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ZHRNUTIE
Slovenská republika, ako členská krajina EÚ, sa zaviazala
k plneniu cieľov a záväzkov, ktorými sa riadi súčasná klimatická a energetická politika EÚ.
Základné ciele, stanovené EÚ v oblasti zmeny klímy
a energetiky do roku 2020, sú:
 dosiahnutie zníženia emisií skleníkových plynov
o 20 %; v porovnaní s rokom 1990
 dosiahnutie 20 % podielu OZE na celkovej spotrebe
energie
 zvýšenie energetickej efektívnosti o 20 %.
Uvedené ciele EÚ boli implementované do národných cieľov každej členskej krajiny. Národným cieľom SR, vyplývajúcim zo Smernice 2009/28/ES, je zvýšiť podiel energie
z OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe zo 6,7 %
v roku 2005 na 14 % do roku 2020 a dosiahnuť 10-percentný podiel energie z OZE na spotrebe palív v doprave.
Realizácia opatrení, ktorými sa zabezpečuje plnenie národných cieľov klimaticko-energetickej politiky, má vplyv na
verejné zdroje. Podpora štátu – zameraná na väčšie využívanie OZE, uplatňovaná formou dotácií, úľav na daniach, poplatkoch a inými stimulmi, znamená zvýšené nároky na výdavky zo ŠR a pokles príjmov.
Dosiahnutie cieľov klimaticko-energetickej politiky, pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti verejných financií, si vyžaduje systémový, koordinovaný prístup kompetentných štátnych orgánov k procesu prijímania a realizácie
opatrení štátu na podporu využívania OZE.
Klimaticko-energetická politika patrí do pôsobnosti viacerých rezortov. MH SR, ako ústredný orgán štátnej správy,
je zodpovedné za energetiku a energetickú efektívnosť. Vo
viacerých oblastiach nesie zodpovednosť za prebratie európskej legislatívy do právneho poriadku SR. Pri príprave
národnej legislatívy, strategických materiálov a koncepcií
spolupracovalo s ostatnými rezortmi a inými orgánmi a organizáciami z hľadiska ich vecnej pôsobnosti, najmä
s MŽP SR, MDaV SR, SIEA.
Kontrolou, ktorá bola zameraná na posúdenie uplatňovaných schém štátnej podpory využívania OZE vo vybraných
oblastiach klimaticko-energetickej politiky, ktorými boli fotovoltické články, CNG, LPG, LNG, vodík a elektromobily,
ako aj vplyv podpory na verejné zdroje, boli zistené nasledovné skutočnosti.
 Fotovoltické články
Systém podpory výroby a využitia elektriny z OZE bol realizovaný viacerými formami, najmä garantovanou výkupnou cenou, dotáciami a oslobodením od spotrebnej dane
z elektriny pre vlastnú spotrebu. V kontrolovanom období
boli schémy podpory prioritne určené na podporu výstavby

malých OZE pre domácnosti a bytové domy. NKÚ považuje tento systém podpory za dostatočne účinný a motivujúci pre spotrebiteľov, o čom svedčí aj veľký záujem
a rýchle vyčerpanie alokovaných zdrojov.
Negatívne možno hodnotiť nepriaznivo sa vyvíjajúci podiel
OZE na celkovej energetickej spotrebe napriek tomu, že
celková výroba elektriny z OZE medziročne rastie. Tempo
rastu spotreby energie je na Slovensku rýchlejšie, ako rast
energie z OZE. Pokles podielu energie z OZE na konečnej
energetickej spotrebe energie v posledných dvoch rokoch
indikuje možné riziko nenaplnenia záväzného národného cieľa, ktorým je dosiahnutie 14-percentného podielu
energie z OZE na celkovej spotrebe energie.
 Biopalivá
Podpora štátu na výrobu a využívanie biopalív je realizovaná formou daňových úľav, konkrétne znížením, resp.
oslobodením od spotrebnej dane z minerálneho oleja. SR
podporila tiež oblasť vývoja a výskumu biopalív.
Kontrola však poukázala na absenciu výroby pokročilých
biopalív v SR, čo môže viesť k riziku nesplnenia zákonnej
povinnosti uviesť na trh pohonné látky s minimálnym 0,5percentným obsahom pokročilých biopalív v pohonných
hmotách do roku 2020.
 CNG, LNG, LPG a vodík
Systém podpory a využívania týchto alternatívnych palív
v doprave nebol dostatočne motivujúci a účinný. Zo strany
štátu neboli poskytnuté žiadne dotácie ani vypracovaný
model podpory predaja vozidiel s pohonom na CNG, LNG,
LPG a vodík , či zvýhodnená sadzba spotrebnej dane na
tieto komodity. Jedinými stimulmi boli daňové úľavy, konkrétne zavedená znížená sadzba dane z motorových vozidiel a znížený registračný poplatok za prihlásenie vozidla
do evidencie. To spôsobilo na jednej strane nárast počtu
vozidiel s týmto pohonom, avšak bez nárastu spotreby
týchto alternatívnych palív.
 Elektromobily
V oblasti elektromobilov MH SR venovalo zvýšenú pozornosť podpore predaja, a to formou poskytnutia finančného
príspevku na ich kúpu občanom a podnikateľom, ako aj obciam a samosprávnym krajom. Elektromobily sú oslobodené od dane z motorových vozidiel a majú fixný registračný poplatok za prihlásenie vozidla do evidencie vo
výške 33 eur bez ohľadu na výkon motora. Okrem zvýšenia
počtu vozidiel na našich cestách, prispela táto forma podpory predaja aj k zviditeľneniu a rozšíreniu povedomia
o elektromobiloch medzi širokou verejnosťou.

Súhrnné finančné vyjadrenie podpory štátu
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Podpora štátu v rokoch 2015 až 2018 do vybraných oblastí
klimaticko-energetickej politiky – realizovaná finančnými
stimulmi, najmä formou dotácií, daňových úľav, znížením
poplatkov vrátane spolufinancovania schém podpory z fondov EÚ – bola NKÚ SR vyčíslená na viac ako 114 mil. eur.
Prehľad podpory podľa rokov a oblastí udáva tabuľka.
Tabuľka č.1: Podpora štátu do vybraných oblastí (v eurách)
Oblasti
2 015
2 016
2 017
2 018
Spolu
podpory
fotovoltické
366 504 3 208 628 4 894 520 3 198 811 11 668 463
články
biopalivá
2 500 000 4 574 680 9 220 000 81 620 000 97 914 680
elektromobily
0
362 000 1 710 000 2 366 200 4 438 200
SPOLU
2 866 504 8 145 308 15 824 520 87 185 011 114 021 343

Zdroj: vlastné spracovanie NKÚ SR

Dosiaľ realizovaný systém a aplikované formy podpory
smerované do vybraných oblastí klimaticko-energetickej
politiky nemali významný vplyv na verejné financie. Na
štátnej podpore sa najvýznamnejšou mierou podieľala
úľava na spotrebnej dani z minerálneho oleja s obsahom
biopalív, ktorá tvorila až 85 %.
Z dôvodu vyššieho tempa rastu spotreby celkovej energie
pred rastom energie z OZE v posledných dvoch rokoch,
rastúcej spotreby tradičných fosílnych palív a klesajúcej
spotreby alternatívnych palív v doprave nebol zaznamenaný významný výpadok príjmov ŠR.

PODSTATNÉ ZISTENIA

1. Dosiahnutie cieľov klimaticko-energetickej politiky pri za-

chovaní dlhodobej udržateľnosti verejných financií si vyžaduje systémový, koordinovaný prístup kompetentných
štátnych orgánov v procese prijímania a realizácie opatrení štátu na podporu využívania OZE.

2. Z dôvodu rýchlejšieho tempa rastu celkovej spotreby

energie pred spotrebou energie z OZE (v posledných
dvoch rokoch) je ohrozené splnenie národného cieľa SR
v oblasti zmeny klímy a energetiky, ktorým je dosiahnutie
14-percetného podielu energie z OZE na celkovej spotrebe energie v roku 2020.

3. Podpora štátu v kontrolovanom období rokov 2015 až
2018, smerovaná do vybraných oblastí klimaticko-energetickej politiky – realizovaná finančnými stimulmi formou
dotácií, daňových úľav, znížením poplatkov, vrátane spolufinancovania schém podpory z fondov EÚ – bola vyčíslená na viac ako 114 mil. eur.
4. Doposiaľ realizovaný systém a aplikované formy podpory
výroby a využívania OZE nemali významný vplyv na verejné financie.
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1

ÚČEL KONTROLNEJ AKCIE

Účelom kontroly bolo posúdiť, či existujúci systém štátnej
Vybranými oblasťami boli fotovoltické články, biopalivá
podpory na väčšie využívanie OZE vo vybraných oblasa alternatívne zdroje typu CNG, LPG, LNG, vodík a elektiach prispieva k napĺňaniu cieľov a záväzkov v oblasti klitromobily.
maticko-energetickej politiky, ku ktorým sa SR, ako členský
štát EÚ, zaviazala. A posúdiť, príp. vyčísliť vplyv tejto podpory vo vzťahu k udržateľnosti verejných príjmov.
Predmetom kontroly bolo – posúdiť uplatňované schémy štátnej podpory využívania OZE vo vybraných oblastiach klimaticko-energetickej politiky a ich vplyv na verejné zdroje.

2

RÁMEC KONTROLNEJ AKCIE

Kontrolná akcia bola zaradená do Plánu kontrolnej činnosti
NKÚ SR na rok 2018 v súlade so strategickými prioritami
kontrolnej činnosti NKÚ SR na roky 2018 až 2020.
Kontrola bola vykonaná podľa príslušných ustanovení zákona o NKÚ SR a štandardov, ktoré vychádzajú zo základných princípov kontroly v rámci medzinárodných štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií (ISSAI).
Kontrola bola vykonaná v čase od 14. novembra 2018 do
31. mája 2019 na MH SR. Kontrolovaným obdobím boli
roky 2015 až 2018, v prípade vecných súvislostí aj obdobia
predchádzajúce a nasledujúce.
3

K metódam a technikám, ktoré boli uplatnené pri kontrole,
patrili najmä: štúdium dokumentácie vychádzajúcej z európskej a národnej legislatívy, stratégie, akčné plány, koncepcie, národné politické rámce, preskúmanie a posúdenie
dokladov a dokumentov poskytnutých kontrolovaným subjektom. Následne boli získané dôkazy vyhodnotené v súlade a so zreteľom na stanovený predmet kontroly.
Všetky informácie a údaje získané počas výkonu kontroly
budú použité na medzinárodné porovnanie v rámci benchmarkingu s NKÚ ČR.

ZISTENIA A ODPORÚČANIA

3.1
KLIMATICKO-ENERGETICKÁ POLITIKA, CIELE
A KOMPETENCIE
Európska únia si do roku 2020 stanovila hlavné ciele
v oblasti zmeny klímy (environmentálna politika)
a energetike
(energetická
politika).
Základným
dokumentom pre legislatívny rámec energetickej
a environmentálnej politiky EÚ bol Akčný plán pre
energetiku na roky 2007 - 2020, v ktorom sú definované
tieto záväzky:
 zníženie emisií skleníkových plynov o 20 % do roku
2020 v porovnaní s rokom 1990
 zvýšenie podielu OZE na celkovej spotrebe na 20 %
do roku 2020
 dosiahnutie podielu 10 % OZE v doprave do roku
2020
 dosiahnutie 20 % úspor energie, v porovnaní s projekciou do roku 2020.
Na dosiahnutie cieľov bola prijatá Smernica 2009/28/ES,
ktorou sa ustanovil spoločný rámec presadzovania energie
z OZE. Zo smernice vyplývala pre každý členský štát
povinnosť vypracovať a prijať národný akčný plán pre
energiu z OZE tak, aby v ňom boli stanovené národné ciele
pre podiel energie z OZE, spotrebovanej v doprave
a v sektore výroby elektriny, tepla a chladu v roku 2020,
a primerané opatrenia na dosiahnutie národných cieľov.
Smernica 2009/28/ES bola implementovaná do národnej

legislatívy novelou zákona č. 309/2009 Z. z., účinnosťou
od 1. januára 2011.
So zámerom podporiť trh s alternatívnymi palivami a dosiahnuť tým cieľ EÚ v oblasti dopravy, predstavujúci 10percentný podiel energie z OZE na spotrebe energetických
palív, bola prijatá Smernica 2014/94/EÚ. Touto smernicou
bol zriadený spoločný rámec opatrení na zavedenie infraštruktúry pre alternatívne palivá, a boli stanovené minimálne požiadavky na výstavbu infraštruktúry pre alternatívne palivá, vrátane nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá a čerpacích staníc zemného plynu (LNG a CNG)
a vodíka. Smernica nariaďovala členským štátom prijať národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami v odvetví dopravy a ich infraštruktúry.
Klimaticko-energetická politika spadá do pôsobnosti viacerých rezortov. Gestorom – zodpovedným za prevzatie viacerých stratégií, smerníc a iných aktov EÚ, týkajúcich sa
klimaticko-energetickej politiky, do právneho rámca SR, aj
za spracovanie príslušných koncepcií a akčných plánov –
bolo MH SR.
Pri príprave všeobecne záväzných právnych predpisov
a dokumentov, ktorými sa zabezpečoval súlad so smernicami EÚ, spolupracovalo s rezortmi z hľadiska ich vecnej
pôsobnosti, ako aj s inými orgánmi (spolugestormi), ktorými boli najmä MŽP SR, MDaV SR, SIEA a ďalšie.
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Boli zriaďované medzirezortné pracovné skupiny podieľajúce sa na príprave národnej legislatívy, strategických materiálov a koncepcií. Súčinnosť s týmito spolugestormi bola
nevyhnutná aj pri spracúvaní monitorovacích správ, zasielaných EK.
Kontrola odhalila, že existuje priestor na zlepšenie koordinácie a spolupráce jednotlivých rezortov, ktoré sa z hľadiska vecnej pôsobnosti podieľali na plnení úloh z uznesení vlády SR, najmä v oblasti kontroly plnenia úloh a vzájomnej informovanosti. Príslušné zodpovedné ministerstvá
zasielali správy o (s)plnení úloh priamo Úradu vlády SR.
Spolupráca a súčinnosť medzi organizačnými útvarmi MH
SR, participujúcimi na tvorbe, monitorovaní a kontrole plnenia opatrení v oblasti klimaticko-energetickej politiky, sa
nejavila ako dostatočne účinná.
MH SR bolo gestorom vypracovania Národného akčného
plánu pre energiu z OZE, ktorý bol schválený vládou SR
uznesením č. 677/2010 dňa 6. októbra 2010. Je tiež zodpovedné za predkladanie Správy o pokroku v presadzovaní a využívaní energie z OZE, a to Európskej komisii raz
za dva roky.
Národný cieľ SR pre podiel energie z OZE na celkovej
energii spotrebovaných v jednotlivých sektoroch v roku
2020 a orientačnú trajektóriu v jednotlivých rokoch, definovanú v akčnom pláne, dokumentuje tabuľka.
Tabuľka č. 2: Národný cieľ pre podiel energie z OZE (v %)
Sektor

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

OZE – výroba
tepla a chladu

9,2

10,2

10,9

11,7

12,5

13,3

14,1

14,6

OZE – výroba
elektriny

21,0

21,5

23,0

23,3

23,3

23,7

23,9

24,0

4,4

5,0

6,0

6,3

6,8

8,3

8,5

10,0

8,9

8,9

9,0

10,0

11,4

11,4

13,2

14,0

OZE – doprava
Celkový podiel
OZE

Zdroj: Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov

Skutočné plnenie záväzného národného cieľa pre podiel
energie z OZE na hrubej konečnej spotrebe energie v SR,
dokumentuje graf.
Graf č. 1: Skutočný podiel OZE na celkovej spotrebe energie

12,7

11,5

FOTOVOLTICKÉ ČLÁNKY

Legislatívny rámec pre podporu výroby energie z OZE je
určený zákonom č. 309/2009 Z. z. Zákon okrem iného definuje spôsob podpory, podmienky podpory výroby elektriny z OZE, ale aj práva a povinnosti výrobcov elektriny
z OZE. Hlavným stimulom pre rozvoj OZE, po prijatí tohto
zákona, bola garancia výkupných cien elektriny.
S cieľom podporiť výstavbu malých OZE (do 10 kW inštalovaného výkonu), určených najmä na pokrytie vlastnej
spotreby domácnosti, a znížiť administratívnu náročnosť
pri uplatňovaní si zákonných foriem podpory, bola vládou
SR v júli 2013 prijatá Koncepcia rozvoja výroby elektriny
z malých OZE v SR.
3.2.1 Systém podpory
Systém podpory výroby a využívania elektriny z OZE je na
Slovensku realizovaný najmä:
 garantovanou výkupnou cenou
 dotáciami
 oslobodením od spotrebnej dane z elektriny pre výrobcov elektriny z OZE pre vlastnú spotrebu.
Podpora výroby elektriny z OZE je v SR založená na garantovaní výkupnej ceny elektriny, ktorú výrobcovia dostávajú za vyrobenú elektrinu, na obdobie 15 rokov, s výnimkou výrobcov z malých OZE uvedených do prevádzky po
1. januári 2014.
Výkupná cena elektriny z OZE sa premieta do ceny elektriny prostredníctvom TPS, ktorá je fakturovaná každému
konečnému spotrebiteľovi elektriny.

Tabuľka č. 3: Výkupné ceny elektriny z OZE (v eurách)
Roky

11,2

Zdroj: MH SR

3.2

Prehľad vývoja výkupných cien elektriny vyrobenej z fotovoltických elektrární v €/MWh od roku 2010 dokumentuje
tabuľka.

12,9
12,0

2013

Orientačnú trajektóriu predstavujúcu podiel energie z OZE
na celkovej spotrebe energie, stanovenú v prílohe Smernice 2009/28/ES, SR doteraz plnila. V posledných dvoch
rokoch bol však zaznamenaný medziročný pokles podielu
OZE na celkovej energetickej spotrebe z dôvodu vyššieho
tempa rastu celkovej spotreby energie pred rastom energie
z OZE. Nepriaznivý trend vývoja tohto ukazovateľa a najvyššie medziročné nárasty odhadované práve v nasledujúcich rokoch 2019 a 2020, indikujú riziko nesplnenia záväzného národného cieľa, ktorým je dosiahnutie 14-percentného podielu energie z OZE na hrubej konečnej spotrebe energie v roku 2020.

Ukazovateľ

2014

2015

2016

2017

2010

2011

2012-2013

2014

2015 2017
,
,
2016 2018

Výkupná
cena elek- 430,72 387,65 259,17 194,54 119,11 98,94 88,89 84,98
triny

Zdroj: ÚRSO
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Prehľad vývoja TPS v €/MWh, v členení za jednotlivé roky
2010 až 2018, dokumentuje tabuľka.
Tabuľka č. 4: Vývoj TPS v €/MWh
Roky
podiel TPS z OZE
celkom TPS
Roky
podiel TPS z OZE
celkom TPS

2010
0,31
6,3
2015
15,2753
21,82

2011
6,57
14,85
2016
16,2543
22,9

2012
2013
2014
10,56
12,34
13,52
15,7
16,02
18,04
2017
2018 (1-8) 2018 (9-12)
17,4991
16,5857
16,5857
26,203
26,2011
26,988

Zdroj: ÚRSO

Na inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE, ako
ďalšieho nástroja motivácie domácností a bytových domov
k využívaniu OZE prostredníctvom dotácie, bola v rokoch
2015 až 2018 poskytovaná podpora z národného projektu
Zelená domácnostiam. Projekt bol financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorého riadiacim orgánom bolo MŽP SR. Celková alokovaná čiastka
činila cca 45 mil. eur.
Podpora bola poskytovaná pre rodinné a bytové domy formou poukážok, ktoré mohli pokryť maximálne 50 % oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia, vrátane montáže. Súčasťou podpory bol aj bonus za akumuláciu elektriny vo výške 180 eur.
V kontrolovanom období bolo v rámci tohto projektu podporených 3 675 inštalácií fotovoltických panelov.
Prehľad výšky príspevku pre domácnosti v jednotlivých rokoch a výšky bonusu za akumuláciu energie v eurách dokumentuje tabuľka.
Tabuľka č. 5: Príspevok na inštaláciu malých OZE pre domácnosti
Pre výkon do
1kW vrátane
1 200,00
1 200,00
1 100,00
1 000,00

Roky
2015
2016
2017
2018

Pre výkon
od 1kW
do 2,5 kW
900,00
900,00
900,00
900,00

Maximálna
výška podpory
bez akumulátora
2 550,00
2 550,00
2 450,00
2 350,00

Maximálna
výška podpory s akumulátorom
3 450,00
3 450,00
3 350,00
3 250,00

Zdroj: SIEA

Posledným systémom podpory výroby elektriny z OZE je
oslobodenie od spotrebných daní. Elektrina vyrobená
z malých OZE je oslobodená od spotrebnej dane z elektriny za predpokladu, že výrobca preukáže pôvod elektriny
z OZE a to prostredníctvom záruky pôvodu, o ktorú musí
každoročne požiadať ÚRSO.
Prehľad vyrobeného množstva elektriny, oslobodenej od
spotrebnej dane z elektriny, na ktoré ÚRSO vydal záruky
na základe žiadostí, a počet vydaných záruk pre výrobcov
elektriny z fotovoltických elektrární, v členení podľa rokov,
dokumentuje tabuľka.
Tabuľka č. 6: Elektrina z OZE, oslobodená od spotrebnej dane
Ukazovateľ
Množstvo vyrobenej elektriny vo
fotovoltickej elektrárni v MWh

2015

2016

2017

277 654 346 939 230 199

I. polrok
2018
64 070

Ukazovateľ

2015

(oslobodenej od spotrebnej
dane)
Počet vydaných záruk

2016

1 317

2017

3 816

3 962

I. polrok
2018
1 531

Zdroj: ÚRSO

3.2.2 Výška podpory
Na výrobu a využite elektriny z OZE vrátane fotovoltických
článkov, bola v preverovanom období poskytnutá podpora
(s vplyvom na štátny rozpočet) vo výške cca 11,6 mil. eur.
Z toho zo ŠR na spolufinancovanie projektov Zelená domácnostiam na podporu využívania malých OZE v domácnostiach a bytových domoch vo výške cca 10,4 mil. eur
a vo forme oslobodenia od spotrebnej dane výrobcov elektriny z OZE vo výške cca 1,2 mil. eur.
Prehľad výšky poskytnutej podpory domácnostiam a výšky
oslobodenia od spotrebnej dane z elektriny (v eurách) dokumentuje tabuľka.
Tabuľka č. 7: Výška podpory OZE
Forma podpory
Podpora formou dotácie
Oslobodenie
od spotrebnej
dane z elektriny
SPOLU v eurách

2015

2016

2017

0 2 750 668 4 590 657
366 504

457 960

303 863

366 504 3 208 628 4 894 520

I. polrok
2018

Spolu

3 114 238 10 455 563
84 573

1 212 900

3 198 811 11 668 463

Zdroj: SIEA

3.3

BIOPALIVÁ

Využívanie biopalív, najmä v doprave, je jedným z nástrojov plnenia cieľov, ku ktorým sa SR v oblasti OZE zaviazala. Biopalivá majú pozitívny vplyv na životné prostredie,
pretože sa ich primiešavaním do pohonných látok znižuje
množstvo emisií CO2 v ovzduší. Povinnosť minimálneho
primiešavania biopalív do pohonných látok bola daná zákonom č. 309/2009 Z. z.
Novela zákona, účinná od 1. augusta 2017, zaviedla používanie biopalív druhej generácie, využívajúce suroviny z
biomasy, tzv. pokročilé biopalivo. Na území SR sa vyrábajú
len biopalivá prvej generácie. Biopalivá druhej generácie
sa zatiaľ nevyrábajú a ani neprimiešavajú do pohonných
látok.
Cieľ SR dosiahnuť 0,5-percentný podiel pokročilých biopalív v pohonných látkach do roku 2020 si bude vyžadovať zo
strany zainteresovaných štátnych orgánov, aby zamerali
zvýšenú pozornosť na podporu výskumu a vývoja surovín,
ktoré možno použiť na výrobu biopalív, najmä biomasy.
3.3.1 Systém podpory
Podpora biopalív je v SR realizovaná formou zníženej
sadzby spotrebnej dane z minerálneho oleja a oslobodenia
od spotrebnej dane na biogénnu látku. Predmetná podpora
sa uplatňuje pri uvádzaní biopaliva (biogénnej zložky), benzínu a plynového oleja do daňového voľného obehu.
|9
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Štátna podpora je poskytovaná MF SR prostredníctvom Finančného riaditeľstva SR.
V oblasti biopalív sú opatrenia klimaticko-energetickej politiky nastavené vo vzájomnom súlade, a predmetné opatrenia – najmä legislatíva EÚ a SR, povinnosti osôb uvádzajúcich pohonné látky na trh či predajcov pohonných látok –
nútia obyvateľov k ekologickejšiemu správaniu sa.
Prehľad množstva biopalív uvedených do daňového voľného obehu v rokoch 2015 až 2018 je uvedený v tabuľke.
Tabuľka č. 8: Biopalivá uvedené na trh v m3
Biopalivá
bioetyltercbutyléter
bioetanol
biodiesel

2015
41 984
20 036
152 236

2016
41 302
19 237
150 717

2017
43 814
28 568
158 668

Zdroj: MH SR

3.3.2 Výška podpory
Výška podpory štátu, smerovaná na stimuláciu výroby
a využívania biopalív, predstavovala v preverovanom období sumu cca 97,9 mil. eur. Z toho úľava na spotrebnej
dani tvorila cca 97,4 mil. eur, dotácie zo ŠR na výskum zameraný na možnosť výroby bioetanolu prvej a druhej generácie objem 0,5 mil. eur.
Objem štátnej pomoci poskytnutej na podporu výroby a využívania biopalív v rokoch 2015 až 2018 (v mil. eur) dokumentuje graf.
Graf č. 2: Štátna pomoc na podporu výroby a využívania biopalív
Štátna pomoc poskytnutá v oblasti biopalív fomou
daňového zvýhodnenia (mil. eur)
81,62
9,22
2,95
2015

3,58
2016

2017

2018

výška štátnej pomoci (mil. eur)
Zdroj: FR SR

3.4

CNG, LNG, LPG A VODÍK

2017 až 2030. Týkajú sa napr. stimulácie podpory predaja
nízko emisných vozidiel, podpory infraštruktúry alternatívnych palív, podpory zavádzania čerpacích staníc LNG vo
vnútrozemských prístavoch, zachovania zníženej sadzby
spotrebnej dane na CNG, zníženej ročnej sadzby dane z
motorových vozidiel s pohonom na CNG, LNG a vodík,
zriaďovania nízkoemisných zón, zvyšovania osvety a informovanosti na školách atď.
Realizácia opatrení a zodpovednosť za ich plnenie je
v kompetencii viacerých orgánov štátnej správy. Ciele,
spôsoby a nástroje podpory využívania alternatívnych palív a rozvoja príslušnej infraštruktúry rozpracovali príslušné
rezorty do svojich strategických materiálov a akčných plánov.
Jedným z cieľov SR je zvýšiť počet vozidiel na alternatívny
pohon a vybudovanie minimálne 50, optimálne 80 nových
verejne dostupných plniacich staníc CNG do roku 2025.
Prehľad počtu verejne dostupných CNG staníc v období
rokov 2015 až 2018 dokumentuje tabuľka.
Tabuľka č. 9: Počet CNG staníc
Ukazovateľ
Počet staníc
Podiel počtu motorových
vozidiel na 1 stanicu

2015
10

2016
11

2017
11

2018
11

148,20

158,18

186,73

221,18

Zdroj: http://www.eafo.eu/content/slovakia

3.4.1 Systém podpory
K finančným stimulom štátu patria úľavy na daniach a poplatkoch pri kúpe vozidla s alternatívnym pohonom. S účinnosťou od 1. januára 2015 bola pre hybridy a vozidlá kategórie L, M a N s pohonom na CNG, LNG a vodík znížená
ročná sadzba dane z motorových vozidiel o 50 %, a od 1.
februára 2017 bol znížený poplatok za zápis vozidla do evidencie vozidiel v SR o 50 %. Predmetom dane z motorových vozidiel sú vozidlá používané na podnikanie alebo inú
samostatne zárobkovú činnosť.
Podľa údajov z FR SR počet vozidiel, na ktoré bola uplatnená 50-percentná sadzba dane z motorových vozidiel
medziročne rástol. Kým v roku 2015 ich bolo 2 463, v roku
2018 ich počet vzrástol na 5 638. Ich podiel na celkovom
počte vozidiel zostáva však zanedbateľný; v roku 2018
predstavoval 0,75 %.

Intenzívnejšie využívanie alternatívnych palív prispieva
k plneniu národného cieľa, ktorým je dosiahnuť 10-percentný podiel energie z OZE na spotrebe palív v doprave
v roku 2020.

Na podporu využívania vodíka ako alternatívneho paliva
a budovanie infraštruktúry pre vodík vo forme verejne prístupných staníc nebolo prijaté žiadne opatrenie, ani poskytnutá štátna podpora.

Dôležitým nástrojom rozvoja trhu alternatívnych palív v odvetví dopravy a rozvoja infraštruktúry sú podporné opatrenia, ktoré boli spracované MH SR v spolupráci s MDaV SR
v dokumente Národný politický rámec pre rozvoj trhu
s alternatívnymi palivami, schválenom vládou SR v novembri 2014. Tieto opatrenia majú finančný aj nefinančný
charakter, s určenými termínmi plnenia v rozpätí rokov

Na podporu infraštruktúry nevyhnutnej k využívaniu alternatívnych palív MDaV SR dňa 9. mája 2017, v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra, schválilo nenávratný finančný príspevok so spolufinancovaním zo ŠR
na projekt vybudovania terminálu LNG vo verejnom prístave Bratislava v celkovej výške 686 857 eur. Do konca
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výkonu kontroly neboli na daný projekt poskytnuté žiadne
finančné prostriedky.

podpory predaja elektromobilov a hybridov, ktorý vstúpil do
platnosti 11. novembra 2016.

V kontrolovanom období neboli zo strany MH SR ani spolugestorov vypracované konkrétne modely podpory predaja dopravných prostriedkov používajúcich alternatívne
pohony na báze CNG, LNG, LPG a vodíka.

Projekt spočíval vo vytvorení mechanizmu vyplácania finančného príspevku pri kúpe BEV alebo PHEV. Podpora
sa vzťahovala len na kúpu nového, doposiaľ neregistrovaného elektrického vozidla, ktorého parametre garantoval
zástupca výrobcu danej značky. Podmienky dotačného
programu elektromobilov sú uvedené v tabuľke.

3.4.2 Výška podpory
V preverovanom období neboli poskytnuté žiadne prostriedky zo ŠR vo forme dotácie na podporu intenzívnejšieho využívania alternatívneho paliva na báze CNG, LNG
a vodíka, ani na podporu rozvoja infraštruktúry pre alternatívne palivá.
Ani cez spotrebné dane na CNG a LPG, využívané ako pohonná látka, nebola v kontrolovanom období aplikovaná
štátna pomoc vo forme zvýhodnenej sadzby dane. Sadzba
spotrebnej dane na CNG, vo výške 0,141 eur/kg, je rovnaká od roku 2011. Sadzba spotrebnej dane na LPG, vo
výške 0,182 eur/kg, je rovnaká od roku 2015.
Vplyv finančných stimulov na verejné financie vo forme zníženia sadzby dane z motorových vozidiel (s alternatívnym
pohonom na CNG, LNG, vodík a na hybridy) a zníženie poplatku za zápis motorového vozidla bol, vzhľadom na celkový počet týchto vozidiel, zanedbateľný.
3.5

ELEKTROMOBILY

Znižovanie závislosti od dovozu fosílnych palív je úzko
prepojené s rozvojom elektromobilov, čo prispieva
k zlepšeniu ekologických štandardov a kvality života.
3.5.1 Systém podpory
Mechanizmus podpory elektromobilov MH SR rozpracovalo v osobitnom dokumente Konkrétne modely podpory
predaja elektromobilov a dopravných prostriedkov používajúcich alternatívne palivá, ktorý definoval návrh modelov
podpory elektromobilov na roky 2016 až 2025.
Ďalším strategickým dokumentom zameraným na podporu
elektromobility v SR bola Stratégia rozvoja elektromobility
v SR a jej vplyv na národné hospodárstvo SR, schválená
vládou SR v septembri 2015.
V preverovanom období bol predaj elektromobilov podporovaný najmä:
 priamymi finančnými stimulmi – formou poskytnutia dotácie na nákup elektromobilov a hybridov
 výškou poplatku pri registrácii BEV do evidencie vozidiel SR
 daňovým zvýhodnením – znížením sadzby dane z motorových vozidiel na alternatívny pohon.
Z prostriedkov zrušeného Recyklačného fondu vo výške
5 mil. eur a prostriedkov Zväzu automobilového priemyslu
SR vo výške 200 tis. eur bol realizovaný projekt celoštátnej

Tabuľka č. 10: Dotačná schéma podpory elektromobilov
rozpočet
poskytovateľ
oprávnené osoby
podporené automobily
výška príspevku pri
elektromobiloch
(BEV)
výška príspevku pri
hybridoch (PHEV)
podmienka
dátum vyhlásenia
dátum skončenia

5,2 mil. eur
MH SR; Zväz automobilového priemyslu SR
fyzická osoba, obec, právnická osoba (zapísaná
ako vlastník v osvedčení o evidencii vozidla časť II
– technický preukaz)
elektromobily (BEV) a hybridy dobíjateľné z elektrickej siete (so zásuvkou, PHEV) osobné vozidlá
(M1) a malé nákladné vozidlá do 3,5 t (N1)
max. 5 000 eur = 3 000 eur po registrácii, 1 500
eur po 1. roku, 1 500 eur po 2 roku
max. 3 000 eur = 1 000 eur po registrácii, 1 000
eur po prvom roku, 1 000 eur po druhom roku užívania
registrácia/prihlásenie nového vozidla v SR, dovezeného autorizovaným zástupcom výrobcu (importérom) a predaného autorizovaným predajcom
11. novembra 2016
30. jún 2018, resp. do vyčerpania financií (posledný možný termín registrácie/prihlásenie vozidla)

Zdroj: MH SR

Objem dotácii v sume 5,2 mil. eur nebol v stanovenom termíne vyčerpaný v plnej výške a zvyšné prostriedky boli
presunuté na MŽP SR. To spustilo v 2. polroku 2018 prostredníctvom Environmentálneho fondu druhú dotačnú
schému na podporu elektromobility, určenú pre obce a samosprávne kraje s alokovanou sumou vo výške 1 mil. eur.
Maximálna výška dotácie bola 30 tis. eur, pričom výška príspevku predstavovala až 95 % kúpnej ceny vozidla. Podporu využilo 36 obcí a bola vyčerpaná v plnom rozsahu.
Novelou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch,
účinnou od 1. októbra 2012, bola stanovená jednotná
výška registračného poplatku za zápis elektromobilu do
evidencie vozidiel v SR vo výške 33 eur bez ohľadu na výkon motora.
Zákonom č. 361/2014 o dani z motorových vozidiel, ktorý
nadobudol účinnosť 1. januára 2015, boli zvýhodnené ekologické vozidlá. Pre elektromobily bola zavedená nulová
sadzba dane z motorových vozidiel.
Podpora predaja automobilov bola v preverovanom období
realizovaná dotačnou schémou z prostriedkov Recyklačného a Environmentálneho fondu. Celkovo bolo podporených 867 žiadateľov o finančný príspevok, ktorým boli vyplatené prostriedky v celkovej výške 4 438 200 eur.
Čerpanie dotácií na elektromobily pre občanov a podnikateľov dokumentuje tabuľka.
Tabuľka č.11: Dotácie na elektromobily pre občanov a podnikateľov
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Roky
2016
2017
2018
Spolu

BEV
Počet
64
231
219
514

Suma v €
320 000
1 155 000
1 095 000
2 570 000

PHEV
Počet
14
185
118
317

Spolu

Suma v €
42 000
555 000
354 000
951 000

Počet
78
416
337
831

Suma v €
362 000
1 710 000
1 449 000
3 521 000

Zdroj: MH SR

Čerpanie dotácií na elektromobily pre obce a samosprávne
kraje dokumentuje tabuľka.
Tabuľka č.12: Dotácie na elektromobily pre obce a samosprávne kraje
Počet
36

Schválená dotácia v €
997 380

Čerpaná dotácia v €
917 200

Zdroj: MŽP SR – Environmentálny fond

3.6

VNÚTORNÝ KONTROLNÝ SYSTÉM

MH SR ako gestor, resp. spolugestor prevzatia a aplikácie
viacerých stratégií, smerníc a iných aktov EÚ, týkajúcich sa
klimaticko-energetickej politiky, do právneho rámca SR, si
plnil aj kontrolné povinnosti vo vzťahu k plneniu úloh
a opatrení vyplývajúcich z týchto aktov. V zmysle § 22
Smernice 2009/28/ES, každé dva roky ministerstvo vypracúva/predkladá Európskej komisii Správu o pokroku v presadzovaní a využívaní energie z OZE. MH SR si túto povinnosť splnilo, správa o pokroku bola predložená v roku
2011, 2013, 2015 aj 2017. Najbližším termínom na predloženie správy je 31. december 2019.

K nákupu a využívaniu elektromobilov boli spotrebitelia
motivovaní najmä príspevkom na kúpu elektromobilu vo
výške 5 000 eur na elektrické a 3 000 eur na hybridné vozidlo. Uplatnená dotačná schéma podpory predaja elektromobilov pre občanov a podnikateľov narazila na obmedzenia, ktorými boli najmä vysoká cena elektromobilu, nedostatočná infraštruktúra v podobe počtu nabíjacích staníc,
ako aj nízky počet skladových zásob elektromobilov na európskom trhu. To spôsobilo nevyčerpanie celej alokovanej
čiastky.

MH SR, ako ústredný orgán štátnej správy, vykonáva kontrolnú činnosť podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. Kontrola plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR sa realizuje prostredníctvom informačného systému JASTRAB,
ktorý je implementovaný na Úrade vlády SR a slúži na administráciu procesov spojených so správou a vyhodnocovaním vládou uložených úloh. MH SR má aj povinnosti,
ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Priaznivejší výsledok bol zaznamenaný pri realizácii
schémy podpory určenej pre obce a samosprávne kraje.
Prostriedky určené na kúpu vozidiel boli vyčerpané v plnej
výške, najmä z dôvodu priaznivejšie nastavených podmienok podpory, a to spoluúčasť žiadateľov len vo výške 5 %
z ceny vozidla.

V preverovanom období odbor kontroly a vládneho auditu
MH SR nevykonal žiadnu internú kontrolu ani audit so zameraním na plnenie cieľov a opatrení prijatých v oblasti klimaticko-energetickej politiky. V predmetnej oblasti nebola
vykonaná ani kontrola vonkajšími kontrolnými orgánmi.

Projekt však možno hodnotiť celkovo ako úspešný, najmä
tým, že podnietil rozvoj trhu s vozidlami na elektrický pohon
a povedomie verejnosti o ekológii. Svedčí o tom aj fakt, že
kým v roku 2015 bolo registrovaných 188 vozidiel na elektrický pohon, v roku 2016 to bolo 434 vozidiel a v roku 2017
až 2 178 nových vozidiel.
ODPORÚČANIA
1.

V oblasti fotovoltických článkov prijať účinné opatrenia a stimuly na podporu výroby a využívania OZE tak, aby
bol splnený záväzný cieľ SR, a to dosiahnutie 14-percentného podielu energie z OZE na hrubej konečnej spotrebe
energie do roku 2020.

2.

Zintenzívniť spoluprácu a koordináciu všetkých zainteresovaných rezortov, najmä MH SR, MDaV SR a MŽP SR
pri prijímaní a realizácií opatrení na dosiahnutie národných cieľov a pri kontrole ich plnenia.

3.

V oblasti biopalív vytvoriť vhodné prostredie poskytujúce dostatočné stimuly pre podporu výskumu, vývoja a výroby biopalív druhej generácie, najmä biomasy.

4.

V oblasti CNG a LNG prijať opatrenia a stimuly na podporu výroby a využívania alternatívnych palív typu CNG a
LNG, vypracovať konkrétne modely predaja dopravných prostriedkov používajúcich tieto alternatívne palivá a realizovať ich v praxi. Tiež zintenzívniť spoluprácu a koordináciu s vecne príslušným rezortom v oblasti podpory infraštruktúry pre tieto druhy palív.

5.

V oblasti elektromobilov pokračovať v priamych finančných aj podporných opatreniach na stimuláciu trhu s vozidlami na elektrický pohon, rozšíriť podporu aj pre nové kategórie elektromobilov, podporiť elektromobilitu verejnej
dopravy. Nevyhnutné je zamerať sa aj na podporu rozvoja infraštruktúry pre nabíjanie elektrických vozidiel (nabíjacích staníc), ako aj podporu vývoja batérií. Iniciovať aj vytvorenie stabilného dlhodobého finančného rámca na
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podporu rozvoja elektromobility, i s účasťou súkromného sektora a najmä s využitím prostriedkov štrukturálnych
fondov EÚ.

4

REAKCIA KONTROLOVANÉHO SUBJEKTU

Kontrola bola ukončená záznamom, s obsahom ktorého
bol oboznámený štatutárny orgán kontrolovaného subjektu. Súčasťou záznamu boli vecné odporúčanie, zamerané na jednotlivé oblasti, ktoré boli predmetom kontroly.
5

TÍM KONTROLÓROV

Kontrola bola vykonaná štyrmi kontrolórmi s dlhoročnými
skúsenosťami v oblasti kontrolnej činnosti.
ZÁVER
Kontrola splnila stanovené ciele v plnom rozsahu. V rámci
kontroly sa preverili: základné ciele EÚ v oblasti zmeny
klímy a energetiky a s tým súvisiace dokumenty; národné
ciele v oblasti využívania energie z OZE a s tým súvisiace
dokumenty; schémy a systém podpory výroby a využívania
elektriny z OZE; schémy a systém výroby a využívania vybraných alternatívnych palív (biopalivá, CNG, LNG, LPG,
vodík); systém podpory predaja elektromobilov; kompetencie jednotlivých rezortov zodpovedných za vybrané oblasti
klimaticko-energetickej politiky; oblasť vnútorného kontrolného systému MH SR.

Kontrola poukázala na potrebu systémového a koordinovaného prístupu kompetentných štátnych orgánov v procese prijímania a realizácie opatrení štátu na podporu využívania OZE.
Upozornila aj na riziko nesplnenia národného cieľa SR
v oblasti zmeny klímy a energetiky, ktorým je dosiahnutie
14-percentného podielu energie z OZE na celkovej spotrebe energie v roku 2020.

KONTAKT
Najvyšší kontrolný úrad SR
Priemyselná 2
824 73 Bratislava
+421 2 501 14 451  info@nku.gov.sk

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské Nivy 44/a
827 15 Bratislava-Ružinov
 +421 2 48 54 11 11  info@mhsr.sk
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