterajšieho prístupu sú tieto lesy vhodné na obnovu a výsadbu nových
porastov, čo ale výrazne znižuje ich schopnosť zachytávať uhlík na najbližšie desaťročia. Tento prístup bude
mať negatívny vplyv na naplnenie čiastkového cieľa záchytov o -6,8 Mt CO2 eq a aj celkového cieľa poklesu
čistých emisií o 55 %, keďže menší podiel všetkých emisií bude zachytených v krajine.
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Príloha: Komplexný prehľad možností alternatívneho financovania dopadov balíka Fit for 55
Tabuľka 55: Prehľad iných zdrojov na tlmenie negatívnych dopadov (komplexná verzia)
vplyv

popis investícií

fondy

Plán obnovy a
odolnosti

bližší popis

konkrétne aktivity

Zlepšenie energetickej hospodárnosti
rodinných domov
Komponent 2

Obnova verejných historických a
pamiatkovo chránených budov
zvýšenie výdavkov
na vykurovanie

zatepľovanie

Operačný
program
Slovensko

Špecifický cieľ
RSO2.1 Podpora
energetickej
efektívnosti a
znižovania emisií
skleníkových plynov

JTF*

Druhý pilier:
Udržateľné životné
prostredie

Opatrenie 2.1.1. Zvyšovanie energetickej
efektívnosti v podnikoch

Opatrenie 2.1.2. Znižovanie energetickej
náročnosti budov

Znižovanie emisií skleníkových plynov
prostredníctvom energetickej efektívnosti
verejných budov
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Prijímatelia
Vlastníci starších rodinných domov, ktorí svojpomocne
alebo dodávateľsky realizujú obnovu rodinného domu
zlepšením tepelnoizolačných vlastností obvodového
plášťa budovy a výmenu neefektívnych zdrojov tepla a
teplej vody za vysokoúčinné zariadenia, resp. osadenie
nových zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje
energie alebo odpadové teplo v rámci vetrania. MSP
podniky, ktoré sa venujú zatepľovaniu rodinných domov
inštalácii zdrojov tepla a OZE
Vlastníci historických a pamiatkovo chránených
verejných budov - štátni vlastníci a orgány územnej
samosprávy, verejnoprávne inštitúcie
podniky najmä MSP; subjekty verejnej správy, vrátane
Ministerstva hospodárstva SR, alebo ním zriadené
príspevkové alebo rozpočtové organizácie
majitelia bytov a nebytových priestorov v bytových
domoch na celom území SR (bez ohľadu na právnu
formu); právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu
subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti;
subjekty verejnej správy vrátane Ministerstva
hospodárstva SR, alebo ním zriadené príspevkové
alebo rozpočtové organizácie.
Vlastníci verejných budov

Plán obnovy a
odolnosti

Komponent 2

Zlepšenie energetickej hospodárnosti
rodinných domov

Vlastníci starších rodinných domov, ktorí svojpomocne
alebo dodávateľsky realizujú obnovu rodinného domu
zlepšením tepelnoizolačných vlastností obvodového
plášťa budovy a výmenu neefektívnych zdrojov tepla a
teplej vody za vysokoúčinné zariadenia, resp. osadenie
nových zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje
energie alebo odpadové teplo v rámci vetrania. MSP
podniky, ktoré sa venujú zatepľovaniu rodinných domov
inštalácii zdrojov tepla a OZE

Operačný
program
Slovensko

Špecifický cieľ
RSO2.1 Podpora
energetickej
efektívnosti a
znižovania emisií
skleníkových plynov

Opatrenie 2.1.1. Zvyšovanie energetickej
efektívnosti v podnikoch

Podniky najmä MSP; subjekty verejnej správy, vrátane
Ministerstva hospodárstva SR, alebo ním zriadené
príspevkové alebo rozpočtové organizácie

Investície do výstavby nových zdrojov
elektriny z OZE

Podnikateľské subjekty

výmena kotlov

Plán obnovy a
odolnosti

Komponent 1

Investície do modernizácie existujúcich
zdrojov elektriny z OZE („repowering“)
Investície do zvyšovania flexibility
elektroenergetických sústav pre vyššiu
integráciu OZE
Opatrenie 2.2.1 Podpora využívania OZE v
podnikoch na báze aktívnych odberateľov
elektriny, samospotrebiteľov energie z OZE
a komunít vyrábajúcich energie z OZE

posilňovanie
elektrickej siete
Operačný
program
Slovensko

Špecifický cieľ
RSO2.2 Podpora
energie z
obnoviteľných zdrojov
Opatrenie 2.2.2. Podpora využívania OZE
v súlade so smernicou
v systémoch zásobovania energiou
(EÚ) 2018/2001
vrátane kritérií
udržateľnosti, ktoré sú Opatrenie 2.2.3. Podpora využívania OZE
v domácnostiach (inovácia projektu
v nej stanovené
"Zelená domácnostiam")
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Podnikateľské subjekty – prevádzkovatelia existujúcich
zariadení na výrobu elektrickej energie.
Podnikateľské subjekty a Komunity vyrábajúce energiu
z OZE (SOZ) podľa smernice (EÚ) 2018/2001
podniky na úrovni konečných spotrebiteľov energie;
komunity vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov ;
subjekty verejnej správy vrátane MH SR alebo ním
zriadených rozpočtových alebo príspevkových
organizácií; mimovládne neziskové organizácie.
podniky (energetická infraštruktúra).
domácnosti; subjekty verejnej správy vrátane MH SR
alebo ním zriadených rozpočtových alebo
príspevkových organizácií; právnické osoby, ktoré
odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti.

JTF*

Modernizačný
fond

Druhý pilier:
MSP, VP, obce, mestá, samosprávne kraje, univerzity,
Rozvoj udržateľnej energetiky v regióne na
Udržateľné životné
výskumné inštitúcie, neziskové organizácie, organizácie
základe OZE
prostredie
štátnej správy a ďalšie subjekty
podpora náhrady
spaľovania uhlia v
CZT (centrálne
zásobovanie teplom a
Schémy štátnej pomoci na modernizáciu
chladom), zvyšovanie
energetických systémov vrátane
energetickej
výrobcovia tepla alebo výrobcov tepla a elektrickej
uskladňovania energie a zlepšenie
efektívnosti pri výrobe
energie (MSP, veľké podniky)
energetickej efektívnosti (schéma MŽP SR
a dodávke tepla
pre teplárenstvo)
(akumulácia tepla +
smart technológie),
vrátane rekonštrukcie
rozvodov
podpora využitia
výroby elektriny z
obnoviteľných zdrojov
energie (OZE fotovoltaika, vodné
Schémy štátnej pomoci z prostriedkov
elektrárne,
Modernizačného fondu na podporu výroby
MSP a veľké podniky
geotermálna
elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
energia...) s cieľom
zvýšenia podielu OZE
na hrubej konečnej
energetickej spotrebe
Slovenskej republiky
Schéma štátnej pomoci na podporu výroby
podpora využitia
výrobcovia tepla alebo výrobcov tepla a elektrickej
tepla z OZE (schéma štátnej
výroby tepla z OZE
energie
pomoci/individuálne projekty)
zvyšovanie
energetickej
Individuálny projekt - vodná elektráreň
efektívnosti pri výrobe Gabčíkovo - rekonštrukcia a modernizácia
Vodohospodárska výstavba, štátny podnik
elektriny z OZE
turbogenerátorov s cieľom zvýšenia
(vrátane zvyšovania
energetickej efektívnosti
energetickej
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efektívnosti vo
vodných elektrárňach)

plynofikácia

-

-

-

nabíjacie stanice

Plán obnovy a
odolnosti

Komponent 3

Podpora budovania infraštruktúry pre
alternatívne pohony

JTF*

bezemisné
autobusy
zvýšenie výdavkov
na palivá v
doprave a
zavedenie co2
štandardov

Operačný
program
Slovensko

bezemisné
električky

Operačný
program
Slovensko

rozvoj vlakovej
dopravy

Plán obnovy a
odolnosti

Druhý pilier:
Udržateľné životné
prostredie
Špecifický cieľ
RSO2.8 Podpora
udržateľnej
multimodálnej
mestskej mobility ako
súčasti prechodu na
hospodárstvo s
nulovou bilanciou
uhlíka
Špecifický cieľ
RSO2.8 Podpora
udržateľnej
multimodálnej
mestskej mobility ako
súčasti prechodu na
hospodárstvo s
nulovou bilanciou
uhlíka
Komponent 3

Podniky s akcionárskym podielom štátu, podnikateľské
subjekty, obce, vyššie územné celky a nimi zriadené
organizácie

Podpora udržateľnej miestnej dopravy

Lokálni dopravcovia, obce, mestá, samosprávne kraje

Opatrenie 2.8.1. Rozvoj verejnej dopravy

Dopravný podnik mesta Košice, a. s.; Dopravný podnik
mesta Prešov, a. s.; Dopravný podnik mesta Žiliny, a.
s.; Železnice Slovenskej republiky; MDV SR;
dopravcovia (autobusová doprava); Pro-Danubia –
Združenie obcí pre miestnu dopravu po Dunaji; VÚC,
mestá a obce (verejná osobná doprava);

Opatrenie 2.8.1. Rozvoj verejnej dopravy

Dopravný podnik mesta Košice, a. s.; Dopravný podnik
mesta Prešov, a. s.; Dopravný podnik mesta Žiliny, a.
s.; Železnice Slovenskej republiky; MDV SR;
dopravcovia (autobusová doprava); Pro-Danubia –
Združenie obcí pre miestnu dopravu po Dunaji; VÚC,
mestá a obce (verejná osobná doprava);

Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej
dopravy

ŽSR, Samosprávy, Obce, VÚC, Príspevková
organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok
alebo obec, spadajúce do územia Udržateľného
mestského rozvoja, MDV SR

116

Operačný
program
Slovensko

rozvoj autobusovej
verejnej dopravy

Operačný
program
Slovensko

JTF*

iná infraštruktúra

Operačný
program
Slovensko

Špecifický cieľ
RSO2.8 Podpora
udržateľnej
multimodálnej
mestskej mobility ako
súčasti prechodu na
hospodárstvo s
nulovou bilanciou
uhlíka

Špecifický cieľ
RSO2.8 Podpora
udržateľnej
multimodálnej
mestskej mobility ako
súčasti prechodu na
hospodárstvo s
nulovou bilanciou
uhlíka

Druhý pilier:
Udržateľné životné
prostredie
Špecifický cieľ
RSO2.8 Podpora
udržateľnej
multimodálnej
mestskej mobility ako
súčasti prechodu na
hospodárstvo s
nulovou bilanciou
uhlíka

Opatrenie 3.1.2. Odstránenie kľúčových
úzkych miest na železničnej infraštruktúre
prostredníctvom modernizácie a rozvoja
hlavných železničných tratí a uzlov

Opatrenie 2.8.1. Rozvoj verejnej dopravy
(výstavba a modernizácia tratí dráhovej
MHD, obnova a modernizácia mobilných
prostriedkov dráhovej MHD, výstavba a
modernizácia prestupných terminálov a
záchytných parkovísk, vybudovanie a
modernizácia technickej základne na
opravu a údržbu vozového parku MHD);
Opatrenie 2.8.3. Udržateľná mobilita v
Bratislavskom kraji (výstavba a
modernizácia infraštruktúry verejnej
osobnej dopravy - tratí, prestupných
terminálov, záchytných parkovísk,
servisnej základne)
Znižovanie emisií skleníkových plynov
v doprave a budovách
Opatrenie 2.8.2. Podpora cyklodopravy
(tvorba a revitalizácie multifunkčných
verejných priestorov, rozširovanie a
modernizácie siete chodníkov a
cyklistických komunikácii, cyklopruhov,
rozvoj systémov zdieľaných bicyklov,
odstavných zariadení pre bicykle)
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ŽSR; ŽSP; MD SR; operátori
intermodálnej/kombinovanej prepravy; Dopravný
úrad;operátori intermodálnej/kombinovanej prepravy,
ústredné orgány štátnej správy a subjekty, ktoré svojou
činnosťou prispievajú k implementácii a napĺňaniu
cieľov opatrenia 3.1.2.

Dopravný podnik Bratislava, a. s.; Železnice Slovenskej
republiky; MDV SR; dopravcovia (autobusová doprava);
Pro-Danubia – Združenie obcí pre miestnu dopravu po
Dunaji; VÚC, mestá a obce (verejná osobná doprava);
ústredné orgány štátnej správy a subjekty, ktoré svojou
činnosťou prispievajú k implementácii a napĺňaniu
opatrenia 2.8.3.
Dopravný podnik Bratislava, a. s.; Železnice Slovenskej
republiky; MDV SR; dopravcovia (autobusová doprava);
Pro-Danubia – Združenie obcí pre miestnu dopravu po
Dunaji; VÚC, mestá a obce (verejná osobná doprava);
ústredné orgány štátnej správy a subjekty, ktoré svojou
činnosťou prispievajú k implementácii a napĺňaniu
opatrenia 2.8.3.
Subjekty verejnej správy a územná samospráva

• VÚC a mestá a obce mimo UMR (cyklistická doprava);
• ústredné orgány štátnej správy a subjekty, ktoré
svojou činnosťou prispievajú k implementácii a
napĺňaniu opatrenia 2.8.2.

dopady uhlíkového cla na:

poľnohospodárstvo

ekologizácia
poľnohospodárstva

Spoločná
poľnohospodárska
politika
JTF*

automobilový
priemysel

zvyšovanie
materiálovej
efektívnosti

Operačný
program
Slovensko

stavebníctvo

zvyšovanie
materiálovej
efektívnosti

-

Operačný
program
Slovensko

priemysel

dekarbonizácia
(znižovanie emisií
skleníkových
plynov)
Modernizačný
fond

výroba ocele

Prvý pilier:
Podpora rozvoja MSP (Rozvoj podnikania
Hospodárska
v oblasti udržateľného poľnohospodárstva)
diverzifikácia
Špecifický cieľ RSO
2.6 Podpora prechodu
na obehové
Opatrenie 2.6.1. Podpora vybraných aktivít
hospodárstvo, ktoré
v oblasti predchádzania vzniku odpadov
efektívne využíva
zdroje
Špecifický cieľ
RSO2.1 Podpora
energetickej
efektívnosti a
znižovania emisií
skleníkových plynov
podpora náhrady
spaľovania uhlia v
priemyselnej
energetike a
technológiách,
zvyšovanie
energetickej
efektívnosti v
priemysle

MSP
MŽP SR alebo ním zriadené rozpočtové alebo
príspevkové organizácie; subjekty ústrednej správy;
subjekty územnej samosprávy;
subjekty súkromného sektora.

-

-

Opatrenie 2.1.4. Podpora efektívneho
zavádzania alternatívnych pohonov
v podnikoch

podniky; subjekty verejnej správy vrátane Ministerstva
hospodárstva SR, alebo ním zriadené príspevkové
alebo rozpočtové organizácie.

Schémy štátnej pomoci na zvyšovanie
energetickej efektívnosti a znižovanie
emisií v priemysle (schéma pre priemysel)

priemyselné podniky v EU ETS

zvyšovanie
materiálovej
efektívnosti

-

-

-

-

dekarbonizácia

Plán obnovy a
odolnosti

Komponent 4

Dekarbonizácia priemyslu

Priemyselné podniky
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zvyšovanie
materiálovej
efektívnosti
výroba hliníka

JTF*

Druhý pilier:
Udržateľné životné
prostredie

Podpora čistej energie, obehového
hospodárstva a dekarbonizácie priemyslu

ETS podniky (ak splnia podmienky), Veľké podniky

-

-

-

-

Plán obnovy a
odolnosti

Komponent 4

Dekarbonizácia priemyslu

Priemyselné podniky

JTF*

Druhý pilier:
Udržateľné životné
prostredie

Podpora čistej energie, obehového
hospodárstva a dekarbonizácie priemyslu

ETS podniky (ak splnia podmienky), Veľké podniky

dekarbonizácia

*Pri fondoch Just Transition Fund (JTF) sú oprávnené len regióny: Horná Nitra, BBSK, KSK
Zdroj: MIRRI
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