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Náklady na nákup kvót CO2 budú prenesené do cien elektriny, 
tovarov a služieb 

 
V súčasnosti zavádzaný nový systém obchodovania s tzv. emisnými povolenkami, ktoré 
presadila EÚ, bude mať podľa odborníkov určite dopady na ceny elektrickej energie, a teda 
následne aj produkovaných tovarov a poskytovaných služieb. 

Doteraz si podniky u nás spravovali emisné kvóty, ktoré im na základe vyprodukovaného 
meraného objemu CO2 prideľoval štát. Motiváciou bolo šetrenie, znižovanie energetickej 
nenáročnosti, a zároveň zavádzanie ekologických opatrení v dôsledku čoho firmy ušetrili 
a prebytočné kvóty zobchodovali na burze (ceny sa pohybovali niekde okolo 6 až 7 € za 
tonu). Teraz však už podniky sú povinné kvóty nakúpiť a ceny sa môžu zvýšiť aj na 20 € za 
tonu. 

Je síce pravdou, že Slovensko a ďalší susedia si vylobovali výnimku (v dôsledku užšieho HDP) 
a budú prechádzať len postupne na nový systém, čiže v roku 2013 dostanú 70 % kvót 
zadarmo, ostatné si dokúpia, a tak postupne sa dopracujeme k stavu v roku 2020 (100 %-ný 
nákup kvót). 

Pre ilustráciu uvádzame najväčších majiteľov emisných kvót EUA za roky2008 až 2012 v mil. 
ton. Sú to kľúčoví hráči v slovenskom priestore (zdroj: Hospodárske noviny, 10.10.2012): 

1. U.S.Steel Košice 53,97 
2. Slovenské elektrárne 27,03 
3. Slovnaft   8,80 
4. eustream   6,81 
5. Holcim   4,89 
6. Carmense Slovakia   4,83 
7. Považská cementáreň   3,49 
8. PPC Power   3,46 
9. CM European Power Slovakia   3,45 
10. SMZ Jelšava   3,26 

O zvýšení cien dnes otvorene hovorí Ministerstvo životného prostredia, ktoré konštatuje, že 
v závislosti na postupoch úradného regulátora systém obchodovania s kvótami prenesú 
producenti do svojich nákladov, čím dôjde k navýšeniu produktov i služieb. Treba povedať, že 
voči tomuto systému sa dnes v ostrom konkurenčnom boji búria všetky významné podniky. 

Pretrváva teda večná dilema: 

Buď EU týmto krokom chce zabrániť únikom v obchodovaní s emisiami, a zároveň donúti 
priemysel šetriť, správať sa ekologicky, zavádzať zelené alternatívne technológie a chrániť 
planétu, alebo udržiavať sociálny mier, tolerovať existujúce pravidlá a nedbať o zdravie ľudí, 
skôr zabezpečovať akési istoty. 

Envirorezort mal plán o prerozdelení výnosov z emisií tak, že do Environmentálneho fondu 
dajú pätinu výnosov a až polovica mala ísť na podporu projektov znižujúcich emisie 
skleníkových plynov, zatepľovanie budov a podobne. Teraz je situácia iná, nakoľko bieda 
slovenského štátneho rozpočtu prinútila Ministerstvo financií k siahnutiu na tieto príjmy pre 
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krytie deficitu SR (odhadom ide o 100 mil. €). To sa však nepáči firmám, ktoré už v roku 2013 
musia nakúpiť 30 % kvót a nebudú mať zdroje na zelené projekty, zároveň to vidia ako 
systém v ktorom im štát vyťahuje peniaze z vrecák. 

Keďže sa jedná v súčasnosti o živý problém budeme veci pozorne sledovať a prinášať členom 
a partnerom klastra nové informácie. 
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