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Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Zhrnutie
Kontrola, vykonaná na Slovenskom hydrometeorologickom ústave (ďalej len
„SHMÚ“), bola súčasťou kontrolnej akcie „Kontrola plnenia cieľov a záväzkov
vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii v oblasti biopalív v doprave“.
Do Plánu kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na rok
2014 bola zaradená na základe zapojenia sa Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej
republiky (ďalej len „NKÚ SR“) do medzinárodnej kontroly organizovanej pracovnou
skupinou EUROSAI pre kontrolu životného prostredia.
Účelom kontrolnej akcie bolo preveriť implementáciu predpisov Európskej únie (ďalej
len „EÚ“) v oblasti biopalív v doprave ako súčasti politiky zabezpečenia obnoviteľných
zdrojov energií do legislatívy Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) a vyhodnotiť plnenie
povinností orgánov štátnej správy v oblasti biopalív v doprave.
Povinnosti SHMÚ v oblasti biopalív v doprave boli od 01.05.2011 určené
novelizovaným zákonom č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie
a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“) a od 01.09.2011 aj Vyhláškou
Ministerstva životného prostredia SR č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej
udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok (ďalej len
„vyhláška č. 271/2011 Z. z.“).
Kontrolou bolo zistené, že SHMÚ konal a koná ako odborne spôsobilá osoba na účely
overovania výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív a biokvapalín
(ďalej len „OSO“), keď overoval a overuje potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny
(ďalej len „Potvrdenie“) aj po vydaní osvedčení OSO, ktoré Ministerstvo životného prostredia
SR (ďalej len „MŽP SR“) vedie od 25.05.2012 v registri OSO. SHMÚ nepostupoval
a nepostupuje v súlade s § 19a zákona č. 309/2009 Z. z., nakoľko vykonávať činnosť OSO
mohol do obdobia, kým nebudú takéto osoby vedené v registri OSO.
Zároveň ale SHMÚ neplnil ostatné povinnosti OSO uložené v § 14d ods. 12 písm. d)
až g) zákona č. 309/2009 Z. z. (napr. najmenej jedenkrát ročne skontrolovať plnenie kritérií
trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie u právnických osôb (ďalej len „PO“) a fyzických
osôb (ďalej len „FO“), ktorým overuje Potvrdenia).
Zákonom č. 309/2009 Z. z. a vyhláškou č. 271/2011 Z. z. sú uložené povinnosti OSO
voči SHMÚ aj SHMÚ voči OSO. SHMÚ preto nemôže súčasne konať ako OSO aj ako
organizácia poverená vykonávaním dohľadu nad činnosťou OSO.
SHMÚ od účinnosti vyhlášky č. 271/2011 Z. z. do vypracovania tohto protokolu
o výsledku kontroly nevykonal kontrolu OSO v súlade s § 8 ods. 2 uvedenej vyhlášky.
SHMÚ archivoval iba Potvrdenia, ktoré sám overil. PO a FO, ktorým Potvrdenia
overila OSO si povinnosť podľa § 14c ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. (zaslať kópiu
Potvrdenia SHMÚ) neplnili a neplnia.
PO a FO, ktoré uvádzajú pohonnú látku inú ako biopalivo na trh v SR sú povinné
podľa § 14c ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. zaslať SHMÚ správu o úrovni tvorby emisií
skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky inej ako
biopalivo a dodávanej energie. Kontrolou bolo zistené, že SHMÚ nemal informácie o tom,
ktoré PO a FO uviedli pohonnú látku inú ako biopalivo na trh v SR a mali mu uvedenú správu
zaslať.
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V rámci plnenia záväzkov vyplývajúcich SR z Rámcového dohovoru OSN o zmene
klímy, Kjótskeho protokolu a z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 280/2004/ES
o mechanizme sledovania emisií skleníkových plynov v spoločenstve a uplatňovania
Kjótskeho protokolu spracoval SHMÚ emisné inventarizácie a projekcie emisií skleníkových
plynov a podieľal sa na vypracovaní viacerých správ (Ročné správy 2012, 2013, 2014;
1. Dvojročná správa 2013; Národné inventarizačné správy 2012, 2013, 2014 a 6. Národná
správa SR o zmene klímy).
Z inventarizačných správ vyplynulo, že jedným zo sektorov, v ktorom sa nedarí
stabilizovať rast emisií skleníkových plynov, je sektor cestnej dopravy. Zatiaľ, čo podiel
emisií zo stacionárnych zdrojov klesá, podiel emisií z dopravy sa neustále zvyšuje. Podľa
Ročnej správy 2014 od roku 1990 vzrástli emisie z dopravy o 31 %, keď v roku 1990
predstavovali len 9 %.
Objem emisií skleníkových plynov v doprave stúpa najmä z dôvodu zvýšenia počtu
osobných a nákladných automobilov a nárastu intenzity premávky. Tento rast nedokáže
vykompenzovať ani zníženie spotreby pohonných látok znížením energetickej náročnosti
vozidiel cestnej dopravy a využívanie biopalív v doprave. Zvyšujúce sa množstvo biozložky
v pohonných látkach má zanedbateľný vplyv na množstvo emisií skleníkových plynov.
Kontrolou bolo zároveň zistené, že MŽP SR a SHMÚ neuzatvorili v rokoch 2012
a 2013 po navýšení príspevku zo štátneho rozpočtu na kontrahované práce dodatok ku
kontraktu, čím nepostupovali v súlade s čl. II kontraktu.
SHMÚ v kontrolovanom období vykonal polročné vyhodnotenia plnenia plánu
hlavných úloh, ale na MŽP SR ich predložil po termínoch stanovených v čl. 5 ods. 4 Štatútu
SHMÚ.

Odporúčanie NKÚ SR:
Na základe poznatkov, získaných kontrolou, NKÚ SR odporúča SHMÚ:
•

V spolupráci s MŽP SR, Ministerstvom hospodárstva SR, Finančným riaditeľstvom SR
a Slovenskou obchodnou inšpekciou vytvoriť systém poskytovania informácií o PO a FO,
ktoré uviedli pohonnú látku inú ako biopalivo na trh v SR, a ktoré nezaslali SHMÚ
správu podľa § 14c ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z.
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Protokol
o výsledku kontroly

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 871/01 zo 14.05.2014 vykonali:
Ing. Marcela Ušáková
Ing. Zuzana Cagalová

vedúca kontrolnej skupiny,
členka kontrolnej skupiny

kontrolu plnenia cieľov a záväzkov vyplývajúcich z členstva SR v EÚ v oblasti biopalív
v doprave, účelom ktorej bolo preveriť implementáciu predpisov EÚ v oblasti biopalív
v doprave ako súčasti politiky zabezpečenia obnoviteľných zdrojov energií do legislatívy SR
a vyhodnotiť plnenie povinností orgánov štátnej správy v oblasti biopalív v doprave.
Kontrola bola vykonaná v čase od 03.06.2014 do 15.08.2014 na SHMÚ, Jeséniova 17,
833 15 Bratislava, IČO: 00156884 za roky 2012, 2013 a súvisiace obdobia s predmetom
kontroly.
Predmetom kontroly bolo plnenie povinností vyplývajúcich pre kontrolovaný subjekt
zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR a plnenie úloh dohodnutých v kontraktoch so
zameraním na oblasť biopalív v doprave.
Počas výkonu kontroly bolo zistené:

1

Vymedzenie pôsobnosti a postavenia SHMÚ so zameraním na oblasť biopalív
v doprave

SHMÚ zriadilo Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva s účinnosťou od
01.01.1969. V súčasnosti je organizáciou v pôsobnosti MŽP SR so sídlom v Bratislave.
Štatutárnym orgánom SHMÚ je generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister
životného prostredia SR (ďalej len „minister“).
Činnosť SHMÚ sa riadi najmä zákonom č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej
službe a štátnej meteorologickej službe v znení zákona č. 39/2013 Z. z.
SHMÚ je odbornou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na
zabezpečovanie úloh v oblasti starostlivosti o životné prostredie najmä:
• monitorovania kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov, charakterizujúcich stav
ovzdušia a vôd na území SR,
• zhromažďovania, overovania, hodnotenia, archivácie a interpretácie údajov a informácií
o stave a režime ovzdušia a vôd,
• poskytovania údajov a informácií o stave a režime ovzdušia a vôd,
• štúdia a popisu dejov v atmosfére a hydrosfére,
• prevádzkovania leteckej meteorologickej služby.
SHMÚ zároveň zabezpečuje vykonávanie odbornej činnosti zameranej na plnenie
záväzkov vyplývajúcich pre SR z medzinárodných dohovorov, napr. Rámcový dohovor OSN
o zmene klímy (ďalej len „Dohovor“) a jeho Kjótsky protokol. Podrobné vymedzenie činností
je uvedené v Štatúte SHMÚ vydanom rozhodnutím ministra.
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SHMÚ je príspevkovou organizáciou, ktorá je finančnými vzťahmi zapojená na
rozpočet MŽP SR. Hospodári s vlastnými prostriedkami a prostriedkami štátneho rozpočtu,
pričom príspevok z rozpočtu zriaďovateľa na činnosť je určený a špecifikovaný v záväzných
výstupoch MŽP SR. SHMÚ sústreďuje príjmy a realizuje výdavky prostredníctvom účtov
vedených v Štátnej pokladnici.
Podnikateľskú činnosť vykonáva SHMÚ so súhlasom zriaďovateľa nad rámec hlavnej
činnosti a za podmienky plnenia ročného plánu hlavných úloh určených zriaďovateľom.
Prostriedky získané touto činnosťou SHMÚ používa na skvalitňovanie služieb poskytovaných
v oblasti jeho hlavnej činnosti.
Organizačnú štruktúru, rozsah pôsobnosti, úlohy a vzájomné vzťahy organizačných
útvarov SHMÚ, počet a účel stálych poradných orgánov a rozsah oprávnení a zodpovednosti
vedúcich zamestnancov má SHMÚ upravené v Organizačnom poriadku, ktorý vydáva
generálny riaditeľ. SHMÚ sa člení na úseky, odbory a iné špecializované útvary.
Medzi činnosti vykonávané v rámci odboru Monitorovanie emisií a kvality ovzdušia,
ktorý je zaradený v úseku Meteorologická služba, patrí aj:
• plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov, protokolov a legislatívy EÚ
v oblasti ochrany ovzdušia, zmeny klímy a biopalív podľa poverení MŽP SR,
• spracovávanie emisnej inventarizácie a projekcií emisií skleníkových plynov a reporting
podľa požiadaviek Dohovoru a Kjótskeho protokolu, koordinácia národného
inventarizačného systému pre skleníkové plyny podľa oznámenia MŽP SR.
Úlohy v oblasti biopalív na odbore Monitorovanie emisií a kvality ovzdušia plnila
v roku 2012 jedna zamestnankyňa SHMÚ a od roku 2013 dve zamestnankyne čiastočnou
kapacitou (približne 10 %).
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Plány hlavných úloh SHMÚ a Kontrakty uzatvorené medzi MŽP SR a SHMÚ

Činnosť SHMÚ sa podľa ustanovenia čl. 5 ods. 1 Štatútu riadi ročným plánom
hlavných úloh, ktorý schvaľuje minister. Plnenie plánu hlavných úloh sa polročne
vyhodnocuje. Odpočet plnenia úloh predkladá generálny riaditeľ SHMÚ písomne MŽP SR
v termínoch do 31.07. príslušného roka a do 31.01. nasledujúceho roka.
Rok 2012
Plán hlavných úloh pre rok 2012 (ďalej len „PHÚ 2012“) bol schválený na operatívnej
porade ministra konanej dňa 12.12.2011. V PHÚ 2012 mal SHMÚ v sektoroch voda,
ovzdušie a informatika určených 45 úloh v celkovej sume 7 910 062,- eur, pričom zo štátneho
rozpočtu malo byť formou príspevku čerpaných 6 910 000,- eur.
Vyhodnotenie plnenia PHÚ 2012 vykonal SHMÚ polročne a na MŽP SR ho predložil
18.08.2012 a 14.02.2013, teda po termínoch stanovených v čl. 5 ods. 4 Štatútu. Podľa
vyhodnotenia PHÚ 2012 SHMÚ čerpal k 31.12.2012 na riešenie úloh finančné prostriedky
v celkovej sume 11 826 705,09 eur, z toho zo štátneho rozpočtu 7 553 554,80 eur (zdroj 111
a 131B).
Na stanovenie príspevku na rok 2012 uzatvorilo MŽP SR so SHMÚ dňa 30.12.2011
Kontrakt v súlade s uznesením vlády SR č. 1370 z 18. 12.2002 k návrhu opatrení na
zdokonalenie systémov kontraktov medzi ústrednými orgánmi štátnej správy a im
podriadenými organizáciami (ďalej len „Kontrakt 2012“).
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V Kontrakte 2012 bola určená doba jeho trvania, predmet činnosti, spôsob a termíny
vyhodnotenia, platobné podmienky, práva a povinnosti zúčastnených strán, jeho zverejnenie
a verejný odpočet. Súčasťou Kontraktu 2012 bola príloha, v ktorej boli špecifikované
jednotlivé úlohy v sektoroch voda, ovzdušie a informatika (celkom 45 úloh). Pre každú úlohu
bola okrem iného určená suma príspevku zo štátneho rozpočtu, suma finančných prostriedkov
z iných zdrojov a plánované hodiny na riešenie úlohy. Celková hodnota kontrahovaných prác
bola stanovená v sume 6 910 000,- eur (príspevok zo štátneho rozpočtu v súlade so
schváleným PHÚ 2012).
Kontrolou dokladov predložených k plneniu úloh Kontraktu 2012 boli zistené
nasledujúce skutočnosti:
• Kontrakt 2012 bol zverejnený na internetovej stránke MŽP SR (bez prílohy) a SHMÚ.
• SHMÚ vypracovalo výročnú správu za rok 2012 a zverejnená bola na internetovej
stránke MŽP SR a SHMÚ.
• Verejný odpočet splnenia úloh Kontraktu 2012 sa uskutočnil 25.04.2013.
• Priebežné hodnotenie plnenia úloh Kontraktu 2012 sa uskutočnilo 16.08.2012 za účasti
zástupcov MŽP SR (gestorov) a zodpovedných riešiteľov. Podkladom k hodnoteniu boli
situačné správy o plnení úloh k 30.06.2012.
• Záverečné hodnotenie plnenia úloh Kontraktu 2012 sa uskutočnilo 24.01.2013. Riešitelia
predložili k vyhodnoteniu dokumentáciu, ktorá pozostávala z výsledkov riešenia
jednotlivých úloh a ich prevzatia zodpovednými gestormi a zo správ o plnení
jednotlivých úloh. Podľa záverečného hodnotenia boli hlavné ciele a zámery úloh po
vecnej stránke splnené v súlade s časovým harmonogramom riešenia, resp. špecifikáciou
prác jednotlivých úloh.
Kontrolou bolo zároveň zistené, že v priebehu roka bol pre SHMÚ šiestimi
rozpočtovými opatreniami MŽP SR navýšený príspevok zo štátneho rozpočtu o celkovú sumu
1 404 630,73 eur, z toho 944 815,47 eur tvoril bežný transfer a 459 815,26 eur tvoril
kapitálový transfer. Podľa čl. II. Kontraktu 2012 „V prípade zmien rozsahu alebo hodnoty
kontrahovaných prác je potrebné uzatvárať dodatky ku kontraktu.“ Neuzatvorením dodatku
ku Kontraktu 2012 po navýšení príspevku zo štátneho rozpočtu nepostupovali účastnícke
strany v súlade s čl. II. Kontraktu 2012.
Povinnosti v oblasti biopalív SHMÚ zabezpečoval v rámci úlohy č. 4224-00 Národný
inventarizačný systém skleníkových plynov pod Kjótskym protokolom (ďalej len „úloha
č. 4224-00“), gestorom ktorej bola riaditeľka odboru politiky zmeny klímy. Riešitelia v rámci
úlohy č. 4224-00 zabezpečovali najmä:
• inventarizáciu a projekcie emisií skleníkových plynov pod Kjótskym protokolom
a Dohovorom,
• koordináciu a manažment Národného inventarizačného systému emisií skleníkových
plynov,
• plnenie politík a opatrení EÚ v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov a zmeny
klímy.
SHMÚ splnil termíny pre podávanie správ v rámci legislatívy EÚ a medzinárodných
záväzkov Dohovoru a Kjótskeho protokolu súvisiace s inventarizáciou emisií skleníkových
plynov za rok 2010. Plnenie povinností SHMÚ v oblasti biopalív je zhodnotené v časti 3 tohto
protokolu o výsledku kontroly.
Podľa prílohy Kontraktu 2012 boli na úlohu č. 4224-00 rozpočtované finančné
prostriedky v celkovej sume 84 400,- eur, z toho zo štátneho rozpočtu v sume 74 752,- eur.
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V priebehu roka boli na riešenie úlohy č. 4224-00 navýšené finančné prostriedky na základe
rozpočtových opatrení. Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2012 bolo vykázané
v celkovej sume 107 772,- eur, z toho zo štátneho rozpočtu v sume 88 007,- eur.
SHMÚ čerpal finančné prostriedky z titulu plnenia povinností v oblasti biopalív
v doprave iba na platové náležitosti jednej zamestnankyne odboru Monitorovanie emisií
a kvality ovzdušia, ktorá zároveň plnila aj iné povinnosti v rámci úlohy č. 4224-00 a na jej
pracovné cesty súvisiace s kontrolovanou oblasťou. Zároveň SHMÚ dosiahol výnosy v sume
5 342,- eur za overenie Potvrdení a za zaregistrovanie žiadateľov do Národného systému SR
pre biopalivá a biokvapaliny.

Rok 2013
Plán hlavných úloh pre rok 2013 (ďalej len „PHÚ 2013“) bol schválený na operatívnej
porade ministra konanej dňa 20.12.2012. V PHÚ 2013 mal SHMÚ v sektoroch voda,
ovzdušie a informatika určených 44 úloh v celkovej sume 7 628 150,- eur, pričom zo štátneho
rozpočtu malo byť formou príspevku čerpaných 6 668 150,- eur.
Vyhodnotenie plnenia PHÚ 2013 vykonal SHMÚ polročne a na MŽP SR ho predložil
09.08.2013 a 24.02.2014, teda po termínoch stanovených v čl. 5 ods. 4 Štatútu. Podľa
vyhodnotenia PHÚ 2013 SHMÚ čerpal k 31.12.2013 na riešenie úloh finančné prostriedky
v celkovej sume 13 001 691,- eur, z toho zo štátneho rozpočtu 9 338 188,- eur (zdroj 111,
131B a 131C).
Na stanovenie príspevku na rok 2013 uzatvorilo MŽP SR so SHMÚ dňa 11.12.2012
Kontrakt v súlade s uznesením vlády SR č. 1370 z 18. 12.2002 k návrhu opatrení na
zdokonalenie systémov kontraktov medzi ústrednými orgánmi štátnej správy a im
podriadenými organizáciami (ďalej len „Kontrakt 2013“).
Štruktúra Kontraktu 2013 bola rovnaká ako v Kontrakte 2012. Súčasťou Kontraktu
2013 bola príloha, v ktorej bolo špecifikovaných 44 úloh v sektoroch voda, ovzdušie
a informatika. Celková hodnota kontrahovaných prác bola stanovená v sume 6 668 150,- eur
(príspevok zo štátneho rozpočtu v súlade so schváleným PHÚ 2013).
Kontrolou dokladov predložených k plneniu úloh Kontraktu 2013 boli zistené
nasledujúce skutočnosti:
• Kontrakt 2013 bol zverejnený na internetovej stránke MŽP SR (bez prílohy) a SHMÚ.
• SHMÚ vypracovalo výročnú správu za rok 2013 a zverejnená bola na internetovej
stránke MŽP SR a SHMÚ.
• Verejný odpočet splnenia úloh Kontraktu 2013 sa uskutočnil 16.04.2014.
• Priebežné hodnotenie plnenia úloh Kontraktu 2013 sa uskutočnilo 15.08.2013 za účasti
zástupcov MŽP SR (gestorov) a zodpovedných riešiteľov. Podkladom k hodnoteniu boli
situačné správy o plnení úloh k 30.06.2013.
• Záverečné hodnotenie plnenia úloh Kontraktu 2013 sa uskutočnilo 06.02.2014. Plnenie
úloh za rok 2013, jednotlivé výstupy a informácie o riešení a plnení úloh boli spracované
v situačných správach, v ktorých vecné plnenie skontrolovali a vyhodnotili zodpovední
gestori jednotlivých úloh. Podľa záverečného hodnotenia boli hlavné ciele a zámery úloh
po vecnej stránke splnené v súlade s časovým harmonogramom riešenia, resp.
špecifikáciou prác jednotlivých úloh.
Kontrolou bolo zároveň zistené, že v priebehu roka bol pre SHMÚ štyrmi
rozpočtovými opatreniami MŽP SR navýšený príspevok zo štátneho rozpočtu o celkovú sumu
7
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2 672 970,77 eur, z toho 2 667 686,49 eur tvoril bežný transfer a 5 284,28 eur tvoril
kapitálový transfer. Rovnako ako v roku 2012 účastnícke strany Kontraktu 2013 (MŽP SR
a SHMÚ) neuzatvorili po zmene rozsahu alebo hodnoty kontrahovaných prác dodatok ku
Kontraktu 2013, čím nepostupovali v súlade s čl. II. Kontraktu 2013.
Aj v roku 2013 SHMÚ zabezpečoval povinnosti v oblasti biopalív v rámci úlohy
č. 4224-00. Riešitelia v rámci úlohy č. 4224-00 zabezpečovali najmä:
• inventarizáciu a projekcie emisií skleníkových plynov pod Kjótskym protokolom
a Dohovorom,
• koordináciu a manažment Národného inventarizačného systému emisií skleníkových
plynov,
• plnenie politík a opatrení EÚ v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov a zmeny
klímy,
• prípravu 6. Národnej správy SR o zmene klímy.
SHMÚ splnil termíny pre podávanie správ v rámci legislatívy EÚ a medzinárodných
záväzkov Dohovoru a Kjótskeho protokolu súvisiace s inventarizáciou emisií skleníkových
plynov. SHMÚ vypracoval Ročnú správu (Annual Report SK) a inventúru emisií
skleníkových plynov za rok 2011, 1. Dvojročnú správu (Biennial Report SK), Národnú
inventarizačnú správu, ktorá obsahovala informácie z inventarizácie emisií skleníkových
plynov za obdobie 1990 – 2011 a 6. Národnú správu SR o zmene klímy, ktorá obsahovala aj
kapitoly o emisiách a projekciách emisií. Plnenie povinností SHMÚ v oblasti biopalív je
zhodnotené v časti 3 tohto protokolu o výsledku kontroly.
Podľa prílohy Kontraktu 2013 boli na úlohu č. 4224-00 rozpočtované finančné
prostriedky v celkovej sume 66 819,- eur, z toho zo štátneho rozpočtu v sume 58 410,- eur.
V priebehu roka boli na riešenie úlohy č. 4224-00 navýšené finančné prostriedky na základe
rozpočtových opatrení. Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2013 bolo vykázané
v celkovej sume 159 720,- eur, z toho zo štátneho rozpočtu v sume 141 348,- eur.
Aj v roku 2013 čerpal SHMÚ finančné prostriedky z titulu plnenia povinností
v oblasti biopalív v doprave iba na platové náležitosti dvoch zamestnankýň odboru
Monitorovanie emisií a kvality ovzdušia, ktoré zároveň plnili aj iné povinnosti v rámci úlohy
č. 4224-00 a na ich pracovné cesty súvisiace s kontrolovanou oblasťou (kontrola subjektov
vyrábajúcich biopalivá, rokovania pracovnej skupiny REFUREC a pracovnej skupiny WG1
pod Európskou komisiou, školenie k programu BioGrace). Zároveň SHMÚ dosiahol výnosy
v sume 3 816,- eur za overenie Potvrdení a za zaregistrovanie žiadateľov do Národného
systému SR pre biopalivá a biokvapaliny.

3

Plnenie povinností vyplývajúcich pre SHMÚ zo všeobecne záväzných právnych
predpisov SR v oblasti biopalív v doprave

SR transponovala čl. 17, 18 a 19 Smernice Európskeho parlamentu a Rady
2009/28/ES z 23.04.2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie
a čl. 7a, 7b, 7c a 7d Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23.04.2009,
ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES, pokiaľ ide o kvalitu automobilového benzínu,
motorovej nafty a plynového oleja a zavedenie mechanizmu na monitorovanie a zníženie
emisií skleníkových plynov prostredníctvom novelizácie zákona č. 309/2009 Z. z. zákonom
č. 136/2011 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 01.05.2011. Následne MŽP SR vypracovalo
vyhlášku č. 271/2011 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 01.09.2011.
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V ustanoveniach zákona č. 309/2009 Z. z. a vyhlášky č. 271/2011 Z. z. boli určené
povinnosti SHMÚ v oblasti biopalív v doprave.
Minister listom z 26.11.2010 poveril SHMÚ overovaním Potvrdení na základe
požiadaviek výrobcov zmesových palív, biopalív a biokvapalín potrebných pre export
uvedených výrobkov na trhy krajín EÚ.
Podľa § 19a zákona č. 309/2009 Z. z., účinného od 01.05.2011, MŽP SR v spolupráci
s poverenými odbornými organizáciami vykonáva činnosť OSO do obdobia, kým nebudú
takéto osoby vedené v registri OSO.
SHMÚ v spolupráci s MŽP SR uskutočnil dňa 25.01.2012 školenie pre záujemcov
o odbornú spôsobilosť. Po splnení kvalifikačných predpokladov na výkon činnosti
a úspešnom absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti vydalo MŽP SR osvedčenia o odbornej
spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu
biopalív a biokvapalín trom odborným zamestnancom troch právnických osôb. Osvedčenia
boli platné na obdobie od 25.05.2012 do 24.05.2014. MŽP SR zároveň pridelilo OSO
registračné čísla (SK-BIO-002 až SK-BIO-004) a zapísalo ich do registra OSO. Po novelizácii
zákona č. 309/2009 Z. z., ktorou bola platnosť osvedčení predĺžená na päť rokov, vydalo
MŽP SR na základe žiadostí OSO nové osvedčenia s platnosťou do 24.05.2017.
V registri OSO, zverejnenom na internetovej stránke MŽP SR, je uvedený aj SHMÚ
s registračným číslom SK-BIO-001, s dátumom uznania vykonávať činnosť OSO od
26.11.2010 (list ministra) a koncom platnosti „podľa zákona“.
Kontrolou dokladov predložených SHMÚ na preukázanie plnenia povinností v oblasti
biopalív v doprave boli zistené nasledujúce skutočnosti a nedostatky:
•

SHMÚ predložil archivované Potvrdenia, ktoré overil v období od 12.01.2011 do
10.05.2014 a Vyhlásenia pestovateľa/dodávateľa biomasy určenej na výrobu biopaliva
alebo biokvapaliny, ktoré potvrdil v období od 12.04.2012 do 02.06.2014.
Podľa predložených dokladov SHMÚ v roku 2011 overil Potvrdenia ôsmich subjektov,
v roku 2012 trinástich subjektov, v roku 2013 siedmich subjektov a do 10.05.2014
ôsmich subjektov. SHMÚ overil celkom viac ako 500 Potvrdení. Ich evidenciu viedol
v súbore programu EXCEL.
SHMÚ pri overovaní Potvrdenia kontroloval najmä správnosť vyplnenia energetického
obsahu biozložky, celkových emisií skleníkových plynov zo životného cyklu biopaliva
alebo biokvapaliny, oprávnenosť použitia určených hodnôt a deklarovanú úsporu emisií
skleníkových plynov z biopaliva alebo biokvapaliny. V prípade, že sa hodnoty líšili od
určených hodnôt uvedených vo vyhláške č. 271/2011 Z. z., SHMÚ si vyžiadal od
subjektu doloženie iných potvrdení alebo výpočtu týchto hodnôt. Pri kontrole akceptoval
potvrdenia vydané inými schválenými schémami v rámci EÚ.
Za administratívne úkony spojené s overením Potvrdenia SHMÚ účtoval subjektu sumu
36,- eur.
Z predložených Potvrdení vyplynulo, že subjekty vo väčšine uvádzali úspory emisií
skleníkových plynov podľa „určených hodnôt“, čo v konečnom dôsledku mohlo viesť
k podhodnoteniu úspory emisií skleníkových plynov. Zároveň nevyužili inštitút dvojitého
započítania, napriek tomu, že v niektorých prípadoch bolo biopalivo vyrobené aj
z odpadu.
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SHMÚ overoval a overuje Potvrdenia aj po vydaní osvedčení OSO, ktoré MŽP SR vedie
od 25.05.2012 v registri OSO, čím nepostupoval a nepostupuje v súlade s § 19a zákona
č. 309/2009 Z. z.
Zákonom č. 309/2009 Z. z. a vyhláškou č. 271/2011 Z. z. sú uložené povinnosti OSO
voči SHMÚ aj SHMÚ voči OSO. SHMÚ preto nemôže súčasne konať ako OSO aj ako
organizácia poverená vykonávaním dohľadu nad činnosťou OSO.
•

SHMÚ konal v kontrolovanom období ako OSO pri overovaní Potvrdení. Neplnil však
ostatné povinnosti OSO uložené v § 14d ods. 12 písm. d) až g) zákona č. 309/2009 Z. z.:
d) najmenej jedenkrát ročne skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti
a hmotnostnej bilancie u PO a FO podľa § 14c ods. 5, ktorým overuje Potvrdenie,
e) pri kontrole dodávateľa biomasy skontrolovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti
a hmotnostnej bilancie najmenej u 3 % pestovateľov biomasy, od ktorých dodávateľ
biomasu odobral,
f) pri kontrole výrobcu alebo dovozcu kvapalných alebo plynných produktov určených
na výrobu biopalív alebo biokvapalín a výrobcu alebo dovozcu biopalív alebo
biokvapalín, ktorý odoberal biomasu priamo od pestovateľov, skontrolovať plnenie
kritérií trvalej udržateľnosti a hmotnostnej bilancie najmenej u 3 % pestovateľov
biomasy, od ktorých dodávateľ biomasu priamo odobral,
g) vypracovať správy o výsledkoch kontroly podľa písmen d) až f) a tieto uchovávať
najmenej päť rokov.

•

Podľa § 14c ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. PO alebo FO, ktorá uvádza pohonné
látky s obsahom biopalív vrátane pohonných látok, ktoré sú 100 %-ným biopalivom
alebo biokvapalinu na trh v SR je povinná zaslať kópiu Potvrdenia SHMÚ. SHMÚ má
archivované iba Potvrdenia, ktoré sám overil. PO a FO, ktorým Potvrdenia overila OSO
si povinnosť podľa § 14c ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. neplnili a neplnia.
SHMÚ archivuje iba prehľady o overených Potvrdeniach, ktoré mu štvrťročne zasiela
OSO z Košíc. Štátny dozor vykonávala podľa § 15 zákona č. 309/2009 Z. z. Štátna
energetická inšpekcia (od 01.05.2014 Slovenská obchodná inšpekcia). Nezaslanie kópie
Potvrdenia SHMÚ nie je v zákone č. 309/2009 Z. z. klasifikované ako správny delikt.

•

Podľa § 14c ods. 6 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. SHMÚ dohliada nad činnosťou
OSO. Z dokladov predložených SHMÚ vyplynulo, že činnosť na základe vydaného
osvedčenia vykonávala iba OSO z Košíc s registračným č. SK-BIO-003. Ďalšie dve OSO
z Trenčína a Topoľčian (registračné č. SK-BIO-002 a č. SK-BIO-004) nezaslali SHMÚ
žiadne doklady preukazujúce ich činnosť.
Podľa písomného vyjadrenia generálneho riaditeľa SHMÚ dohľad nad činnosťou OSO
prebieha kontinuálne od začiatku činnosti OSO. SHMÚ komunikuje s OSO formou
emailu, telefonicky a aj osobne na odborných podujatiach, konferenciách, paneloch
a školeniach.
OSO zaslala SHMÚ v súlade s § 14d ods. 12 písm. i) zákona č. 309/2009 Z. z. súhrnné
správy o vykonaných kontrolách v roku 2012 a 2013 (ďalej len „súhrnná správa“). Podľa
súhrnných správ OSO pri kontrole preverila dokumentáciu a postupy týkajúce sa nákupu,
spracovania, výpočtu skleníkových plynov a predaja biopalív. OSO vykonala kontroly
u všetkých PO, ktorým podľa prehľadov zaslaných SHMÚ overovala Potvrdenia v roku
2012 (štyri PO) a v roku 2013 (päť PO). Zároveň podľa súhrnných správ OSO vykonala
kontroly u dodávateľa biomasy uvedeným PO a pestovateľov biomasy, od ktorých
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dodávateľ biomasu odobral (13 zo 140, čím splnila 3 %-ný limit stanovený v § 14d
ods. 12 písm. e) zákona č. 309/2009 Z. z.). Pri kontrolách neboli v kontrolovaných
spoločnostiach zistené závažné nedostatky a preto OSO nenahlásila SHMÚ žiadne
závažné nedostatky podľa § 14d ods. 12 písm. h) zákona č. 309/2009 Z. z.
•

OSO je podľa § 14d ods. 12 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z. povinná umožniť kontrolu
výkonu svojej činnosti zo strany SHMÚ alebo MŽP SR. Zároveň má SHMÚ podľa § 8
ods. 2 vyhlášky č. 271/2011 Z. z. povinnosť kontrolovať činnosť OSO, pracovné postupy,
metódy a plnenie ustanovení zákona č. 309/2009 Z. z. a uvedenej vyhlášky najmenej
jedenkrát ročne a z vykonanej kontroly má vyhotoviť zápisnicu. Kontrolou bolo zistené,
že SHMÚ nevykonal kontrolu OSO v súlade s § 8 ods. 2 vyhlášky č. 271/2011 Z. z.
Nepriamu kontrolu činnosti OSO vykonal SHMÚ v spolupráci s MŽP SR v rámci kontrol
plnenia povinností vyplývajúcich PO a FO zapojeným do životného cyklu biopaliva zo
zákona č. 309/2009 Z. z. a vyhlášky č. 271/2011 Z. z.
SHMÚ v spolupráci s MŽP SR vykonal 09.12.2013 kontrolu v piatich akciových
spoločnostiach so sídlom v Leopoldove, ktoré vyrábajú biopalivá. Predmetom kontroly
boli správnosť vedenia hmotnostnej bilancie spoločností, spôsob výpočtu úspor emisií
skleníkových plynov počas životného cyklu biopaliva alebo biokvapaliny a doklady
súvisiace s činnosťou OSO vo vzťahu ku kontrolovaným subjektom. Podľa zápisu
kontrolou neboli zistené nedostatky, kontrolované subjekty postupovali podľa zákona
č. 309/2009 Z. z.
Dňa 30.05.2014 vykonal SHMÚ v spolupráci s MŽP SR kontrolu v akciovej spoločnosti
so sídlom v Bratislave, ktorá primiešava biopalivo do pohonných látok. Predmetom
kontroly boli správnosť vedenia hmotnostnej bilancie spoločnosti, spôsob výpočtu úspor
emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopaliva alebo biokvapaliny, spôsob
generovania Potvrdení, obeh účtovných dokumentov, spôsob prideľovania registračných
čísel Potvrdení a doklady súvisiace s činnosťou OSO vo vzťahu ku kontrolovanému
subjektu. Kontrola odporučila spoločnosti zmeniť systém číslovania Potvrdení, nakoľko
dovtedy používané číslovanie nezaručovalo ich jedinečnosť (vyskytovalo sa viacero
rôznych Potvrdení s rovnakým registračným číslom, čo spôsobovalo problémy
u zahraničných odberateľov) a zároveň odporučila zaviesť vnútorný audit na údaje
prepisované ručne do tabuľkových súborov, z ktorých sa potom automaticky počíta
hmotnostná bilancia.

•

Podľa písomného vyjadrenia zodpovedného zamestnanca SHMÚ nemusel konať podľa
§ 14c ods. 6 písm. b) a d) zákona č. 309/2009 Z. z., nakoľko sa v kontrolovanom období
nevyskytli sporné prípady týkajúce sa výpočtu emisií skleníkových plynov počas
životného cyklu biopalív a biokvapalín a overovania správ o úrovni tvorby emisií
skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky inej
ako biopalivo a dodávanej energie.

•

Podľa § 14c ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. PO alebo FO, ktorá uvádza pohonnú látku
inú ako biopalivo na trh v SR, je povinná monitorovať a každoročne vypracovať a zaslať
SHMÚ správu o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na
jednotku energie z pohonnej látky inej ako biopalivo a dodávanej energie (ďalej len
„správa podľa § 14c ods. 2“). Následne SHMÚ podľa § 14c ods. 6 písm. c) uvedeného
zákona zabezpečuje jej overenie.
SHMÚ predložil celkom 14 správ podľa § 14c ods. 2, ktoré mu zaslali PO, z toho sedem
za rok 2012 a sedem za rok 2013. Správy podľa § 14c ods. 2 slúžia na zaistenie prehľadu
o redukcii emisií skleníkových plynov z pohonných látok iných ako biopalivo (redukcia
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min. o 6 % do roku 2020). SHMÚ zabezpečil kontrolu výpočtov úspor uvedených
v správach podľa § 14c ods. 2.
Kontrolou bolo zistené, že SHMÚ nemal informácie o tom, ktoré PO a FO mu mali
zaslať správu podľa § 14c ods. 2. Prehľad PO a FO, ktoré uviedli pohonnú látku inú ako
biopalivo na trh v SR, malo k dispozícii Finančné riaditeľstvo SR. Štátny dozor
vykonávala podľa § 15 zákona č. 309/2009 Z. z. Štátna energetická inšpekcia (od
01.05.2014 Slovenská obchodná inšpekcia), ktorá bola oprávnená uložiť pokutu za
nepodanie správy podľa § 14 ods. 2.
Odporúčanie NKÚ SR:
V spolupráci s MŽP SR, Ministerstvom hospodárstva SR, Finančným riaditeľstvom SR
a Slovenskou obchodnou inšpekciou vytvoriť systém poskytovania informácií o PO a FO,
ktoré uviedli pohonnú látku inú ako biopalivo na trh v SR, a ktoré nezaslali SHMÚ
správu podľa § 14c ods. 2.
•

4

SHMÚ vedie databázu PO a FO zapojených do výroby biopaliva alebo biokvapaliny.
Registrácia je vykonaná na základe dobrovoľnej žiadosti PO alebo FO a slúži výhradne
k zjednodušeniu administratívnych krokov pri číslovaní vydaných Potvrdení, alebo pri
registrácii v národných systémoch krajín, ktoré uznali Slovenský národný verifikačný
systém. Za administratívne úkony spojené so zaradením žiadateľa do Národného systému
SR pre biopalivá a biokvapaliny SHMÚ účtoval žiadateľom sumu 36,- eur. V Národnom
systéme SR pre biopalivá a biokvapaliny bolo k termínu vypracovania tohto protokolu
o výsledku kontroly registrovaných 35 subjektov.

Vyhodnotenie prínosu biopalív k znižovaniu emisií skleníkových plynov

V rámci plnenia záväzkov vyplývajúcich SR z čl. 4 a 12 Dohovoru a čl. 5 a 7
Kjótskeho protokolu a z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 280/2004/ES
o mechanizme sledovania emisií skleníkových plynov v spoločenstve a uplatňovania
Kjótskeho protokolu spracoval SHMÚ emisné inventarizácie a projekcie emisií skleníkových
plynov a v kontrolovanom období sa podieľal na vypracovaní nasledujúcich správ, ktoré boli
následne zaslané sekretariátu Dohovoru a Kjótskeho protokolu a Európskej komisii:
• Ročné správy 2012, 2013 a 2014 (Annual Report) – obsahujú predbežné výsledky
inventarizácie emisií skleníkových plynov za roky 2010, 2011 a 2012, indikátory
pokroku dosahovaného pri plnení cieľov Dohovoru a aktualizácie ďalších súvisiacich
údajov k tvorbe emisií,
• 1. Dvojročnú správu 2013 (Biennial Report) – obsahuje prehľad národnej politiky
a opatrení na znižovanie emisií skleníkových plynov, pokroku pri plnení redukčných
cieľov Kjótskeho protokolu a aktuálne projekcie emisií skleníkových plynov,
• Národné inventarizačné správy 2012, 2013 a 2014 – obsahujú okrem iného historické
údaje o tvorbe emisií skleníkových plynov za roky 1990 – 2010, 1990 – 2011 a 1990 –
2012,
• 6. Národnú správu SR o zmene klímy – obsahuje najmä súhrnné informácie
o inventarizácii emisií skleníkových plynov, o národnej politike a opatreniach na zníženie
emisií skleníkových plynov, projekcie a zhodnotenie vplyvu opatrení, očakávané
dôsledky klimatickej zmeny, odhad zraniteľnosti a adaptačné opatrenia.
Súčasťou inventarizačných správ sú aj informácie o emisiách skleníkových plynov
z pohonných látok vrátane biopalív v cestnej doprave. Na inventarizácii emisií skleníkových
plynov v sektore dopravy sa podieľali aj Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
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rozvoja SR, Výskumný ústav dopravný v Žiline, Ministerstvo vnútra SR, Finančné
riaditeľstvo SR, Ministerstvo hospodárstva SR a národný expert. Údaje o spotrebe biopalív
v doprave poskytlo Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré ich spracovalo z Hlásení o plnení
povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív, postúpených z Finančného
riaditeľstva SR.
Z inventarizačných správ vyplynulo, že jedným zo sektorov, v ktorom sa nedarí
stabilizovať rast emisií skleníkových plynov, je sektor cestnej dopravy. Podľa Ročnej správy
2014 podiel emisií v sektore energetika, v ktorom je zaradená aj doprava, na celkových
emisiách skleníkových plynov v roku 2012 bol takmer 70 %. Emisie z dopravy v rámci
sektora energetika tvorili 22 %. Zatiaľ, čo podiel emisií zo stacionárnych zdrojov klesá, podiel
emisií z dopravy sa neustále zvyšuje. Od roku 1990 vzrástli emisie z dopravy o 31 %, keď
v roku 1990 predstavovali len 9 %.
Podiel jednotlivých sektorov na celkových emisiách skleníkových plynov v roku 2012
je uvedený v nasledujúcom grafe v % a tabuľke v Gg (1 Gigagram = 1 000 ton) a %:

7,3%

Sektor

5,1%

0,4%

CO2
eq.(Gg)

Podiel

53,2%

18,7%

Energetika

22 697,67 53,17 %

Doprava

6 573,34 15,40 %

Priemysel

7 975,90 18,68 %

Rozpúšťadlá

15,4%
Energetika

Doprava

Priemyselné procesy

Rozpúšťadlá

Poľnohospodárstvo

Odpady

172,93

0,41 %

Poľnohospodárstvo

3 113,37

7,29 %

Odpady

2 156,47

5,05 %

Zdroj: Správa o priebežnom stave plnenia prijatých medzinárodných záväzkov SR v oblasti politiky zmeny
klímy za rok 2013

Vývoj emisií skleníkových plynov v sektore doprava od roku 1990 do roku 2012 je
uvedený v nasledujúcom grafe v Gg:

Zdroj: Informačný systém pre emisie skleníkových plynov SR
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Objem emisií skleníkových plynov v doprave stúpa najmä z dôvodu zvýšenia počtu
po
osobných a nákladných automobilov a nárastu intenzity premávky. Tento rast nedokáže
vykompenzovať ani zníženie spotreby pohonných látok znížením energetickej náročnosti
náro
vozidiel cestnej dopravy a využívanie biopalív v doprave.
Údaje o spotrebe, emisiách CO2 a obsahu biozložiek benzínu a motorovej nafty za
roky 2007 – 2012 sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách a grafoch (biozložka
biozložka v pohonných
látkach sa vyhodnocuje od roku 2007):
Benzín
Benzín blendovaný TJ
z toho
Benzín fosílny TJ
Biozložka TJ
Obsah biozložky v %
CO2 z benzínu blendovaného Gg
z toho
CO2 z benzínu
enzínu fosílneho Gg
CO2 z biozložky Gg
Nafta
Nafta blendovaná TJ
z toho
Nafta fosílna TJ
Biozložka TJ
Obsah biozložky v %
CO2 z nafty blendovanej Gg
z toho
CO2 z nafty fosílnej Gg
CO2 z biozložky Gg

2007
28 879
28 438
441,85
1,53%
2 066
2 034
31,61
2007
58 321
56 496
1 825,5
3,13%
4 322
4 187
135,27

2008
29 322
29 078
243,37
0,83%
2 092
2 075
17,36
2008
60 479
58 283
2 195,4
3,63%
4 485
4 322
162,79

2009
27 950
27 472
477,95
1,71%
2 000
1 966
34,20
2009
55 086
52 993
2 093,2
3,80%
4 086
3 930
155,25

SPOTREBA BENZÍNU

2010
26 887
26 257
629,15
2,34%
1 923
1 878
45,00
2010
63 230
60 442
2 788,5
4,41%
4 690
4 483
206,81

2011
24 476
23 861
614,34
2,51%
1 756
1 712
44,07
2011
62 794
59 636
3 158,6
5,03%
4 665
4 430
234,63

2012
24 515
23 892
622,68
2,54%
1 758
1 714
44,66
2012
64 780
61 670
3 109,4
4,80%
4 811
4 580
230,91

EMISIE CO2 Z BENZÍNU
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Zdroj: Národná inventarizačná
ná správa 2014 (National Inventory Report 2014)
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V období rokov 2007 – 2008 spotreba benzínu vzrástla o 1,3 % a spotreba nafty
vzrástla o 3,1 %. Bolo to spôsobené zmenou cien pohonných látok, rozvojom stavebníctva,
obchodu, priemyselných aktivít, hospodárskym rozvojom a taktiež zvyšujúcim sa trendom
počtu nových áut v rámci komerčného trhu. Po roku 2008 spotreba benzínu začala klesať
v dôsledku zlepšenia spotreby v osobných automobiloch (nové motory, emisné triedy).
Spotreba nafty naopak stále rástla (okrem roku 2009, kedy došlo k ekonomickej recesii), čo
vyplynulo z oživenia ekonomiky. Tento trend naďalej pokračuje.
Z uvedených údajov vyplýva, že rast emisií skleníkových plynov v sektore dopravy je
spôsobený rastom spotreby pohonných látok a zvyšujúce sa množstvo biozložky v pohonných
látkach má zanedbateľný vplyv na trend množstva emisií skleníkových plynov.

Záver
Hlavnými kritériami pri výkone kontroly bola legislatíva SR, ktorou boli
implementované smernice EÚ v oblasti biopalív v doprave a kontrakty uzatvorené medzi
MŽP SR a SHMÚ. Uvedené kritériá boli rozhodujúce pre splnenie účelu a predmetu kontroly.
Skutočnosti a nedostatky zistené vykonanou kontrolou, vrátane odporúčania na ich
riešenie, sú uvedené v zhrnutí v úvode tohto protokolu o výsledku kontroly.
Povinnosti v oblasti biopalív v doprave SHMÚ zabezpečoval jednou, resp. dvoma
zamestnankyňami v rámci úlohy č. 4224-00. Finančné prostriedky z titulu plnenia uvedených
povinností čerpal SHMÚ iba na ich platové náležitosti a pracovné cesty súvisiace
s kontrolovanou oblasťou. Zároveň SHMÚ dosiahol výnosy za overenie Potvrdení a za
zaregistrovanie žiadateľov do Národného systému SR pre biopalivá a biokvapaliny.

Protokol o výsledku kontroly vypracovali dňa 15.08.2014:
Ing. Marcela Ušáková,
vedúca kontrolnej skupiny
Ing. Zuzana Cagalová,
členka kontrolnej skupiny

S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa: 18.08.2014
RNDr. Martin Benko, PhD.,
generálny riaditeľ SHMÚ
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