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1 Úvod
Vedcami predpokladaná klimatická zmena sa povaţuje za jednu z najváţnejších
hrozieb pre trvalo udrţateľný rozvoj našej planéty s nepriaznivými dosahmi na ţivotné
prostredie, zdravie človeka, potravinovú bezpečnosť, prírodné zdroje a infraštruktúru.
Zvyšovanie koncentrácií antropogénne produkovaných skleníkových plynov v atmosfére
spôsobuje globálne a lokálne zmeny klímy a na ich zmiernenie dosahov tejto zmeny treba
realizovať vhodné opatrenia. V dôsledku globálnych zmien klímy sa bude pravdepodobne
zvyšovať výskyt extrémnych klimatických javov, sucha, záplav, extrémne vysokých a
nízkych teplôt.
Lesné ekosystémy môţu sekvestráciou (absorbovaním) oxidu uhličitého a jeho
uskladnením vo vegetácii a v pôde významne ovplyvňovať priebeh a rozsah klimatickej
zmeny. V globálnom meradle sa odlesňovanie podieľa pribliţne 20 % na celkových emisiách
oxidu uhličitého. Lesnícka stratégia EÚ uvádza, ţe zmierňovanie klimatickej zmeny moţno
najlepšie dosiahnuť prostredníctvom zvyšovania existujúcich zásob uhlíka v lesných
ekosystémoch a primeranou podporou vyuţívania biomasy a drevných produktov.
Realizáciou vhodných lesníckych adaptačných opatrení na viazanie uhlíka môţe lesné
hospodárstvo významne prispieť k plneniu záväzkov vyplývajúcich z Kjótskeho protokolu.
Národný lesnícky program Slovenskej republiky sa v priorite 4 zaoberá zmierňovaním
dosahy zmeny klímy prostredníctvom zvyšovania zásob uhlíka v lesných ekosystémoch
prostredníctvom realizácie lesníckych opatrení (zachovanie, nahradenie uhlíka). Jednou
z moţností ako uskutočniť opatrenia na zvýšenie uchovávania uhlíka v lesných ekosystémoch
je zabezpečiť účasť lesného hospodárstva na vytvorených medzinárodných trhoch
s certifikátmi CO2.
Cieľom tejto publikácie je načrtnúť moţnosti a riziká integrácie lesného hospodárstva
do obchodovania s uhlíkom. Publikácia vznikla v rámci projektu Agentúry pre rozvoj
výskumu a vývoja IPOLES: Integrácia rozvojových, inovačných a environmentálnych politík
pre lesníctvo.
V druhej kapitole sa štúdia zaoberá teoretickými princípmi certifikátového riešenia,
snaţí sa načrtnúť jeho výhody a nevýhody v porovnaní s inými nástrojmi environmentálnej
politiky. V tretej kapitole je analyzovaná medzinárodná a domáca legislatíva z pohľadu
začlenenia lesného hospodárstva do obchodovania s uhlíkom. V štvrtej kapitole je
uskutočnený prehľad a posúdenie trhov s uhlíkom. V piatej kapitole sú načrtnuté moţnosti
sekvestrácie uhlíka a jej merania v lesnom hospodárstve. V šiestej kapitole sú analyzované
bariéry pre vstup lesného hospodárstva do obchodovania s uhlíkom. Siedma kapitola načrtáva
základné rámce opatrení na integráciu lesníctva do obchodovania s uhlíkom. Publikácia nie je
určená len odborníkom v lesnom hospodárstve, je pojatá širšie a môţe slúţiť všetkým
záujemcom, ktorí sa zaoberajú politikou ţivotného prostredia alebo obchodovaním s uhlíkom.

Autori
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2 Teoretické princípy obchodovania s uhlíkom
2.1 Ekonomický princíp obchodovateľných emisných kvót
Ekonomický nástroj redukcie emisií CO2 je riešenie pomocou obchodovateľných
certifikátov. Slovenské zákonodarstvo pouţíva termín „obchodovateľné emisné kvóty“. Sú
to obchodovateľné cenné papiere, ktoré umoţňujú producentom znečisťujúcich látok (napr.
CO2) emitovať presne definované limitované mnoţstvo škodlivín na danom území za určitú
časovú jednotku. Základná myšlienka spočíva v tom, ţe štát stanoví mnoţstvo dovolených
emisií a cena certifikátov sa určí pôsobením ponuky a dopytu na vytvorenom trhu
certifikátov. Štát vydraţí, predá certifikáty pribliţne vo výške PIGOUOVEJ dane (PIGOU, 1932)
alebo poskytne certifikáty vo výške potrebnej redukcie emisií za nulovú cenu. Certifikáty sú
voľne obchodovateľné. Ak nejaký podnik zavedie opatrenia na redukciu emisií, môţe
certifikáty predať. Na základe ponuky a dopytu sa vytvorí optimálna cena certifikátov. Pri
emisii certifikátov sú moţné dva hraničné stavy podľa ceny obchodovateľných certifikátov, za
ktorú ich predáva štát: nulová cena a cena pribliţne vo výške PIGOUOVEJ dane.
Veľmi dôleţitou podmienkou efektívnosti obchodovateľných certifikátov je
vytvorenie konkurenčného trhu s dostatočným počtom účastníkov. Ak by sme mali len
nedokonalé trhy s veľmi malým počtom účastníkov, tak by vznikol priestor na ich strategické
správanie, tak ako to vyplýva z väzňovskej dilemy pri verejných statkoch, alebo
z bilaterálnych vyjednávaní po prisúdení vlastníckych práv k statkom ţivotného prostredia
(ŠÁLKA et al. 2003). Efektívne riešenie by sa dosiahlo len za podmienky úplných informácií.
Príbuzné nástroje s obchodovateľnými certifikátmi boli vyvinuté v Spojených štátoch
amerických: offset policy (vyrovnávacia politika) a bubble policy (zvonová politika).
Podrobnejšie je táto problematika popísaná v kapitole 4, ktorá sa zaoberá so skúsenosťami
v obchodovaní s uhlíkom v zahraničí.
Offset policy je zaloţená na povolení novej investície do novej prevádzky len v takom
prípade, ak je objem produkovaných emisií z novej investície kompenzovaný zníţením v
starých prevádzkach. Objem zníţených emisií je vedený v určitom objeme (napr. 80%) ako
dobropis s obchodovateľnými certifikátmi a podnik, ktorý ho vlastní môţe v časovo
obmedzenom priestore s týmito certifikátmi obchodovať.
Bubble policy vychádza z imaginárneho zvona, ktorý je vytvorený nad určitým
územím. Obchodovať medzi sebou môţu len emitenti patriaci k jednému zvonu. Štát predpíše
cieľ zníţenia emisií pre jeden zvon. Firma, ktorá má v pláne investovať do novej prevádzky,
sa snaţí zníţiť emisie vo svojich prevádzkach alebo hľadá iné firmy, ktoré by mohli zníţiť
emisie za určitý poplatok. Štát neposudzuje pri investičných zámeroch len jednu prevádzku,
ale situáciu v rámci jedného zvona. Situácia vznikajúca na základe tohto nástroja je
paradoxná: čím vyššie investície, teda hospodársky rast, tým sa docieli vyššia redukcia emisií.
Vyuţitie redukcie emisií na základe vytvorenie trhu s právami na produkciu emisií je
široké (CO2, NOx, SO2, NH3, tuhých látok atď.). Výhody pri redukovaní CO2 na národnej
a medzinárodnej úrovni vyplývajú z nasledovných charakteristík (porovnaj WEIMANN 1999):
 Zatiaľ neexistuje tzv. technológia „end of pipe“ na úplnú redukciu emisií CO2. To
znamená, ţe mnoţstvo emisií je závislé len od dvoch faktorov: druh a mnoţstvo
pouţitého fosílneho zdroja. Vzťah medzi mnoţstvom a druhom paliva a produkciou
emisií je lineárny. Preto stačí monitorovať mnoţstvo pouţitého paliva.
 CO2 je tzv. globálna škodlivá látka, preto nie potrebná priestorová diferenciácia
vytvorených trhov, čo by mohlo viesť k nedokonalým trhom s malým počtom
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účastníkov. Rozšírenie trhov spôsobujú aj ďalšie dva faktory: Emisie CO2 môţu byť
redukované vyuţívaním obnoviteľných zdrojov energie (biomasa). Obnoviteľné zdroje
energie sú schopné viazať uhlík. Účastníkmi trhov môţu byť nielen znečisťovatelia,
ale aj hospodárske subjekty, ktoré svojou činnosťou redukujú produkciu a zachytávajú
CO2.
CO2 nie je toxická látka, preto nie sú potrebné ţiadne dodatočné regulatívne opatrenia
environmentálnej politiky.
Z lineárnej závislosti medzi mnoţstvom paliva a produkovaných emisií vyplývajú aj
nízke transakčné náklady na kontrolu obchodovania. Problémom ešte stále ostáva
presné meranie záchytov CO2.
V medzinárodnom meradle je dôleţité rozdelenie obchodovateľných kvót
predovšetkým medzi priemyselné a rozvojové krajiny. Riešenie pomocou trhov
s obchodovateľnými kvótami však kvôli predchádzajúcim charakteristikám dáva veľa
moţností pre vyjednávania.

2.2 Spoločenská efektívnosť obchodovateľných emisných kvót
Hodnotenie spočíva v konštrukcii modelov trhu a posudzovaní rôznych
národohospodárskych účinkov na týchto trhoch. Hodnotenie účinkov obchodovania s uhlíkom
je zaloţené na mikroekonomickej teórii blahobytu a umoţňuje posúdenie národohospodárskej
efektívnosti a iných účinkov pouţitého nástroja environmentálnej politiky (HENRICHSMEYER,
WITZKE 1994; ŠÁLKA et al. 2003). Základná myšlienka národohospodárskej efektívnosti
spočíva v posudzovaní celkového národohospodárskeho efektu pred uskutočnením a po
uskutočnení opatrenia verejnej politiky, v našom prípade internalizáciu externalít
prostredníctvom obchodovania s uhlíkom. Na posudzovanie národohospodárskej efektívnosti
sa pouţívajú dva základné postupy:

priama analýza národohospodárskej efektívnosti,

analýza národohospodárskej efektívnosti na základe prebytkov spotrebiteľa
a producenta.
My vyuţijeme analýzu na základe prebytkov spotrebiteľov a výrobcov. Analýza
ekonomickej efektívnosti na základe prebytkov spotrebiteľa a producenta vedie k takým istým
výsledkom ako priama metóda. Je zaloţená na posudzovaní zmien v reálnych dôchodkoch.
Analýza ekonomickej efektívnosti na základe prebytkov spotrebiteľa a producenta vychádza
z rovnice zmien národohospodárskych efektov vyvolaných určitým štátnym opatrením:
ΔPS ± ΔPP ± ΔST = ΔNE
ΔPS – zmena v prebytku spotrebiteľov v dôsledku štátneho opatrenia, ktoré sú vyjadrené
zmenami plôch pod krivkou dopytu na ovplyvňovanom trhu. Prebytok spotrebiteľa je
definovaný ako prebytok ochoty zaplatiť nad skutočnými spotrebnými výdavkami.
ΔPP – zmena v prebytku producentov v dôsledku štátneho opatrenia, ktoré sú vyjadrené
zmenami plôch pod krivkou ponuky na ovplyvňovanom trhu. Prebytok producenta je
definovaný ako prebytok výnosov nad variabilné náklady.
ΔST – priame zmeny týkajúce sa príjmov a výdavkov štátu,
ΔNE – výsledný národohospodársky efekt.
Redukcia škôd na ţivotnom prostredí a spoločenská efektívnosť sa dá dokumentovať
pomocou analýzy ekonomickej efektívnosti na základe prebytkov spotrebiteľa a producenta,
ak porovnáme optimálny stav (QE,CE) oproti stavu neregulovanej ekonomiky (Q1,C1),
respektíve oproti stavu s nulovým znečistením (Q0,C0).
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Na zhodnotenie ekonomickej efektívnosti štátneho opatrenia stačí vo veľa prípadoch
posúdenie prírastkov plôch v grafickom vyjadrení na základe hore uvedených rovníc.
Kritérium národohospodárskej efektívnosti je najdôleţitejším kritériom pri posudzovaní
nástrojov environmentálnej politiky.
Situáciu internalizácie externých nákladov produkcie emisií obchodovateľných
certifikátov za nulovú cenu (tzv. grandfathering) môţeme opísať na základe obrázku 2-1. Na
základe mnoţstva emitovaných obchodovateľných certifikátov pre emitentov sa zredukuje
objem výroby ich produkcie z Q1 na Q2. Škody na ţivotnom prostredí (ŠŢP) sú redukované a
vyjadrujú ich plôšky (a+b+c+d). Prebytok spotrebiteľov produkcie statkov spôsobujúcich
emisie CO2 (PS) je menší o plôšku (c) a prebytok výrobcov statkov spôsobujúcich emisie CO2
(PP) o plôšku (d), podobne ako pri regulatívnom nástroji. Celkový národohospodársky efekt
v dôsledku internalizácie negatívnych externalít je kladný (a+b). Ak boli štátom vydané
obchodovateľné certifikáty za nulovú cenu, mala by rovnica analýzy ekonomickej
efektívnosti na základe prebytkov spotrebiteľa a producenta má tvar:
- ΔPS - ΔPP + ΔŠŢP ± ΔST = ΔNE
- (c) - (d) + (a+b+c+d) + 0 = (a+b)
Krivka spoločenských
hraničných nákladov

CE

Krivka súkromných
hraničných
nákladov = krivka
ponuky statkov
spôsobujúcich
emisie CO2

a

C2
c

e

C1

f

b

d

g

Krivka dopytu
po statkov
spôsobujúcich
emisie CO2

t=s

Q2

Q1

QE

Obr. 2-1: Internalizácia negatívnych externalít na základe obchodovateľných kvót
Situáciu pri pouţití certifikátov za cenu rovnú pribliţnej PIGOUOVEJ dani
dokumentuje obrázok 2-1. Ak boli štátom vydané obchodovateľné certifikáty za cenu rovnú
pribliţnej PIGOUOVEJ dani, má rovnica analýzy ekonomickej efektívnosti na základe
prebytkov spotrebiteľa a producenta tvar ako v prípade PIGOUOVEJ dane. Vyuţili by sme
princíp politiky ţivotného prostredia „znečisťovateľ platí“. To znamená, ţe platbami je
zaťaţený emitent znečisťujúcej látky. Ekonomicky optimálna produkcia emisií sa dosiahne
predajom takého mnoţstva obchodovateľných certifikátov za cenu vo výške dane, aby
sa dosiahla redukcia emisií na poţadovanú úroveň a v dôsledku toho sa zredukuje objem
výroby statkov spôsobujúcich emisie CO2 z Q1 na Q2. Škody na ţivotnom prostredí (ŠŢP) sú
opäť redukované a v zmysle alternatívnych nákladov vyjadrujú ich plôšky (a+b+c+d).
Prebytok spotrebiteľov statkov spôsobujúcich emisie CO2 (PS) je menší o plôšku (c)
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a prebytok producentov statkov spôsobujúcich emisie CO2 (PP) o plôšku (d). Producenti
statkov spôsobujúcich emisie CO2 sú zaťaţení kúpou certifikátov. Na obrázku ide o plôšky
(e+f+g). Do analýzy ekonomickej efektívnosti vstupuje aj štát (ST), ktorý utŕţi príjmy vo
výške objemu predaných certifikátov (e+f+g). Celkový národohospodársky efekt v dôsledku
internalizácie negatívnych externalít je kladný (a+b). Rovnica analýzy ekonomickej
efektívnosti na základe prebytkov spotrebiteľa a producenta má tvar:
- ΔPS - ΔPP + ΔŠŢP + ΔST = ΔNE
- (c) - (d+e+f+g) + (a+b+c+d) + (e+f+g) = (a+b)

2.2 Porovnanie obchodovateľných emisných kvót s inými nástrojmi
environmentálnej politiky
Na porovnanie nástrojov politiky ţivotného prostredia (BERGEN, 1999) pouţijeme
nasledujúce kritériá: intenzita zásahu do decentrálnych procesov trhového hospodárstva,
statická a dynamická ekonomická efektívnosť, účinnosť a praktická realizovateľnosť
(politická akceptovateľnosť).
Posúdenie intenzity štátneho zásahu do trhového mechanizmu vychádza všeobecne
z vplyvu nástroja na trhy. Jednotlivé opatrenia môţu trhy ovplyvňovať negatívne alebo
pozitívne. Môţu trhy rušiť alebo trhy vytvárať. Niektoré opatrenia environmentálnej politiky
môţu mať neutrálny vplyv na trhový mechanizmus. Obchodovateľné certifikáty simulujú a
dotácie vyuţívajú pri svojom pôsobení trhový mechanizmus, preto aj v tomto prípade je
intenzita zásahu štátu nízka. Obchodovateľné certifikáty vytvárajú trhy, preto nie je ich vplyv
negatívny ale pozitívny. V prípade dotácií je ich prijatie zároveň na báze dobrovoľnosti. Dane
a odvody majú uţ charakter nútenia, ale ich pôsobenie vyuţíva trhový mechanizmus.
Najväčšiu intenzitu zásahov do trhových procesov majú regulatívne nástroje, lebo priamo
prikazujú dodrţanie určitých predpisov. Pri informačných nástrojoch môţeme predpokladať
neutralitu vplyvu na trhový mechanizmus.
Statická ekonomická efektívnosť je schopnosť nástroja dosiahnuť cieľ politiky
ţivotného prostredia pri minimálnych nákladoch. Najmenšiu statickú ekonomickú efektívnosť
majú informačné nástroje, lebo dosiahnutie cieľa je veľmi otázne. Nepriaznivú ekonomickú
efektívnosť vykazujú aj regulatívne nástroje, lebo štát by potreboval údaje o hraničných
nákladoch redukcie produkcie negatívnych externalít v jednotlivých podnikoch, aby mohol
stanoviť ekonomicky efektívne regulatívne predpisy (pozri obr. 2-2). Pri dotáciách a daniach
štát nepotrebuje informácie o jednotlivých podnikoch, podniky sa prispôsobia na základe
svojich decentrálnych hraničných kriviek nákladov redukcie externalít (porovnaj obr. 2-2).
Musí však odhadom stanoviť ekonomicky optimálnu výšku dane alebo dotácie, ktorá môţe
byť zdrojom ekonomickej neefektívnosti. Takéto informácie štát nepotrebuje pri
obchodovateľných certifikátoch, kde sa výška ceny externality určuje automaticky na trhu.
Oproti prisúdeniu vlastníckych práv môţu mať obchodovateľné certifikáty vyššie transakčné
náklady na zavedenie a kontrolu trhu s certifikátmi.
Dynamická ekonomická efektívnosť je schopnosť nástroja politiky ţivotného
prostredia indukovať technický pokrok pri redukcii nepriaznivých vplyvov na ţivotné
prostredie. Takýto technický pokrok sa podarí, ak sa podarí rovnaké zníţenie zaťaţovania
ţivotného prostredia pri niţších nákladoch. Najmenšiu dynamickú ekonomickú efektívnosť
majú informačné nástroje, lebo podobne ako pri statickej ekonomickej efektívnosti je
dosiahnutie cieľa politiky ţivotného prostredia a zniţovanie nákladov veľmi otázne.
Nepriaznivú dynamickú ekonomickú efektívnosť vykazujú aj regulatívne nástroje, lebo
nemotivujú decentrálne podniky k inováciám, podniky sú ochotné splniť štátne príkazy a
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zákazy. Dotácie vykazujú takisto veľmi nízku dynamickú ekonomickú efektívnosť, lebo ak by
sa snaţili redukovať zaťaţenie ţivotného prostredia inováciami, stratili by štátne dotačné
prostriedky, preto ich nemotivujú k technickému pokroku. Vysokú dynamickú ekonomickú
efektívnosť vykazujú dane, odvody a obchodovateľné certifikáty. Kaţdý technický pokrok
vedie buď k zníţeniu daňového zaťaţenia, alebo k poklesu cien certifikátov na poškodzovanie
ţivotného prostredia.
Trh s certifikátmi umoţní efektívnu redukciu emisií, lebo tieto budú redukované v tých
podnikoch, ktoré majú hraničné náklady redukcie najniţšie (obrázok 2-2). Oproti riešeniu
pomocou daní, ale aj metódy štandardu a ceny, nevyţaduje riešenie pomocou certifikátov
ţiadne informácie od producentov CO2 o hraničných nákladoch redukcie emisií.
Obchodovateľné certifikáty majú aj motivačný účinok na zavádzanie ekologických inovácií,
lebo prebytočné certifikáty môţe podnik na trhu predať.
Hraničné náklady
redukcie emisií

HNRE
B

HNREA
t

EB

EA

Obr. 2-2: Efektívnosť redukcie emisií prostredníctvom PIGOUOVEJ dane a obchodovateľných
emisných kvót
Pod účinnosťou môţeme rozumieť schopnosť nástroja politiky ţivotného prostredia
dosiahnuť s určitou istotou definovaný cieľ. Najúčinnejšie sú regulatívne nástroje ale aj dane,
odvody a certifikáty, lebo cieľové hodnoty sú záväzne predpísané pod hrozbou sankcií. Menej
účinné sú dotácie, lebo predpokladajú také správanie decentrálnych adresátov, ktoré
zabezpečí splnenie cieľa. Najmenej účinné sú informačné nástroje, lebo podobne ako pri
dotáciách zostáva neistota ako sa decentrálne subjekty budú správať s ohľadom na stanovené
ciele politiky ţivotného prostredia.
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Obr. 2-3: Porovnanie nástrojov environmentálnej politiky
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Spoločenská akceptovateľnosť a politická realizovateľnosť závisí od schopnosti
nástroja slúţiť záujmom jednotlivých dotknutých skupín. Dotknuté skupiny sú hlavne
podniky, ktoré produkujú externality, ochrancovia ţivotného prostredia, politici a štátna
správa. Najatraktívnejšie sú najviac pouţívané regulatívne nástroje. Politici pomocou
zákonných záväzných predpisov vytvárajú predstavu, ţe uskutočňujú ekologickú politiku a tá
je neutrálna pre štátny rozpočet. Štátna správa posilňuje regulatívnymi predpismi svoje
vlastné opodstatnenie, lebo regulatívne predpisy treba realizovať a kontrolovať. Ochrancovia
ţivotného prostredia vítajú vysokú účinnosť regulatívnych opatrení. Podniková sféra
uprednostňuje regulatívne nástroje pred odvodmi a daňami, lebo jej kaţdá produkovaná
jednotka externalít nespôsobuje zvýšené náklady. Dotácie majú vysokú akceptovateľnosť
u podnikovej sféry a štátnej správy. Podniková sféra docieli dodatočné príjmy a štátna správa
je opäť zodpovedná za implementačný proces. U ochrancov ţivotného prostredia je však
hlavne v prípade negatívnych externalít neprijateľné dotovanie podnikov, ktoré znečisťujú
ţivotné prostredie a dobrovoľnosť rozhodnutia podnikovej sféry o prijatí dotácií a tým
redukcii poškodzovania ţivotného prostredia. Politici sú proti zvyšovaniu výdavkov štátneho
rozpočtu. Dane, certifikáty spôsobujú zvýšené náklady podnikovej sfére. Ochrancovia
ţivotného prostredia negatívne posudzujú skutočnosť, ţe tieto riešenia dávajú pri negatívnych
externalitách právo na produkciu škodlivín. Celkovo pri ekonomických nástrojoch je pre
neekonómov ťaţšie pochopiteľná logika pôsobenia týchto nástrojov. Preto sú menej
pouţívané hlavne obchodovateľné certifikáty. Informačné nástroje sú na základe ich slabej
účinnosti veľmi málo politicky akceptovateľné.
Celkovo môţeme konštatovať (pozri obr. 2-3), ţe neexistuje univerzálny nástroj
politiky ţivotného prostredia. Ekonomické nástroje sú ekonomicky efektívnejšie s prijateľnou
intenzitou štátneho zásahu, ale menej účinné a politicky akceptovateľné. Regulatívne nástroje
sú menej ekonomicky efektívne s veľkou intenzitou zásahu štátu do decentrálnych procesov,
ale účinné a politicky presaditeľné. Informačné nástroje vykazujú nízku intenzitu zásahov, ale
sú málo ekonomicky efektívne a účinné. Ak sa zabezpečí kvalitná funkčnosť trhov, môţu byť
obchodovateľné certifikáty veľmi kvalitným opatrením environmentálnej politiky.
Najnovšie diskusie po skúsenostiach s trhmi obchodovateľných emisných kvót však
v porovnaní najdôleţitejších nástrojov: daní (odvodov) na produkciu znečisťujúcich látok
a trhov s obchodovateľnými emisnými kvótami nie sú jednoznačne v prospech certifikátov.
Niektorí ekonómovia tvrdia, ţe daň na produkciu znečisťujúcich látok je výhodnejšia ako
súčasný systém obchodovateľných emisných kvót. S novátorskou myšlienkou prišiel známy
kanadský ekonóm ROSS MCKITRICK (www.uoguelph.ca), ktorý navrhol prepojiť výšku
uhlíkovej dane priamo s vývojom globálnej teploty. Podľa neho by to malo vyhovovať
obidvom protiľahlým táborom (podnikovej sfére a ekológom), ktoré sa v súčasnosti v zmene
klímy angaţujú.
EÚ v rámci Kjótskeho protokolu o zniţovaní emisií skleníkových plynov uviedla
v roku 2005 do praxe systém obchodovateľných kvót „cap-and-trade“, v ktorom je pre
priemysel obmedzené mnoţstvo emisií a firmám sú prideľované obchodovateľné práva
vypúšťať CO2. Svetoví politici sa teraz dohadujú, ako ďalej po roku 2012, keď skončí
platnosť protokolu.
Podľa niektorých ekonómov (THE ECONOMIST, 2007) vytvára systém certifikátov
zbytočné ekonomické škody, pretoţe ich ceny majú vysokú volatilitu. Potvrdzujú to
skúsenosti s doterajším vývojom európskeho trhu emisných kvót na CO2 i trhu s kvótami na
emisie CO2, ktorý funguje od polovice 90-tych rokov v USA.
Napríklad cena emisie CO2 v EÚ po zavedení trhu v roku 2005 najprv vystúpila aţ na
30 € za tonu, potom klesla takmer na nulu. Teraz ceny certifikátov stúpajú v súvislosti so
začiatkom druhej fázy obchodovania trhu v tomto roku. V USA ceny certifikátov na CO2
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kolísali o viac ako 40 % ročne. Vzhľadom k dôleţitosti uhlíka pre ekonomiku, sú emisie CO2
spojené s väčšinou ľudskej činnosti, by takéto výkyvy mohli mať závaţný rušivý vplyv na
všetko od investícií do energetiky cez infláciu po spotrebné výdaje.
Extrémne kolísanie cien môţe tieţ odradiť od investovania do ekologických
technológií (THE ECONOMIST, 2007). Zatiaľ čo daň by stanovila jasnú dolnú hranicu ceny
uhlíka a tým určila minimálnu návratnosť investícií do inovácií, v systéme certifikátov by
naopak vynález, ktorý zniţuje náklady obmedzovania emisií, mohol zraziť cenu certifikátov
dole, a tým zníţiť výnosy investorov. V konečnom dôsledku by to znamenalo niţšiu
motiváciu pre investora do inovácií, a tým pádom menej takýchto investícií. Práve
odstránenie takejto neistoty je hlavnou výhodou uhlíkovej dane.
Daň by mala byť teda efektívnejšia ako certifikáty, pretoţe umoţňuje lepšie zvládať
neistoty, ktoré obklopujú kontrolu uhlíka. V ekonomickej teórii má zniţovanie emisií zmysel
maximálne iba do tej úrovne, keď sa náklad redukcie emisií vyrovná spoločenskému výnosu
z tohto zniţovania. Tieto hodnoty ale nie sú v skutočnosti presne známe, takţe nesprávne
stanovenie mnoţstva certifikátov by znamenalo zafixovanie neadekvátne nízkej či vysokej
ceny na dlhú dobu s váţnymi dopadmi na ekonomiku. Preto je lepšia daň, ktorú moţno pruţne
upravovať podľa skutočného vývoja.
Treťou výhodou dane je to, ţe prináša príjmy, ktoré potom vlády môţu vyuţiť k
zníţeniu daní, ktoré škodia ekonomike, napríklad z práce alebo kapitálu. Poprípade môţu
z výnosov kompenzovať tých, na ktorých doľahne nútené zniţovanie emisií najtvrdšie, to
znamená chudobných, ktorí budú disproporčne viac neţ ostatní postihnutí rastom
energetických nákladov.
Niektoré krajiny Európskej únie prijali takéto nástroje a transformovali ich do
prezieravej energetickej politiky štátu, keď emisnou daňou zaťaţujú napr. emisie CO2, SO2,
čím zvyšujú cenu vyrábaného mnoţstva a naopak výroba energie z alternatívnych zdrojov je
od tejto dane oslobodená alebo je s nulovou sadzbou. Krajiny ako Švédsko, Dánsko, Nórsko,
či susedné Rakúsko nám v tomto smere môţu slúţiť ako pozitívne príklady. Aj keď v našom
daňovom systéme pojem „environmentálna – ekologická“ daň nepoznáme - no vláda SR sa
týmto problémom uţ zaoberá ako to vyplýva zo smernice EÚ.
Model ekologickej daňovej reformy by mohol mať svoje výhody. Základná myšlienka
takejto reformy spočíva v tom, ţe daňová záťaţ sa vyrubí na vyuţívanie prírodných zdrojov
a ţivotného prostredia. Naproti tomu je moţné zníţiť daňové zaťaţenie výrobného faktora
práca. Vyuţívanie prírodných zdrojov a poškodzovanie ţivotného prostredia sa stáva drahšie,
zatiaľ čo pouţívanie výrobného faktora práca je lacnejšie a znamená viac pracovných miest.
Viac ochrany ţivotného prostredia a viac práce pri nezmenenom daňovom zaťaţení pre
hospodárstvo nazývajú ekonómovia „dvojitá dividenda“. Takáto ekologická daňová reforma
by však znamenala veľmi veľkú reštrukturalizáciu daňového systému, ktorá sa zdá byť
v súčasnosti veľmi iluzórna. Aj prvé príklady z Nemecka, Veľkej Británie, Španielska
a Dánska nedosiahli poţadované účinky. Napríklad zaťaţenie pouţívania palív a mazív
v Nemecku ekologickou daňou malo krátkodobo vysoké inflačné efekty, pokým ekonomické
účinky zvýšenej zamestnanosti a ekologické účinky zníţeného zaťaţenia ţivotného prostredia
sa prejavili len slabo.
Z porovnania nástrojov je zrejmé, ţe na zabezpečenie trhovému hospodárstvu blízkej,
ekonomicky efektívnej, účinnej a politicky realizovateľnej politiky ţivotného prostredia je
potrebná kombinácia pouţívaných nástrojov (obr. 2-4). Takýto postup ponúka
CUMBERLANDOV model (1994), ktorý vychádza z predpokladu, ţe existujú tri základné
úrovne škôd na ţivotnom prostredí, pre ktoré musia byť pouţité vhodné opatrenia politiky
ţivotného prostredia. Vychádza čiastočne z modelu určovania optimálnej kvality ţivotného
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prostredia pomocou hraničných funkcií škôd na ţivotnom prostredí a nákladov na
obmedzovanie týchto škôd.

Ekologické
škody

Dlhodobé
ireverzibilné
ekologické
škody

Merateľné
ekologické
škody

Nemerateľné
ekologické
škody
Priradenie vlastníckych práv

Ekonomické nástroje

Regulatívne nástroje

Stúpajúce zaťaţovanie ţivotného prostredia
Stúpajúca náklady na kvalitu ţivotného prostredia

Obr. 2-4: Nástrojový mix
Ak sa škodlivé pôsobenie pohybuje v takom rozsahu, ţe škody sú prírodným
prostredím asimilované, to znamená, ţe neprekračujú hranicu asimilačnej kapacity ţivotného
prostredia, je vhodné pouţiť priradenie vlastníckych práv k netrhovým statkom. Náklady na
štátnu správu kontrolujúcu a zabezpečujúcu kvalitu ţivotného prostredia by neboli potrebné
ani ospravedlniteľné. Ďalšia úroveň škôd na ţivotnom prostredí je pri merateľných škodách,
ktoré uţ prekračujú asimilačnú kapacitu ţivotného prostredia. Ekonomické nástroje ponúkajú
ekonomicky efektívne riešenia internalizácie týchto externalít. V prípade škodlivých emisií sa
môţe výroba statkov zaťaţiť daňou alebo odvodom. Veľmi dôleţité je stanovenie hraničných
hodnôt jednotlivých úrovní. Ak by mohlo dochádzať k národohospodársky významným a
nevratným škodám na ţivotnom prostredí, dosiahneme úroveň vhodnosti regulatívnych
nástrojov. Ide o príkazy a zákazy, ktoré by zakazovali kaţdú jednotku emisií nad dovolenú
úroveň.
Celý tento systém úrovní nástrojov sa dá pouţiť aj pri obchodovateľných certifikátoch.
Na úrovni malých škôd môţe štát vydávať certifikáty za nulovú cenu, na úrovni merateľných
škôd bude predávať certifikáty emitentom za vyššiu cenu, ale len také mnoţstvo, aby sa
neprekročila úroveň ireverzibilných škôd. Ekonomická efektívnosť vyplynie pri tomto nástroji
automaticky na základe rovnováţnej ceny certifikátov tvoriacej sa na trhu certifikátov.
Význam informačných nástrojov v nástrojovom mixe spočíva v poskytovaní
informácií o kvalite ţivotného prostredia a v ovplyvňovaní preferencií decentrálnych
subjektov k environmentálne konformnému správaniu, ale aj pri zabezpečovaní ekonomickej
efektívnosti a účinnosti iných nástrojov.
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2.3 Zhrnutie
Zabezpečenie internalizácie externalít pomocou vytvorenia trhov s obchodovateľnými
kvótami je v prípade riešenia emisií skleníkových plynov vyuţívaným nástrojom na
medzinárodnej a národnej úrovni. Spoločenská efektívnosť, statická a dynamická ekonomická
efektívnosť, účinnosť a malá intenzita vplyvu na trhový mechanizmus predurčujú certfikátové
riešenie k jeho rozsiahlemu vyuţitiu. Problémom je zabezpečenie kvality týchto kreovaných
trhov z pohľadu dostatočného mnoţstva účastníkov na strane dopytu a ponuky, ako aj
udrţania nízkej volatility cien certifikátov. Zapojenie lesného hospodárstva do obchodovania
s uhlíkom by pôsobilo pozitívne na zvyšovanie počtu účastníkov na trhoch.
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3 Analýza európskej a domácej legislatívy v oblasti obchodu
s uhlíkom
Zmena globálnej klímy, spôsobená antropogénnou emisiou skleníkových plynov, je
jedným z najvýznamnejších environmentálnych problémov v doterajšej histórii ľudstva.
Skleníkový efekt atmosféry je spôsobený tým, ţe tzv. skleníkové plyny v atmosfére (vodná
para, oxid uhličitý, metán, oxid dusný a ďalšie) voľne prepúšťajú krátkovlnné slnečné
ţiarenie, to dopadá na zemský povrch a zohrieva ho. Dlhovlnné (infračervené) ţiarenie, ktoré
vyţaruje zemský povrch, je z väčšej časti týmito plynmi zachytené a čiastočne spätne
vyţiarené k zemskému povrchu. Priemerná teplota prízemnej atmosféry je vyššia, ako by bola
bez skleníkových plynov.
Obsah oxidu uhličitého, metánu a oxidu dusného v atmosfére je ovplyvnený ľudskou
činnosťou. Rast koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére vedie k zosilňovaniu
skleníkového efektu a vytvára hrozbu zmeny klímy.
Medzinárodná spoločnosť začala tento problém riešiť prostredníctvom Rámcového
dohovoru OSN o zmene klímy z roku 1992, ktorého stranami je v súčasnosti 189 krajín a
medzinárodných regionálnych organizácií vrátane Európskeho spoločenstva, teda aj
Slovenska. K dohovoru bol v roku 1997 prijatý Kjótsky protokol, ktorý určuje povinnosť pre
krajiny prílohy I dohovoru (priemyselne vyspelé krajiny) zníţiť svoje národné emisie
skleníkových plynov v rokoch 2008 aţ 2012 o určené percento. Pre Slovensko vyplýva z
protokolu rovnaký záväzok ako pre ostatné krajiny Európskej únie, neprekročiť v období
rokov 2008 – 2012 priemernú úroveň emisií skleníkových plynov z roku 1990 zníţenú o 8 %
(https://www.government.gov.sk).
Európska únia v záujme splnenia redukčných záväzkov vyplývajúcich z Kjótskeho
protokolu prijala v októbri 2003 smernicu 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady o
vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve,
ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania ţivotného prostredia. Touto smernicou sa ustanovila schéma obchodovania s
emisnými kvótami skleníkových plynov. V roku 2004 bola smernica novelizovaná smernicou
2004/101/ES Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení systému obchodovania s kvótami
emisií skleníkových plynov v rámci Spoločenstva s ohľadom na projektové mechanizmy
Kjótskeho protokolu tak, aby umoţnila prepojenie európskej schémy obchodovania s
flexibilnými mechanizmami Kjótskeho protokolu. Uvedená európska smernica bola do
právneho poriadku SR transponovaná zákonom č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými
kvótami s následnými novelami. Tento zákon zavádza dva procesy:

Obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov v SR, v EÚ a medzi osobami
registrovanými v prílohe B Kjótskeho protokolu – tzv. schému obchodovania; (príloha
B Kjótskeho protokolu zahŕňa takmer 40 krajín, medzi nimi sú krajiny Európskeho
spoločenstva, USA, Rusko, Austrália, Kanada a.i. a k nim prislúchajúce záväzky na
obmedzenie, alebo zníţenie emisií v prvom záväznom období 2008 – 2012 - pozri kap.
Kjótsky protokol, medzi skleníkové plyny sú zaradené oxid uhličitý, metán, oxid
dusný, fluórované uhľovodíky, plnofluórované uhľovodíky a fluorid sírový).

Obchodovanie s emisnými kvótami znečisťujúcich látok – tzv. systém obchodovania;
medzi znečisťujúce látky sú zaradené oxid siričitý a oxidy dusíka vyjadrené ako oxid
dusičitý.
V roku 2007 bol zákon novelizovaný zákonom č. 117/2007 Z.z., čím bola
implementovaná smernica 2004/101/ES.
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Na podporu výkonu ustanovení vyššie uvedeného zákona bola prijatá Vyhláška MŢP SR
711/2004 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obchodovaní s emisnými
kvótami (ţiadosti o vydanie oprávnenia na overovanie správ o emisiách skleníkových plynov,
overovanie odbornej spôsobilosti overovateľov, vydávanie, predlţovanie, zánik oprávnenia,
register overovateľov) a Vyhláška MŢP SR č. 131/2006 Z.z. ktorou sa ustanovujú národné
emisné stropy a celkové mnoţstvo kvót znečisťujúcich látok.
MŢP SR prideľuje všetkým povinným účastníkom schémy obchodovania ako aj
dobrovoľným účastníkom kvóty skleníkových plynov na základe plánov pre skleníkové
plyny. Tieto plány zverejňuje na internete. Jednou z povinností vyplývajúcich zo zákona je
povinnosť pripraviť pre určené časové obdobia Národný alokačný plán. Plán je jednou zo
základných podmienok funkčnej schémy obchodovania a jeho cieľom je transparentné
pridelenie kvót skleníkových plynov – zatiaľ len oxidu uhličitého – jednotlivým prevádzkam
spadajúcim do schémy podľa zákona č. 572/2004 Z. z.. V roku 2005 bol prijatý prvý Národný
alokačný plán na roky 2005 – 2007 k zákonu č. 572/2004 Z.z. o obchodovaní s emisnými
kvótami. Prvé obchodovateľné obdobie zahájené 1. 1. 2005 trvá tri roky, nasledujúce
obchodovateľné obdobia budú trvať 5 rokov. V roku 2006 bol spracovaný Národný alokačný
plán na roky 2008 – 2012. Plán musí kaţdý členský štát predloţiť Európskej komisii a
ostatným členským štátom. Následne je predmetom obhajoby vo Výbore pre zmenu klímy,
kde k nemu môţu vzniesť námietky, resp. otázky ostatné členské štáty a výbor navrhne
odporúčania pre komisiu. Európska komisia potom začne bilaterálne rokovania, počas ktorých
posudzuje, či a ako boli dodrţané jednotlivé kritériá prípravy plánu a princípy usmernení pre
ich prípravu. Výsledkom je prijatie rozhodnutia komisie o pláne príslušnej krajiny. Aţ po
prijatí rozhodnutia je plán záväzný pre daný členský štát i pre jednotlivé prevádzky.
Plán Slovenskej republiky na obdobie 2008 – 2012 sa pripravoval od novembra 2005
v spolupráci s dotknutými podnikmi. Celkovo plán zahŕňa 183 zdrojov, pre ktoré je navrhnuté
rozdelenie 39 460 789 ton ročne. S rezervou pre nové zdroje plán na obdobie 2008 – 2012
navrhuje kvóty vo výške 41 261 156 ton CO2 ročne. V roku 2005 bolo pre zdroje v schéme
(ktoré však nie sú úplne identické so zdrojmi pre obdobie 2008 – 2012) schválené mnoţstvo
vo výške 30 470 677 ton. Mnoţstvo kvót navrhované na nasledujúce obdobie predstavuje
zvýšenie o cca 30 % (https://www.government.gov.sk).
V januári 2005 začala fungovať schéma obchodovania s emisnými kvótami EÚ (EU
ETS) ako najväčšia medzištátna a viacsektorová schéma obchodovania s emisnými kvótami
vo svete. Emisné kvóty patriace určitej osobe sú evidované na účte tejto osoby zriadenom v
„Národnom registri emisných kvót SR“. Register je normalizovaná elektronická databáza a
jeho úlohou je zabezpečiť presnú evidenciu vydávania, prideľovania, drţby, presunu a
zrušenia kvót. Register kaţdého členského štátu spravuje správca registra. V SR je správcom
registra Dexia banka Slovensko a.s., ktorú správou registra poverilo Ministerstvo ţivotného
prostredia SR. Správca registra zriaďuje v registri holdingový účet prevádzkovateľa pre kaţdú
prevádzku, ktorá má povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov do ovzdušia
vydané MŢP, a ktorá má v Národnom alokačnom pláne pridelené emisné kvóty a osobné
holdingové účty pre dobrovoľných účastníkov schémy.
Jednotkou registra je kvóta alebo kredit, vytvorený Kjótskym protokolom, alebo
smernicou Európskej únie. V registri by ich malo v nasledujúcich rokoch obiehať najmenej 8,
pričom kaţdá z nich predstavuje 1 metrickú tonu ekvivalentu oxidu uhličitého:

AAU (Assigned Amount Units),

EUA (European Unit Allowances),

CER (Certified Emission Reductions),

ERU stopa 1 a ERU stopa 2 (Emission Reduction Units),

RMU (Removal Units),

lCER a tCER (Temporary Certified Emission Reductions).
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Do roku 2008 obieha v registroch len jednotka EUA.

3.1 Základné dokumenty
3.1.1 Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (United Nations Framework Convention on
Climate Change – UNFCCC)
Právnym základom pre riešenie problému zmeny klímy sa stal Rámcový dohovor
OSN o zmene klímy, prijatý v roku 1992 v Rio de Janeiro. Pre Slovensko Dohovor nadobudol
platnosť 23. novembra 1994. Vrcholným orgánom Dohovoru je jeho konferencia zmluvných
strán, ktorá sa schádza spravidla raz ročne.
Základným cieľom Dohovoru a ďalších s tým súvisiacich právnych listín, ktoré môţe
Konferencia zmluvných strán prijať, je dosiahnuť v súlade s príslušnými ustanoveniami
Dohovoru stabilizáciu koncentrácie plynov spôsobujúcich skleníkový efekt v atmosfére na
úrovni, ktorá by zabránila nebezpečnej a antropogénnej interferencii s klimatickým
systémom.
Zmluvné strany prijali v rámci plnenia cieľa nasledovné zásady:

ochrana klimatického systému na základe rovnosti a v súlade s ich spoločnými, ale
rozličnými zodpovednosťami a príslušnými schopnosťami (rozvinuté krajiny - vedúce
postavenie),

zohľadnenie špecifických potrieb a okolnosti rozvojových krajín,

vykonávanie predbeţných opatrení na predvídanie, ochranu alebo minimalizáciu
príčin zmeny klímy a zmierňovanie jej nepriaznivých účinkov,

podpora udrţateľného rozvoja,

spolupráca na vzniku podporného a otvoreného medzinárodného ekonomického
systému, ktorý by viedol k prijateľnému ekonomickému rastu a rozvoju vo všetkých
zmluvných stranách.
Dohovor rozlišuje vyspelé a rozvojové krajiny a prislúchajúce záväzky. Všetky
zmluvné strany sú povinné plniť nasledovné záväzky:

rozvíjať, aktualizovať, publikovať a predkladať Konferencii zmluvných strán národné
inventúry antropogénnych emisií zo zdrojov a záchytov všetkých plynov
spôsobujúcich skleníkový efekt a formulovať, realizovať, publikovať a pravidelne
aktualizovať národné aj regionálne programy, obsahujúce opatrenia na zmiernenie
zmeny klímy;

podporovať a spolupracovať pri rozvoji, aplikácii a rozširovaní, vrátane technológií,
ktoré obmedzujú, zniţujú alebo zabraňujú antropogénnym emisiám plynov
spôsobujúcich skleníkový efekt;

podporovať udrţateľné riadenie, ako aj podporovať a spolupracovať pri zachovaní a
zvýšení počtu záchytov a rezervoárov všetkých plynov spôsobujúcich skleníkový
efekt, ktoré nie sú pod kontrolou Montrealského protokolu, vrátane biomasy, lesov a
morí ako aj iných suchozemských, pobreţných a morských ekosystémov;

spolupracovať na príprave adaptácie na dopady zmeny klímy; vyvíjať a vypracovávať
primerané a integrované plány pre riadenie pobreţných zón, pre vodné zdroje a
poľnohospodárstvo a pre ochranu a obnovenie oblastí, najmä v Afrike, ktoré sú
postihnuté suchom a rozširovaním púští ako aj záplavami;
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brať do úvahy zmeny klímy v primeranom rozsahu v rámci príslušných sociálnych,
ekonomických a environmentálnych opatrení a akcií, ako aj aplikovať vhodné metódy
s cieľom minimalizovať nepriaznivé účinky na ekonomiku, na zdravie ľudí a na
kvalitu ţivotného prostredia, projektov a opatrení, ktoré boli nimi prijaté na
zmiernenie alebo adaptáciu na zmenu klímy;
podporovať a spolupracovať na vedeckom, technologickom, technickom,
spoločensko-ekonomickom a inom výskume, a rýchlej výmene podstatných
vedeckých, technologických, technických, sociálnoekonomických a právnych
informácií, ktoré sa týkajú klimatického systému a zmeny klímy;
podporovať a spolupracovať pri vzdelávaní, školení a oboznamovaní verejnosti o
zmene klímy a podporovať čo najširšiu účasť v tomto procese.

Vyspelé krajiny vrátane Slovenska sú povinné plniť nasledovné záväzky:

prijať národné nariadenia a zodpovedajúce opatrenia na zmiernenie zmeny klímy tým,
ţe budú obmedzené antropogénne emisie plynov spôsobujúcich skleníkový efekt a
budú chránené a rozširované záchyty a rezervoáre pre plyny spôsobujúce skleníkový
efekt.

oznámiť a potom pravidelne aktualizovať podrobné informácie o svojich nariadeniach
a opatreniach uvedených, ako aj o svojich výsledných predpokladaných
antropogénnych emisiách zo zdrojov a záchytov plynov spôsobujúcich skleníkový
efekt, ktoré nespadajú pod Montrealský protokol s cieľom vrátiť sa individuálne alebo
spoločne na úroveň z roku 1990 antropogénnych emisií oxidu uhličitého a ďalších
plynov spôsobujúcich skleníkový efekt, ktoré nespadajú pod Montrealský protokol;

poskytnúť finančné zdroje na úhradu odsúhlasených plných nákladov, ktoré vynaloţia
zmluvné rozvojové krajiny pri plnení svojich záväzkov (národný zoznam
antropogénnych emisií zo zdrojov a záchytov všetkých plynov spôsobujúcich
skleníkový efekt, popis prijatých krokov, ostatné informácie) a poskytnúť finančné
zdroje, vrátane poskytnutia technológií na úhradu schválených plných nákladov pri
realizácii opatrení na plnenie záväzkov dohovoru;

podporovať primerané financovanie transferu technológií alebo prístup
k technológiám zdravým z hľadiska ţivotného prostredia a know-how iným
zmluvným stranám, najmä tým, ktoré sú rozvojovými krajinami.
Ďalšie články dohovoru sa zaoberajú výskumom, vzdelávaním a verejnou
informovanosťou.
Dohovor zriaďuje Konferenciu zmluvných strán (COP), ako najvyšší orgán, ktorý
bude pravidelne kontrolovať plnenie a s ním súvisiace právne dokumenty, ktoré môţe
Konferencia zmluvných strán prijať a v rámci svojho mandátu bude prijímať rozhodnutia,
ktoré sú potrebné na podporu efektívneho plnenia tohto Dohovoru. Okrem Konferencie
zmluvných strán sa zriaďuje Sekretariát, Pomocný orgán pre vedecké a technické poradenstvo
a Pomocný orgán pre plnenie dohovoru (http://enviroportal.sk/).
V dohovore je definovaný mechanizmus pre poskytovanie finančných zdrojov. Správa
mechanizmu sa zverí jednému alebo viacerým jestvujúcim medzinárodným subjektom.
Zmluvné strany, ktoré sú vyspelými krajinami môţu tieţ poskytovať a zmluvné strany, ktoré
sú rozvojovými krajinami, môţu vyuţívať finančné zdroje, týkajúce sa plnenia tohto
Dohovoru, prostredníctvom bilaterálnych, regionálnych a iných multilaterálnych kanálov.
V záverečných článkoch dohovoru je podrobnejšie definované poskytovanie
informácií a plnení Konferencie zmluvných strán a riešenie sporov.
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Závery Konferencií zmluvných strán (COP - Conference of Parties)
1. konferencia (COP 1) sa konala v Berlíne v roku 1995. Z Dohovoru vyplýva - okrem
iného - záväzok pre krajiny Prílohy I (vyspelé krajiny) v roku 2000 zabezpečiť emisie
skleníkových plynov niţšie, ako mali v roku 1990. Konferencia uznala súčasné záväzky
Dohovoru za nepostačujúce pre dosiahnutie jeho cieľov a rozhodla o mandáte na prípravu
sprísňujúceho protokolu pre redukciu skleníkových plynov po roku 2000 (tzv. Berlínsky
mandát), čo sa malo týkať krajín Prílohy I Dohovoru (krajín OECD a krajín s transformujúcou
sa ekonomikou vrátane Slovenska).
V dňoch 1.-10. decembra 1997 sa konala v Kjóte v Japonsku 3. konferencia strán
Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, ktorej ťaţiskom bolo naplnenie Berlínskeho
mandátu. Bol tu prijatý Kjótsky protokol k Dohovoru, ktorý sprísňuje záväzky pre krajiny
Prílohy I. Pre Slovensko to znamená v období rokov 2008-2012 neprekročiť úroveň emisií
skleníkových plynov z roku 1990, zníţenú o 8% (rovnako ako EÚ).
Kľúčovým a zároveň najkontroverznejším bodom Kjótskeho protokolu sú
mechanizmy flexibility (čl.6, 12 a 17). Ich podstatou je myšlienka, podľa ktorej jedna krajina
zaplatí zníţenie emisií v druhej krajine, kde sú potrebné niţšie jednotkové náklady a
zodpovedajúcu redukciu si odpočíta zo svojej inventúry. Tento mechanizmus by mal viesť
k ekonomicky najefektívnejšiemu zníţeniu emisií skleníkových plynov umoţnením redukcie
všade tam, kde existuje potenciál za najniţšie náklady.
Ide o nasledujúce mechanizmy:

Spoločné plnenie záväzkov – JI (čl.6)

Mechanizmus čistého rozvoja - CDM (čl.12)

Obchodovanie s ušetrenými emisiami ET (čl.17)
Spoločné plnenie záväzkov
Ide o známy mechanizmus spoločného plnenia záväzkov (Joint Implementation), keď
„darcovská“ krajina investuje v „hostiteľskej“ krajine do projektu na zníţenie emisií
skleníkových plynov, pretoţe v hostiteľskej krajine sa dosiahne zníţenie emisií o jednu tonu
s vynaloţením niţších nákladov. Zníţenie emisií si potom podľa dohody rozdelia. Darcovskej
krajine sa pripočíta dohodnuté mnoţstvo k povoleným emisiám, hostiteľskej krajine sa toto
mnoţstvo odpíše z povolených emisií, pričom sa celé zníţené mnoţstvo obvyklým spôsobom
bilancuje v inventúre. Obidve krajiny musia byť z Prílohy I Dohovoru. Predmetom transferu
sú emisné redukčné jednotky – ERU (Emission Reduction Units).
Mechanizmus čistého rozvoja
Obdobný mechanizmus ako podľa čl.6, len hostiteľská krajina je rozvojová, a teda nepatriaca
do Prílohy I Dohovoru. Predmetom transferu sú certifikované emisné redukcie - CER
(Certified Emission Reductions).
Obchodovanie s ušetrenými emisiami
Obchodovanie s ušetrenými emisiami znamená, ţe krajina, ktorá dosiahne niţšie emisie, neţ
poţaduje protokol, môţe rozdiel (t.j. ušetrené emisie, "uhlíkové kredity") predať, pričom
naopak iná krajina si môţe kúpou týchto „kreditov“ plniť svoj redukčný cieľ. Obchodovanie s
ušetrenými emisiami moţno povaţovať za vyšší stupeň flexibility pri plnení záväzkov
Kjótskeho protokolu a po vytvorení účinného mechanizmu, ktorý by vylučoval jeho zneuţitie,
by mohol zohrať pozitívnu úlohu pri plnení záväzkov protokolu.
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V novembri 1998 sa konala v Buenos Aires v Argentíne 4. konferencia strán, ktorá
prijala tzv. "Akčný plán z Buenos Aires" - súpis úloh na zabezpečenie plnej funkčnosti
Kjótskeho protokolu. Akčný plán smeruje k tomu, aby všetky potrebné pravidlá a
mechanizmy boli dopracované do 6. konferencie strán v roku 2000.
6. konferencia strán sa uskutočnila 12-24.11.2000 v Hágu v Holandsku. Na
konferencii v Hágu sa v dôsledku zloţitosti jednotlivých bodov a protichodných záujmov
jednotlivých strán dohovoru nepodarilo dosiahnuť konsenzus v najdôleţitejších bodoch
(podiel domácich aktivít vzhľadom na vyuţitie flexibilných mechanizmov; podiel aktivít,
zameraných na podporu záchytov; vyuţívanie redukcie skleníkových plynov, dosiahnutých
zmenou vyuţívania pôdy a lesného hospodárstva; spôsob financovania opatrení na
prispôsobenie sa zmene klímy v najviac ohrozených krajinách...). Preto konferencia prijala
rozhodnutie o jej pokračovaní v v Bonne, v Nemecku. Cieľom rokovania konferencie
v Bonne bolo odsúhlasiť pravidlá, ktoré by umoţnili uplatňovať v praxi Kjótsky protokol
k dohovoru. Dohoda nepridáva krajinám ţiadne nové povinnosti, ani neposkytuje úľavy.
Záväzky redukcie emisií skleníkových plynov zostávajú platiť, dohoda však podrobnejšie
definovala, do akej miery moţno na ich plnenie vyuţívať aktivity v lesnom hospodárstve.
Z hľadiska Slovenskej republiky (a ostatných krajín s transformujúcou sa
ekonomikou) je najvýznamnejšou otázka prispievania krajín Prílohy I na financovanie
adaptačných opatrení podľa podielu emisií skleníkových plynov v roku 1990. Pre Slovensko
by to znamenalo príspevok vo výške cca 5 mil. USD ročne (neskôr zmiernená na 2,5 mil.) na
pomoc rozvojovým krajinám. V konečnej verzii sa v dohode napokon príspevok neobjavuje.
Pre Slovensko bolo dôleţité aj prijatie rozhodnutia v ďalšom kontroverznom bode, ktorým sú
mechanizmy flexibility, zavedené Kjótskym protokolom. Ich podstatou je myšlienka, podľa
ktorej jedna krajina zaplatí zníţenie emisií v druhej krajine, kde sú potrebné niţšie jednotkové
náklady a zodpovedajúcu redukciu alebo dohodnutý podiel si odpočíta zo svojej inventúry.
Tento mechanizmus by mal viesť k ekonomicky najefektívnejšiemu zníţeniu emisií
skleníkových plynov umoţnením redukcie všade tam, kde existuje potenciál za najniţšie
náklady. Konečná verzia dohody neobsahuje ani platenie poplatku z vyuţitia všetkých
mechanizmov flexibility.
V roku 2001 sa konala v Marakéši v Maroku 7. konferencia strán Rámcového
dohovoru OSN o zmene klímy. Hlavnou náplňou konferencie bolo vyjednávanie textov
jednotlivých rozhodnutí, potrebných pre plnenie záväzkov Kjótskeho protokolu (KP).
Rokovania prebiehali paralelne v troch vyjednávacích skupinách a to mechanizmy,
posudzovanie dodrţiavania záväzkov KP a skupina pre články 5, 7 a 8 KP.
Mechanizmy: Táto skupina sa zaoberala predovšetkým mechanizmom čistého rozvoja
(CDM), keďţe je to jediný mechanizmus, na ktorom sa môţu podieľať (ako príjemcovia)
rozvojové krajiny a tieto mali evidentný záujem dosiahnuť dohodu o rozhodnutiach, hoci aj
na úkor ostatných dvoch mechanizmov (JI - Spoločné plnenie záväzkov a ET - Obchodovanie
s ušetrenými emisiami). Hlavným cieľom CDM je podpora trvalo udrţateľného rozvoja
investíciami do projektov na zníţenie emisií v rozvojových krajinách investor získa následne
tzv. kredity, ktoré môţe vyuţiť na splnenie cieľov KP.
Vyjednávania sa týkali predovšetkým technických otázok overovania, monitorovania a
akreditácie zúčastnených. Citlivou otázkou bolo započítavanie záchytov zo zalesňovania a
zmeny vyuţívania pôdy, najmä pre Ruskú federáciu, Kanadu a Austráliu. Problematickou sa
stala moţnosť skorého začiatku projektov JI. Vzájomná zameniteľnosť redukčných jednotiek
(jednotky podľa Prílohy B KP – assigned amount units – AAU; redukčné jednotky
z projektov JI – emission reduction units – ERU; jednotky z projektov CDM – certified
emission reduction – CER; a novodefinované jednotky zo záchytov v biomase – removal unit
– REM) bola tieţ kritickým bodom a najmä otázka moţnosti tzv. bankingu pre REM.
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Systém kontroly dodrţiavania záväzkov: Delegáti sa sústredili na päť bodov: dôsledky
neplnenia záväzkov, vyplývajúcich z Protokolu; zloţenie dozorného výboru; moţnosť
odvolania sa voči rozhodnutiu dozorného výboru; vzťah medzi Výborom pre kontrolu
dodrţiavania záväzkov a COP/MOP; princípy dodrţiavania záväzkov.
Články 5, 7 a 8 KP: Táto skupina bola vytvorená na základe potreby vyjednávať texty
rozhodnutí pre uvedené články (týkajúce sa predovšetkým emisných inventúr, poţiadaviek na
národné systémy, monitorovanie a podávanie správ). Dohodli sa takmer všetky problémové
body, s výnimkou tých, ktoré sa týkali vyuţívania pôdy a lesného hospodárstva.
Konferencia skončila prijatím balíka rozhodnutí, tzv. Marakéšskej dohody. Po
viacerých rokoch zloţitých vyjednávaní sa tak dokončila príprava technických detailov pre
implementáciu Kjótskeho protokolu (KP), čím sa otvorila cesta pre širokú ratifikáciu.
Vytvorili sa potrebné inštitucionálne základy a podrobnosti postupu plnenia záväzkov KP,
dosiahol sa významný pokrok v posilnení finančných a technologických tokov do
rozvojových krajín, čo prispeje k vyuţívaniu energie v súlade s princípmi trvalo udrţateľného
rozvoja.
Rozhodnutia určujú špecifické spôsoby merania emisií a redukcie, rozsah v akom
moţno započítavať oxid uhličitý absorbovaný biomasou do cieľov KP, systém pre spoločné
plnenie záväzkov (Joint Implementation) a obchodovanie s emisiami a pravidlá, týkajúce sa
kontroly dodrţiavania záväzkov KP.
8. konferencia strán v roku 2002 vychádzala z Marakéšskej dohody a mala
predovšetkým pripraviť návrhy rozhodnutí pre technické detaily, vyplývajúce z Marakéšskej
dohody. Z tohto hľadiska konferencia splnila očakávania, avšak rokovania priniesli aj ďalšie
prehlbovanie rozdielov v postojoch rozvinutých a rozvojových krajín. Mnohé rozvojové
krajiny stavali ekonomický rozvoj a ochranu ţivotného prostredia do protichodných pozícií,
čo sa prejavilo aj pri schvaľovaní definícií pre projekty CDM. Problematickými stále
zostavajú niektoré otázky, týkajúce sa napĺňania fondov, najmä zvláštneho fondu pre zmenu
klímy a usmernenia pre vyuţívanie týchto prostriedkov.
Závery 9. konferencie strán v Miláne, 2003 neboli jednoznačné. Významný pokrok
bol dosiahnutý v odborných témach, napr. v rámci prác na zásadách dobrej praxe v sektore
lesného hospodárstva a zmien vo vyuţívaní krajiny, ako aj v definíciách pri zahrnutí
zalesňovania a znovuzalesňovania v mechanizme čistého rozvoja (CDM). Tieţ v oblasti
podpory vedy a výskumu a metodík na inventarizáciu emisií skleníkových plynov boli
pripravené aktualizované dokumenty na schválenie na prvej konferencii po vstupe Protokolu
do platnosti. Konsenzus naopak nebol dosiahnutý v oblasti týkajúcej sa rozvojových krajín,
ktoré poţadujú zintenzívnenie transferu technológií a finančnej podpory zo strany rozvinutých
krajín
Hlavnou témou 10. konferencie strán v roku 2004 bola príprava prvého stretnutia strán
Kjótskeho protokolu a dopracovanie textov rozhodnutí potrebných na jeho úspešnú
implementáciu.
Na 11. konferencii zmluvných strán (COP 11) a prvej konferencii zmluvných strán
predstavujúcej stretnutie zmluvných strán Kjótskeho protokolu (COP/MOP1 - MOP –
Meeting of the Parties), ktoré sa uskutočnilo v Montreale v novembri a decembri 2005, sa
rozhodlo o iniciovaní postupu, v rámci ktorého zmluvné strany uvedené v Prílohe I posúdia
ďalšie prijaté záväzky na obdobie po roku 2012 a začnú sa rozhovory zamerané na výmenu
skúseností a analýzu strategických prístupov k dlhodobej spolupráci v oblasti klimatických
zmien.
12. konferencia strán v Nairobi v roku 2006 bola zároveň aj druhým stretnutím strán
Kjótskeho protokolu (COP/MOP2). Hlavnou témou boli príčiny klimatických zmien, ich
vývoj a hlavne spôsoby a moţnosti ich eliminácie. Predmetom diskusií bola najmä snaha o
kontrolu skleníkového efektu, ako aj najnovšie analýzy z procesu otepľovania planéty.
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Hovorilo sa aj o budúcich záväzkoch pre rozvinuté krajiny a o otázkach týkajúcich sa
rozvojových krajín. Dohodol sa pracovný plán, ako sa bude pristupovať k záväzkom po
"prvom Kjótskom období" po roku 2012. Po tomto roku budú prísnejšie kritériá na
vypúšťanie emisných látok do ovzdušia. Predpokladá sa, ţe celosvetovo sa bude musieť
zníţiť vypúšťanie CO2 o 15 aţ 30 %. Výsledkom stretnutia je aj dohoda, ţe sa uskutoční
revízia Kjótskeho protokolu v roku 2008 s tým, ţe pre rozvojové krajiny nebudú prijaté
ţiadne nové záväzky. Diskutovalo sa aj o Adaptačnom fonde, ktorý uţ bol zriadený a plynú
do neho prostriedky z projektov CDM - Mechanizmov čistého rozvoja/Clean Development
Mechanism.
3.1.2 Kjótsky protokol k rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy
Kjótsky protokol je doplnok Rámcového dohovoru OSN o zmenách klímy. Krajiny,
ktoré podpísali tento protokol sa zaviazali zníţiť ich emisie oxidu uhličitého a 5 ďalších
skleníkových plynov, alebo sa zaviazali, ţe budú obchodovať s emisiami ak udrţiavajú alebo
zvyšujú emisie ich plynov. Doteraz podpísalo tento protokol 141 krajín sveta. Významnými
výnimkami sú Spojené štáty americké a Austrália. Ku kľúčovým mechanizmom a nástrojom
Kjótskeho protokolu, ktoré sú zamerané na splnenie redukčných cieľov s ohľadom na
špecifické podmienky krajiny, patria (a) spoločné plnenie záväzkov (čl. 6), (b) mechanizmus
čistého rozvoja (čl. 12) a (c) obchodovanie s ušetrenými emisiami (čl. 17). Protokol bol
vyjednaný v Kjóte v Japonsku v decembri 1997. V novembri 2004 sa k nemu pridalo Rusko.
Dohoda nadobudla platnosť 16. februára 2005.
Kjótsky protokol je legálne záväzná dohoda, na základe ktorej priemyselné krajiny
zníţia ich kolektívne emisie skleníkových plynov o 5,2 % v porovnaní s rokom 1990 (ale s
uvedením, ţe v porovnaní s hodnotami emisií ktoré sa očakávajú v roku 2010 v rámci
Protokolu, výsledkom je 29 % zníţenie). Cieľom je všeobecné zníţenie šiestich skleníkových
plynov: oxidu uhličitého, metánu, oxidu dusíkatého, SF6, HFCs, a PFCs, vypočítané na
priemer päťročného obdobia 2008-12. Národné ciele sa pohybujú od 8% redukcie pre
Európsku úniu, 7% redukcie pre USA, 6% pre Japonsko, 0% pre Rusko, a povolené 8%
zvýšenie pre Austráliu a 10% pre Island (http://sk.wikipedia.org/).
Všetky strany UNFCC môţu podpísať alebo ratifikovať Kjótsky protokol. Kjótsky
protokol bol prijatý na tretej sekcii Konferencie zmluvných strán UNFCC v roku 1997 v Kjóte
v Japonsku. Väčšina ustanovení Kjótskeho protokolu sa vzťahuje na vyspelé krajiny,
vymenované v Prílohe I. UNFCCC.
Pri nadobudnutí platnosti Kjótskeho protokolu vo februári 2005, dohodu ratifikovalo
141 krajín sveta predstavujúcich 61 % globálnych emisií. Krajiny, ktoré nepodpísali protokol
v zmysle ratifikácie, ho podpísali ako symbolický akt. Podľa podmienok protokolu, tento
nadobudne platnosť v deväťdesiaty deň po termíne, v ktorom nie menej ako 55 zmluvných
strán Konvencie zahrnuté v Prílohe I., produkujúcich aspoň 55 % globálnych emisií CO2 z
roku 1990, predloţilo ich nástroje ratifikácie, akceptácie, schválenia alebo dosiahnutia.
Podmienka „55 strán“ bola dosiahnutá 23. mája 2002, keď dohodu ratifikoval Island.
Ratifikácia Kjótskeho protokolu Ruskom 18. novembra 2004 naplnila podmienku
„55 percent“ a tým dohoda dňa 16. februára 2005 nadobudla platnosť.
Protokol mal niekoľko otvorených otázok, o ktorých sa neskôr rozhodovalo na
Konferencii zmluvných strán (Conference of Parties - COP). COP6 sa v roku 2000 pokúšala
vyriešiť tieto otázky na stretnutí v Hágu, ale nebola schopná dosiahnuť dohodu kvôli sporom
medzi Európskou úniou na jednej strane (ktorá presadzovala tvrdšiu dohodu) a USA,
Kanadou, Japonskom a Austráliou a inými na druhej strane (ktoré chceli aby dohoda bola
menej náročná a flexibilnejšia). V roku 2001 na ďalšom rokovaní (COP6bis) v Bonne sa
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schválili poţadované rozhodnutia. Po niektorých ústupkoch sa podporovateľom protokolu
(vedeným Európskou Úniou) podarilo presvedčiť Japonsko a Rusko k povoleniu väčšieho
pouţitia „výleviek oxidu uhličitého“. COP7, ktorá sa uskutočnila od 29. októbra do 9.
novembra 2001 v Marakéši ustanovila konečné detaily.
Ratifikácia Kjótskeho protokolu znamená, ţe:

priemyselné krajiny sveta sú právoplatne viazané k naplneniu kvantitatívnych cieľov
redukcie alebo obmedzenia emisií skleníkových plynov,

medzinárodný obchod s uhlíkom sa stáva právnou a praktickou skutočnosťou,

mechanizmy čistého rozvoja sa posúvajú z prvotnej fázy do fázy implementačnej,

adaptačný fond zaloţený v roku 2001 začína prípravnú fázu pomoci rozvíjajúcim sa
krajinám v boji s negatívnymi dopadmi klimatickej zmeny.
Pri zniţovaní emisií skleníkových plynov majú dôleţitú úlohu lesy a to tým, ţe môţu
pomôcť pri odstraňovaní CO2 z atmosféry. Podľa Článku 3.3 sa overujú zmeny
v uskladňovaní uhlíka prostredníctvom zalesňovania, znovuzalesňovania a odlesňovania od
roku 1990. Tieto zmeny môţu byť hodnotené ako plusy aj mínusy, ak sú priamo
spôsobené ľudskou činnosťou. V prvom období záväzkov debety vznikajúce z ťaţby dreva
v porastoch po roku 1990, nemôţu byť väčšie ako kredity získané v dôsledku zalesnenia
a znovuzalesňovania za územné jednotky. Kaţdá krajina z Prílohy I musí podať správu, akým
spôsobom sa ťaţba (predpísaná aj kalamitná) a následná obnova odráţa do zalesnenia. Toto
bude predmetom kontroly v čase predkladania správ v zmysle Článkov 7 a 8.
Článok 3.4 dáva moţnosť krajinám navrhnúť ďalšie lesnícke aktivity a aktivity pri
zmene vyuţívania poľnohospodárskej pôdy, ktoré majú vzťah ku zmenám emisií
skleníkových plynov mimo zalesňovania, znovuzalesňovania a odlesňovania, a to napríklad:
ozeleňovanie, rastlinnú výrobu, pastvu a pod.. O vybraných spôsoboch musí krajina
informovať v Národnej správe COP. Musí sa deklarovať, ţe tieto zmeny sú od roku 1990 a sú
dôsledkom ľudských aktivít.
Články 17 Obchod s emisiami a 12 Mechanizmus čistého rozvoje (CDM) majú
minimalizovať náklady na zniţovanie emisií skleníkových plynov. Príloha I. pre kaţdú
krajinu odsúhlasila hranice emisií na hodnoty popísané v protokole, ale mnohé krajiny majú
stanovené hranice nad ich súčasnú produkciu. Tieto „extra hodnoty“ môţu byť nakúpené
inými krajinami v rámci voľného obchodu. Rusko, ktoré napr. ľahko dosahuje svoje ciele,
môţe predať svoje kredity vo veľkých hodnotách krajinám, ktoré ešte nedosiahli svoje limity,
napríklad Kanade. Niektoré krajiny môţu dosiahnuť svoje limity a poskytnúť finančné
podnety iným. Krajiny tieţ dosahujú svoje kredity prostredníctvom rôznych spoločných
programov „čistej energie“ a „výleviek oxidu uhličitého“ (carbon dioxide sinks) formou lesov
a iných systémov, ktoré redukujú obsah CO2 v atmosfére.

3.2 Legislatíva EÚ
Základným legislatívnym predpisom obchodu s uhlíkom je: Smernica 2004/101/ES
Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení systému obchodovania s kvótami emisií
skleníkových plynov v rámci Spoločenstva s ohľadom na projektové mechanizmy Kjótskeho
protokolu.
K prijatiu smernice 2004/101/ES viedli nasledovné dôvody:
Zelená kniha o obchodovaní s emisiami skleníkových plynov v Európskej únii
rozprúdila celoeurópsku diskusiu o vhodnosti a moţnom fungovaní obchodu s emisiami
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skleníkových plynov v Európskej únii. Šiesty environmentálny akčný program zaloţený
rozhodnutím 1600/2002/ES Európskeho parlamentu a Rady identifikuje klimatické zmeny
ako prioritu pre činnosť a zabezpečuje vytvorenie systému obchodovania v celom
spoločenstve do roku 2005. Tento program uznáva, ţe spoločenstvo sa zaviazalo dosiahnuť
8 % zníţenie emisií skleníkových plynov do rokov 2008 aţ 2012 v porovnaní s úrovňou roku
1990.
Európska únia a jej členské štáty súhlasili s plnením svojich záväzkov zníţiť
antropogénne emisie skleníkových plynov pod Kjótskym protokolom spoločne v súlade
s rozhodnutím 2002/358/ES. Cieľom smernice 2004/101/ES je prispievať k účinnejšiemu
plneniu záväzkov EÚ a jej členských štátov prostredníctvom efektívneho európskeho trhu
s emisnými kvótami skleníkových plynov a čo najmenšieho zníţenia hospodárskeho rozvoja
a zamestnanosti. Rozhodnutie 1999/296/ES o monitorovacom mechanizme v spoločenstve pre
CO2 a iné emisie skleníkových plynov v atmosfére vytvorilo mechanizmus monitorovania
emisií skleníkových plynov. Tento mechanizmus pomôţe členským štátom určiť celkové
mnoţstvá kvót, ktoré moţno alokovať. Počnúc obdobím 2008 – 2012 budú prenosy kvót do
iného členského štátu zahŕňať zodpovedajúce úpravy pridelených mnoţstevných jednotiek
podľa Kjótskeho protokolu.
Členské štáty by mali zabezpečiť, aby prevádzkovatelia určitých špecifických činností
boli drţiteľmi povolenia na emisie skleníkových plynov, a aby monitorovali a podávali správy
o emisiách týchto plynov. Zároveň by mali ustanoviť pravidlá na pokuty za porušenie tejto
smernice a zabezpečiť prístup informáciám verejnosti.
Smernica umoţňuje tieţ vytvorenie vnútroštátneho systému obchodovania s emisiami
skleníkových plynov z iných činností, ako sú ustanovené v prílohe I, alebo zahrnuté do
systému. Členské štáty sa môţu zúčastňovať na medzinárodnom obchodovaní s emisiami ako
zmluvné strany Kjótskeho protokolu s ktoroukoľvek zmluvnou stranou uvedenou v jeho
prílohe B.
Táto smernica je kompatibilná s Rámcovým dohovorom OSN o klimatických zmenách
a s Kjótskym protokolom. Smernica by sa mala revidovať s prihliadnutím na ďalší vývoj
a malo by sa prihliadať na skúsenosti s jej vykonávaním a pokrokom dosiahnutom pri
monitorovaní emisií skleníkových plynov.
Obsahová štruktúra smernice 2004/101/ES:
Predmet
Predmetom smernice je zriadenie systému obchodovania s emisnými kvótami
skleníkových plynov v spoločenstve na podporu zniţovania emisií skleníkových plynov
finančne a ekonomicky výhodným spôsobom. Smernica v prílohe I definuje emisie z činnosti
a v prílohe II skleníkové plyny (totoţné s Rámcovým dohovorom o zmene klímy) , ktoré sú
predmetom tejto smernice. Ide o nasledovné základné činnosti, ktoré sú bliţšie špecifikované
v prílohe:

činnosti v energetike

výroba a spracovanie ţelezných kovov

priemysel nerastných surovín

iné činnosti (buničina, papier)
Definície (článok 3)
Vybrané definície:

„kvóta“ znamená kvótu oprávňujúcu vypustiť jednu tonu ekvivalentu oxidu uhličitého
počas určitej doby;
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„tona ekvivalentu oxidu uhličitého“ znamená jednu metrickú tonu oxidu uhličitého
(CO2) alebo mnoţstvo akéhokoľvek iného skleníkového plynu uvedeného v prílohe II
s ekvivalentným potenciálom globálneho otepľovania;
„zariadenie“ znamená stacionárnu technologickú jednotku, kde sa uskutočňuje jedna
alebo viac činností uvedených v prílohe I.;
„projektová aktivita“ znamená projektovú aktivitu, ktorú schváli jedna alebo viaceré
strany podľa prílohy I (Rámcový dohovor o zmene klímy) v súlade s článkom 6
(Spoločné plnenie záväzkov – projekty JI) alebo článkom 12 (mechanizmus čistého
rozvoja – projekty CDM) Kjótskeho protokolu a rozhodnutiami prijatými podľa
UNFCCC alebo Kjótskeho protokolu;
„jednotka zníţenia emisií“ alebo „ERU“ znamená jednotku vydanú podľa článku 6
Kjótskeho protokolu (Spoločné plnenie záväzkov – projekty JI) a rozhodnutí prijatých
podľa UNFCCC alebo Kjótskeho protokolu;
„certifikované zníţenie emisií“ alebo „CER“ znamená jednotku vydanú podľa článku
12 (mechanizmus čistého rozvoja – projekty CDM) Kjótskeho protokolu a rozhodnutí
prijatých podľa UNFCCC alebo Kjótskeho protokolu.

Povolenia, ţiadosti, podmienky, zmeny (články 4, 5 ,6, 7)
Povinnosťou členských štátov je zabezpečiť, aby od 1.1.2005 ţiadne zariadenia
nevykonávali činnosti uvedené v prílohe I. bez povolenia vydaného príslušným orgánom.
Ţiadosť o povolenie obsahuje opis zariadenia a jeho činnosti, surovín, materiálov, zdrojov
emisií, opatrení na monitorovanie a podávanie správ. Povolenie obsahuje meno, adresu, opis
činnosti, emisie, poţiadavky na monitorovanie a podávanie správ a záväzok odovzdať kvóty
v mnoţstve rovnom celkovým emisiám zariadenia v kaţdom kalendárnom roku.
Prevádzkovateľ informuje príslušný orgán o kaţdej pripravovanej zmene charakteru
fungovania alebo o kaţdom rozšírení zariadenia, ktoré môţe vyţadovať aktualizáciu
povolenia emisií skleníkových plynov.
Nadväznosť na smernicu 96/61/ES (článok 8)
Povinnosťou členských štátov je prijať opatrenia, aby sa zabezpečila nadväznosť na
smernicu 96/61/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ţivotného prostredia.
Národný alokačný plán (článok 9)
Pre obdobie 2005 - 2007 (3 roky) a obdobie 2008 – 2012 (5 rokov) a kaţdé
nasledujúce päťročné obdobie vypracuje kaţdý členský štát národný plán, ktorý uvedie
celkové mnoţstvo kvót, ktoré plánuje prideliť pre uvedené obdobie a ako ich navrhuje
rozdeliť. Plán musí byť zaloţený na objektívnych a transparentných kritériách, vrátane kritérií
uvedených prílohe III. pri náleţitom zohľadnení pripomienok verejnosti. Termín
vypracovanie plánov: najneskôr osemnásť mesiacov pred začiatkom príslušného obdobia. Do
3 mesiacov od oznámenia národného alokačného plánu členským štátom môţe Komisia
s uvedením dôvodu tento plán, alebo ktorýkoľvek z jeho aspektov zamietnuť na základe
nekompatibility s kritériami uvedenými v prílohe III. alebo s článkom 10.
Spôsob prideľovania, pridelenie a vydanie kvót (články10,11)
Pre obdobie 2005 - 2007, pridelili členské štáty kvóty zadarmo. Pre päťročné obdobia
začínajúce 1. 1. 2008 pridelia členské štáty najmenej 90 % kvót zadarmo. Príslušný orgán
vydá proporčný podiel celkového mnoţstva kvót kaţdý rok do 28. februára daného roku.
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Pouţívanie CER a ERU z projektových aktivít (článok 11a)
Členské štáty môţu povoliť prevádzkovateľom pouţitie CER a ERU z projektových
aktivít v systéme Spoločenstva aţ do výšky percentuálneho podielu pridelených kvót pre
kaţdé zariadenie, ktorú kaţdý členský štát stanoví vo svojom národnom alokačnom pláne.
Toto sa uskutoční tak, ţe členský štát vydá a okamţite odovzdá jednu kvótu výmenou za
jednu CER alebo ERU, ktorú má prevádzkovateľ v národnom registri svojho členského štátu.
Všetky CER a ERU, ktoré sú vydané môţu byť pouţité v systéme Spoločenstva v
súlade s UNFCCC a Kjótskym protokolom s výnimkou CER a ERU vytvorených jadrovými
zariadeniami počas prvého 3 ročného a 5 ročného obdobia a CER a ERU z vyuţívania územia
a zo zmeny vo vyuţívaní územia a lesníckej činnosti.
Projektové aktivity (článok 11b)
ERU a CER z projektových aktivít, ktoré priamo zniţujú alebo obmedzujú emisie
zariadenia, môţu byť vydané, len ak prevádzkovateľ tohto zariadenia zruší rovnaký počet
kvót. Pokiaľ ide o projektové aktivity JI a CDM, ktoré nepriamo zniţujú alebo obmedzujú
úroveň emisií zariadení, ERU a CER môţu byť vydané, len ak sa zruší v národnom registri
rovnaký počet kvót členského štátu s pôvodom ERU alebo CER.
Prenos, odovzdanie a zrušenie kvót, platnosť kvót (články12, 13)
Povinnosťou členských štátov je zabezpečiť, aby sa kvóty mohli prenášať medzi
osobami v spoločenstve, a medzi osobami v spoločenstve a osobami z tretích krajín, kde sú
takéto kvóty uznané. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr do 30. apríla kaţdého roku
odovzdal prevádzkovateľ kaţdého zariadenia mnoţstvo kvót (overené) rovnajúce sa
celkovým emisiám z tohto zariadenia počas predchádzajúceho kalendárneho roku a aby tieto
boli následne zrušené. Členské štáty vykonajú potrebné kroky, aby sa kvóty zrušili,
kedykoľvek o to poţiada ich drţiteľ. Kvóty sú platné počas obdobia na ktoré boli vydané.
Kvóty, ktoré uţ nie sú platné a ktoré neboli odovzdané a zrušené sa zrušia štyri mesiace po
začiatku kaţdého nasledujúceho päťročného obdobia príslušným orgánom.
Usmernenie k monitorovaniu a podávaniu správ o emisiách, overovanie (článok 14, 15)
Komisia prijme usmernenie na monitorovanie a podávanie správ o emisiách, ktoré
vyplývajú z činností uvedených v prílohe I. Členské štáty zabezpečia, aby boli emisie
monitorované v súlade s usmernením a aby kaţdý prevádzkovateľ zariadenia podával správy
o emisiách z daného zariadenia v kaţdom kalendárneho roku príslušnému orgánu po skončení
daného roku v súlade s usmernením. Zásady monitorovania a podávania správ sú uvedené
v Prílohe IV. smernice.
Členské štáty zabezpečia, aby boli správy zaslané prevádzkovateľmi overené v súlade
s kritériami. Prevádzkovateľ, ktorého správa nebola overená ako uspokojivá do 31. marca
kaţdého roku za emisie predchádzajúceho roku nemôţe uskutočňovať ďalšie prenosy kvót,
pokiaľ nie je správa tohto prevádzkovateľa overená ako uspokojivá.
Pokuty, prístup k informáciám (článok 16, 17)
Povinnosťou členských štátov je ustanoviť pravidlá pre pokuty a zabezpečiť
zverejnenie mien prevádzkovateľov, ktorí porušujú poţiadavky na odovzdanie dostatočného
mnoţstva kvót. Kaţdý prevádzkovateľ, ktorý neodovzdá dostatočné kvóty do 30. apríla
kaţdého roku na pokrytie emisií za predchádzajúci rok je povinný uhradiť pokutu za
prekročenie emisií. Pokuta za prekročenie emisií je 100 EUR za kaţdú tonu ekvivalentu oxidu
uhličitého emitovaného zariadením, ktorého prevádzkovateľ neodovzdal kvóty. Počas
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trojročného obdobia začínajúceho 1. 1. 2005 uplatňujú členské štáty niţšie pokuty za
prekročenie emisií vo výške 40 EUR.
Rozhodnutia o pridelení kvót, informácie o projektových aktivitách, na ktorých sa
členské štáty zúčastňujú, alebo na ktorých povolili účasť súkromným alebo verejným
subjektom, a správy o emisiách vyţadované podľa povolenia na emisie skleníkových plynov,
ktoré vlastní príslušný orgán, musia byť sprístupnené verejnosti v súlade so smernicou
2003/4/ ES
Príslušný orgán, registre, ústredný správca (článok 18, 19, 20)
Členské štáty uskutočnia potrebné správne úpravy, vrátane určenia vhodného
príslušného orgánu alebo orgánov na vykonávanie pravidiel tejto smernice. Členské štáty
zabezpečia vytvorenie a udrţiavanie registra, aby sa zaistilo presná evidencia vydávania,
drţania, prenosu a zrušenia kvót. Komisia určí ústredného správcu, ktorý vedie nezávislý
protokol o transakciách, do ktorého sa zaznamenáva vydanie, prenos a zrušenie kvót. Ak
prostredníctvom automatizovanej kontroly dôjde k nálezu nezrovnalostí, ústredný správca
informuje dotknutý členský štát ktorý nesmie príslušné alebo ďalšie transakcie súvisiace s
dotknutými kvótami zaregistrovať, pokiaľ sa nezrovnalosti nevyriešia.
Podávanie správ členskými štátmi, podpora aktivít budovania kapacít (článok 21, 21a)
Členské štáty podávajú Komisii kaţdý rok správu o uplatňovaní tejto smernice.
Komisia na základe prijatých správ vypracuje do 3 mesiacoch správu o plnení smernice.
Komisia a členské štáty podporia aktivity budovania kapacít v rozvojových krajinách
a krajinách s transformujúcimi sa ekonomikami, s cieľom pomôcť im naplno vyuţiť SP a
MČR spôsobom, ktorý podporuje ich stratégie trvalo udrţateľného rozvoja a umoţniť
angaţovanie sa subjektov vo vývoji a vykonávaní projektov SP a MČR.
Postupy na jednostranné začlenenie dodatočných činností a plynov (článok 24)
Od roku 2008 môţu členské štáty uplatňovať obchodovanie s emisnými kvótami v
súlade s ustanoveniami tejto smernice na činnosti, zariadenia a skleníkové plyny, ktoré nie sú
uvedené v prílohe I za predpokladu, ţe začlenenie takýchto činností a zariadení schváli
Komisia. Od roku 2005 môţu členské štáty na základe tých istých podmienok uplatňovať
obchodovanie s emisnými kvótami na zariadenia vykonávajúce činnosti uvedené v prílohe I
pod ich kapacitným limitom.
Spojenie s ostatnými systémami obchodovania s emisiami skleníkových plynov (článok
25)
Tento článok poukazuje na uzatváranie dohôd s tretími krajinami, uvedenými v prílohe
B Kjótskeho protokolu, ktoré ratifikovali protokol, aby sa zabezpečilo vzájomné uznávanie
kvót medzi systémom spoločenstva a ďalšími systémami obchodovania s emisiami
skleníkových plynov.
Zmena a doplnenie smernice 96/61/ES (článok 26)
Smernica v článku 26 mení a dopĺňa smernicu 96/61/ES o integrovanej prevencii a
kontrole znečisťovania ţivotného prostredia. Ak sú emisie skleníkových plynov zo
zariadenia špecifikované v prílohe I tejto smernice vo vzťahu k činnosti vykonávanej v
tomto zariadení, povolenie neobsahuje emisnú limitnú hodnotu pre priame emisie tohto
plynu, pokiaľ nie je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k významnému miestnemu
znečisteniu.
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Dočasné vylúčenie určitých zariadení (článok 27)
Členské štáty môţu poţiadať Komisiu o výnimku na určité zariadenia a činnosti,
aby boli dočasne vylúčené zo systému spoločenstva. Kaţdá takáto ţiadosť uvedie
kaţdé takéto zariadenie a zverejní sa.
Zdruţovanie (článok 28)
Členské štáty môţu dovoliť prevádzkovateľom zariadení vykonávajúcich jednu z
činností uvedených v prílohe I, aby vytvorili zdruţenie zariadení pre tú istú činnosť na
obdobie 2005 – 2007, alebo 2008 – 2012. Prevádzkovatelia, ktorí si ţelajú vytvoriť
zdruţenie, o to poţiadajú na príslušnom orgáne, kde uvedú prevádzky a obdobie, na
ktoré sa chcú zdruţiť vymenujú zmocnenca a doloţia, ţe zmocnenec bude schopný plniť
záväzky podľa tejto smernice.
Vyššia moc (článok 29)
Počas obdobia 2005 – 2007 a 2008 – 2012 môţu členské štáty ţiadať od Komisie
pre určité zariadenia vydanie dodatočných kvót na základe okolností spôsobených
vyššou mocou. Komisia určí, či bola vyššia moc preukázaná, v pozitívnom prípade
dá členskému štátu oprávnenie vydať dodatočné a neprenosné kvóty prevádzkovateľom
týchto zariadení.
Preskúmanie a ďalší vývoj (článok 30)
Článok 30 pojednáva o preskúmaní a ďalšom vývoji. V rámci preskúmania vypracuje
Komisia správu o uplatňovaní tejto smernice na základe skúseností z jej uplatňovania a
pokroku dosiahnutého pri monitorovaní emisií skleníkových plynov. Správa má brať
do úvahy nasledovný ďalší vývoj:

zmenu Prílohy I., tak aby zahŕňala iné relevantné sektory,

vzťah obchodovania s emisnými kvótami s medzinárodným obchodovaním s
emisnými kvótami, ktoré začína v roku 2008,

ďalšie zosúladenie spôsobu prideľovania (vrátane aukcií na obdobie po roku 2012)
a kritérií pre národné alokačné plány uvedené v prílohe III.,

pouţívanie kreditov z projektových aktivít, vrátane potreby zosúladenia
povoleného pouţívania ERU a CER,

vzťah obchodovania s emisiami k iným politikám a opatreniam vykonávaným na
úrovni členských štátov a spoločenstva, vrátane zdanenia, ktoré sleduje rovnaké
ciele,

vytvorenie jedného registra,

výšku pokút za prekročenie emisií,

fungovanie trhu s kvótami, pokrývajúc najmä moţné výkyvy trhu,

prispôsobenie systému rozšírenej EÚ,

zdruţovanie,

praktickú vyuţiteľnosť vytvorenia referenčných bodov ako základ prideľovania v
celom spoločenstve,

dosah projektových mechanizmov na hostiteľské krajiny a podporu úsilia
budovania kapacít v rozvojových krajinách a v krajinách s transformujúcimi sa
ekonomikami,

metódy a postupy pre schvaľovanie domácich projektových aktivít členskými
štátmi a pre vydávanie kvót na zníţenie alebo obmedzenie emisií vyplývajúce z
takýchto aktivít od roku 2008,

technické ustanovenia týkajúce sa dočasného charakteru kreditov, zmeny vo
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vyuţívaní
územia
a lesníctva,
výsledky hodnotenia potenciálnych rizík
spojených s pouţívaním geneticky modifikovaných organizmov a potenciálne
napádajúcich cudzorodých druhov v rámci projektových aktivít
zalesňovania
a
opätovného zalesňovania, aby prevádzkovatelia mohli pouţívať CER a ERU,
ktoré vyplývajú z projektových aktivít vyuţívania územia, zmeny vo vyuţívaní
územia a lesníctva v systéme Spoločenstva od roku 2008, v súlade s
rozhodnutiami prijatými podľa UNFCCC alebo Kjótskeho protokolu.
Pred začiatkom kaţdého obdobia kaţdý členský štát uverejní vo svojom národnom
alokačnom pláne svoje plánované pouţívanie ERU a CER a výšku percentuálneho
podielu pridelenia pre kaţdé zariadenie, do výšky ktorého sú prevádzkovatelia oprávnení
pouţívať ERU a CER v systéme Spoločenstva na toto obdobie.
Vykonávanie a nadobudnutie účinnosti (články 31, 32)
Záverečné články smernice pojednávajú o spôsobe vykonávania a nadobudnutia
účinnosti tejto smernice. Povinnosťou členských štátov bolo uviesť do účinnosti legislatívne
predpisy a opatrenia v súlade s touto smernicou do 31. 12. 2003.

3.3 Legislatíva SR
V SR upravuje obchodovanie s uhlíkom Zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s
emisnými kvótami.
Obsahová štruktúra zákona č. 572/2004 Z.z.:
Zákon je rozdelený do štyroch základných častí:

základné ustanovenia

obchodovanie s emisiami

štátna správa

spoločné prechodné a záverečné ustanovenia
Zákon v súlade so smernicou 2004/101/ES upravuje:
 schému obchodovania - obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov v
Slovenskej republike, v Európskej únii a medzi osobami registrovanými v Slovenskej
republike a osobami registrovanými v krajinách uvedených v prílohe B Kjótskeho
protokolu (skleníkové plyny vyjadrené v ekvivalente CO2),
 systém obchodovania - obchodovanie s emisnými kvótami znečisťujúcich látok (SO2,
oxidy dusíka vyjadrené ako NO2),
 práva a povinnosti prevádzkovateľov prevádzok, ostatných účastníkov schémy
obchodovania a ostatných účastníkov systému obchodovania,
 pôsobnosť orgánov štátnej správy.
Časť 1. Základné ustanovenia
Základné pojmy (§ 2)
Okrem základných pojmov definovaných v smernici 2004/101/ES rozlišuje zákon
povinných účastníkov schémy obchodovania (skleníkové plyny, činnosti podľa Prílohy 1, tab.
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A, B) povinných účastníkov systému obchodovania (znečisťujúce látky, činnosti podľa
Prílohy 1, tabuľka C) a dobrovoľných účastníkov schémy a systému obchodovania.
Povolenie, Ţiadosť o povolenie, Podmienky a obsah povolenia, Zmena povolenia (§ 3 - 6)
Na vypúšťanie skleníkových plynov alebo znečisťujúcich látok z prevádzky alebo z jej
časti do ovzdušia sa vyţaduje povolenie. Povolenie vydáva na základe posúdenia ţiadosti
Obvodný úrad ţivotného prostredia (OÚŢP). Povolenie obsahuje: opis činností a emisií z nej,
poţiadavky na monitorovanie emisií, poţiadavky na podávanie správ a povinnosti
prevádzkovateľa. Zákon rozdeľuje ţiadosti o povolenie do dvoch častí:
1. Ţiadosť o povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia
2. Ţiadosť o povolenie na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia
Obvodný úrad ŢP zašle kópiu povolenia ministerstvu ţivotného prostredia (MŢP SR).
Prevádzkovateľ je povinný oznámiť OÚŢP kaţdú pripravovanú zmenu charakteru,
fungovania alebo rozšírenia prevádzky, ktorá môţe byť dôvodom na zmenu povolenia alebo
na vyradenie zo schémy obchodovania alebo zo systému obchodovania.
Časť 2. Obchodovanie s emisiami
Účastníci schémy obchodovania a účastníci systému obchodovania (§7)
Účastníkom schémy a systému obchodovania môţe byť okrem povinných účastníkov
obchodovania aj kaţdá iná osoba, ak sa prihlási do registra kvót. Register je povinný vytvoriť
a spravovať kaţdý členský štát Európskej únie, pričom si na tento účel kaţdý štát určí správcu
registra. Vytvoriť a spravovať register v Slovenskej republike má povinnosť MŢP SR (§11),
ktoré na tento účel za správcu registra určilo Dexia banku Slovensko a.s. Drţiteľom kvóty
oprávneným s kvótou obchodovať môţe byť len účastník schémy obchodovania alebo
účastník systému obchodovania. Správca registra zapíše ţiadateľa do registra a zriadi mu účet
kvót. Zapísaním do registra sa ţiadateľ stáva účastníkom schémy obchodovania alebo
účastníkom systému obchodovania, alebo účastníkom schémy a aj účastníkom systému
obchodovania. Náklady na zriadenie a vedenie účtu kvót v registri znáša účastník schémy
alebo systému obchodovania.
Plán, pridelenie kvót skleníkových plynov (§ 8, 9)
MŢP SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva vypracuje plán osobitne pre
účastníkov schémy obchodovania, ktorí prevádzkujú činnosti uvedené v Prílohe 1 tabuľka
A pre obdobie 2005 - 2007 a pre ďalšie obdobie 2008 – 2012 osobitne pre účastníkov schémy
obchodovania, ktorí prevádzkujú činnosti uvedené v Prílohe 1 tabuľka B a pre dobrovoľných
účastníkov schémy obchodovania. MŢP pri spracúvaní plánu prihliada aj na potrebu
pridelenia kvót novým účastníkom schémy obchodovania a na ten účel vytvorí rezervu kvót,
ktorá bude na účte kvót ministerstva. Ministerstvo je povinné zverejniť návrh plánu na svojej
internetovej stránke. Účastníci schémy obchodovania a verejnosť majú v lehote právo podať k
návrhu plánu pripomienky. MŢP SR predkladá plán Európskej komisii. Ak komisia odmietne
plán do troch mesiacov od jeho oznámenia, MŢP SR navrhne zmeny a doplnenia plánu.
Pre obdobie 2005 – 2007 ministerstvo bezodplatne pridelí kvóty povinným
účastníkom schémy obchodovania. Pre ďalšie 5 ročné obdobia bezodplatne pridelí kvóty
najneskôr 12 mesiacov pred začiatkom príslušného obdobia všetkým povinným účastníkom
schémy obchodovania a dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania. Ministerstvo
prideľuje kvóty novým účastníkom schémy obchodovania v poradí podľa dátumu doručenia
písomnej ţiadosti o povolenie emitovať skleníkové plyny aţ do vyčerpania rezervy kvót.
Nepridelenú časť rezervy kvót môţe ministerstvo predať na draţbe kvót. Peňaţné prostriedky
získané z predaja kvót sú príjmom Environmentálneho fondu.
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Pouţívanie jednotiek certifikovaného zníţenia emisií (CER) a jednotiek zníţenia emisií
(ERU) z projektových aktivít v schéme obchodovania (§ 9a)
Projektové aktivity, na ktorých sa zúčastňuje investor alebo prijímateľ zo Slovenskej
republiky, schvaľuje pred ich realizáciou ministerstvo. Jednotky ERU a jednotky CER sa
nevydajú, ak sa projektové aktivity vykonávajú:

v prevádzkach s činnosťami uvedenými v prílohe 1, resp. ak nepriamo zníţia alebo
obmedzia úroveň emisií v týchto prevádzkach,

v jadrových zariadeniach,

na vyuţívanie územia, na zmeny vo vyuţívaní územia a na lesnícke činnosti,
vo výrobe elektrickej energie z vodných elektrární s výkonom viac ako 20 MW.
Jednotky CER a ERU vytvorené projektovými aktivitami sa môţu prenášať medzi
účastníkmi schém obchodovania z krajín podľa prílohy I k dohovoru, ktoré ratifikovali
Kjótsky protokol. Povinní a dobrovoľní účastníci schémy obchodovania môţu na pokrytie
emisií skleníkových plynov pouţiť jednotky CER a ERU aţ do výšky percentuálneho podielu
pridelených kvót pre kaţdú prevádzku, ktorý sa určí v pláne. Pouţitie týchto jednotiek sa
uskutoční tak, ţe ministerstvo vydá a odovzdá jednu kvótu výmenou za jednu jednotku CER
alebo jednotku ERU, ktorú má prevádzkovateľ v registri.
Vydanie a pridelenie kvót znečisťujúcich látok (§10)
Obchodovateľné obdobie s kvótami znečisťujúcich látok na rozdiel od obchodovania
s kvótami skleníkových plynov trvá jeden kalendárny rok. Ministerstvo pred začiatkom
obchodovateľného obdobia ustanoví celkové mnoţstvo kvót znečisťujúcich látok pre
príslušné obchodovateľné obdobie a ktoré sa zapíšu do registra na účet kvót ministerstva.
Súčasne určí mnoţstvo kvót v členení podľa okresov, ktoré môţu byť z účtu kvót ministerstva
bezodplatne pridelené všetkým povinným účastníkom systému obchodovania. Po ustanovení
kvót príslušný OÚŢP bezodplatne pridelí kvóty všetkým povinným účastníkom systému
obchodovania prevádzkujúcim prevádzky v jeho územnej pôsobnosti tak, aby sa kvóty určené
pre okres neprekročili. OÚŢP zašle kópiu rozhodnutia ministerstvu, ktoré na jeho základe
vydá pokyn správcovi registra na prevod kvót a ich zapísanie v registri na účet kvót
povinného účastníka systému obchodovania. Ak po pridelení kvót zostanú na účte kvót
ministerstva nepridelené kvóty, ministerstvo môţe tieto kvóty predať na draţbe kvót
ľubovoľnému účastníkovi systému obchodovania. Peňaţné prostriedky získané z predaja kvót
sú príjmom Environmentálneho fondu.
Register, prevod, odovzdanie, zrušenie kvót (§11, 12)
Ministerstvo na zabezpečenie presnej evidencie vydávania, prideľovania, drţby,
prevodu a zrušenia kvót vytvorí a spravuje register prostredníctvom správcu registra. Register
musí byť trvale verejne prístupný. Kvóta je v drţbe účastníka schémy obchodovania alebo
účastníka systému obchodovania, ak je v registri zapísaná na jeho účte kvót. Kvóta musí byť
označená registračným číslom.
Vydané kvóty skleníkových plynov pridelené na príslušné obchodovateľné obdobie sa
môţu prenášať medzi účastníkmi schémy obchodovania zo SR, medzi účastníkmi schémy zo
SR a krajinou EÚ a medzi účastníkmi schémy zo SR, EÚ a účastníkmi schémy zo štátov
Prílohy B Kjótskeho protokolu.
Povinnosti prevádzkovateľov, platnosť kvót (§13, 14)
Povinný účastník schémy obchodovania, je povinný
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predloţiť OÚŢP kaţdoročne správu o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
počas predchádzajúceho kalendárneho roka overenú oprávneným overovateľom,
predloţiť správcovi registra kaţdoročne, potvrdenie OÚŢP o správnosti správy a
súčasne mu odovzdať kvóty skleníkových plynov v mnoţstve rovnajúcom sa
celkovým emisiám z prevádzky počas predchádzajúceho kalendárneho roka podľa
overenej správy.

Tieto povinnosti platia aj pre kaţdého dobrovoľného účastníka schémy obchodovania.
Totoţnú povinnosť s odlišným stanovením termínov majú povinný účastníci systému
obchodovania (znečisťujúce látky) .
Kvóty platia len počas obchodovateľného obdobia, pre ktoré boli vydané. Ak nebudú
kvóty vydané pre príslušné obchodovateľné obdobie zrušené, všetky zostávajúce kvóty zruší
správca registra.
Oprávnený overovateľ (§15)
Oprávnený overovateľ je fyzická osoba, ktorá má oprávnenie na overovanie správ
vydané ministerstvom. Oprávneným overovateľom sa odborne spôsobilá fyzická osoba stáva
na základe vydania oprávnenia. Ministerstvo vedie register oprávnených overovateľov. Zákon
v jednotlivých odsekoch pojednáva o podmienkach pre vydanie oprávnenia, spôsobilosti pre
vydanie oprávnenia, obsahu oprávnenia a o zrušení, resp. zániku oprávnenia.
Časť 3. Štátna správa
Štátnu správu podľa tohto zákona vykonáva ministerstvo a krajské
ţivotného prostredia.

a

obvodné úrady

Ministerstvo (§17)
Ministerstvo ako ústredným orgánom štátnej správy vo veciach obchodovania s kvótami:

vykonáva hlavný štátny dozor vo veciach obchodovania s kvótami,

vypracúva a vydáva plán a oznamuje ho komisii a ostatným štátom EÚ,

prideľuje kvóty skleníkových plynov účastníkom schémy obchodovania, môţe
obmedziť pouţitie kvót skleníkových plynov, alebo moţnosť ich prevodu,

predáva kvóty z rezervy kvót skleníkových plynov, ktoré neboli pridelené novým
účastníkom schémy,

predáva nepridelené kvóty znečisťujúcich látok,

spravuje nepridelené priznané jednotky a je oprávnené s nimi obchodovať,

ako zodpovedný orgán spravuje register prostredníctvom správcu registra,

je vo vzťahu ku komisii notifikačným orgánom a podáva jej správy vo veciach
obchodovania s kvótami skleníkových plynov,

uverejňuje v pláne plánované pouţívanie jednotiek CER a jednotiek ERU a
percentuálny podiel pridelených kvót pre kaţdú prevádzku, do výšky ktorého sú
prevádzkovatelia oprávnení pouţívať uvedené jednotky v schéme obchodovania počas
obchodovateľného obdobia,

uzatvára dohody s tretími krajinami uvedenými v prílohe B Kjótskeho protokolu, ktoré
ratifikovali protokol o vzájomnom uznávaní priznaných jednotiek,

vydáva oprávnenia podľa, overuje odbornú spôsobilosť a vedie register oprávnených
overovateľov.
Obvodný úrad ţivotného prostredia

rozhoduje o vydaní povolenia, jeho zmene alebo o vyradení prevádzky zo schémy
obchodovania a oznamuje to ministerstvu,
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rozhoduje o pridelení kvót znečisťujúcich látok povinným účastníkom systému
obchodovania,
vykonáva štátny dozor vo veciach obchodovania s kvótami,
vydáva prevádzkovateľom, ktorí sú povinnými alebo dobrovoľnými účastníkmi
schémy obchodovania potvrdenia o správnosti správy,
oznamuje ministerstvu, ak prevádzkovateľ nepredloţí správu alebo ak správa nie je
overená ako správna,
oznamuje správcovi registra mnoţstvá emisií znečisťujúcich látok z prevádzok
povinných účastníkov systému obchodovania,
ukladá pokuty za správne delikty.

Krajský úrad ţivotného prostredia rozhoduje v 2. stupni o veciach, v ktorých
rozhoduje OÚŢP v 1. stupni.
Časť 4. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
Záverečná časť zákona pojednáva o pokutách, zabezpečení prístupu k informáciám verejnosti
a o podávaní správ Európskej komisii (§19 - 24).

3.3 Zhrnutie z pohľadu lesného hospodárstva
V závere kapitoly „Analýza európskej a domácej legislatívy v oblasti obchodu
s uhlíkom“ môţeme konštatovať, ţe trh s CO2 je mladým v súčasnosti najrýchlejším rastúcim
komoditným trhom na svete. Vznikajúci trh je výsledkom „Rámcového dohovoru OSN o
zmene klímy“ a nasledujúcich „Konferencií zmluvných strán“, kde v roku 1997 bol prijatý
Kjótsky protokol. Podkladom pre legislatívu EÚ a následne SR je Kjótsky protokol
a rozhodnutia schválené na Konferenciách zmluvných strán. Paralelne s dynamikou vývoja
trhu s emisiami sa dynamicky vyvíja aj legislatívny proces, ktorý zavádza a reguluje tento trh.
Význam vplyvu hospodárenia v lesoch na uhlíkový cyklus je legislatívne zahrnutá
v článkoch 3.3 a 3.4 Kjótskeho protokolu. Článok 3.3 umoţňuje dosiahnuť záväzky pomocou
záchytu uhlíka človekom vyvolanej zmeny vyuţívania pôdy a lesohospodárskych aktivít
obmedzených na zalesňovanie, znovuzalesňovanie a odlesňovanie od roku 1990, merané ako
overiteľné zmeny v zásobách uhlíka v kaţdom záväznom období. Emisie skleníkových
plynov zo zdrojov a ich odstránenie v záchytoch, súvisiace s uvedenými činnosťami sa bude
hlásiť transparentným a overiteľným spôsobom.
Článok 3.4 poveruje Konferenciu zmluvných strán rozhodovať o prostriedkoch,
pravidlách a smerniciach pre to, ako, a ktoré ďalšie aktivity vyvolané človekom, majúce
vzťah ku zmenám emisií skleníkových plynov a ich odstraňovaniu záchytmi pri zmene
vyuţívania poľnohospodárskej pôdy a krajiny a lesnom hospodárstve, majú byť priradené
alebo vyňaté zo stanovených mnoţstiev pre krajiny zahrnuté do Prílohy I. Pritom sa budú brať
do úvahy neistoty, transparentnosť pri hlásení emisií, overiteľnosť, metodická práca
Medzivládneho panelu pre zmenu klímy, rady poskytnuté Podporným orgánom pre vedecké a
technologické poradenstvo a rozhodnutím Konferencie strán. Takéto rozhodnutie sa uplatní v
druhom a v nasledujúcich záväzných obdobiach.
Články 3.3 a 3.4 sa stali podkladom v oblasti LH pre legislatívu EÚ a SR. V článku
11a smernice 2004/101/ES je uvedené, ţe kvóty CER a ERU môţu byť vydané a pouţité
v systéme Spoločenstva v súlade s UNFCCC a Kjótskym protokolom s výnimkou CER a
ERU z vyuţívania územia a zo zmeny vo vyuţívaní územia a lesníckej činnosti. Podobne
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§ 9a zákona č. 572/2004 Z.z pojednáva o tom, ţe jednotky ERU a jednotky CER sa nevydajú,
ak sa projektové aktivity vykonávajú na vyuţívanie územia, na zmeny vo vyuţívaní územia a
na lesnícke činnosti.
Na základe analýzy európskej legislatívy a legislatívy SR môţeme vyvodiť závery, ţe
v súčasnom období nie je moţné v rámci lesného hospodárstva realizovať obchodovanie
s kvótami uhlíka ERU a CER vzniknutého ako záchyt zmenou lesníckych činností.
Legislatíva EÚ takéto obchodovanie umoţňuje po dopracovaní podmienok, pravidiel
a overiteľnosti v nasledujúcich záväzných obdobiach.
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4 Trhy s uhlíkom vo svete a v tuzemsku
Obchodovanie s emisiami sa stalo súčasťou energetickej a environmentálnej politiky
mnohých krajín, ako o tom pojednávajú BALAJKA (2003), DOMANOVSKÝ (2003) a iní. Od
roku 2005 sa v krajinách EÚ spustil mechanizmus obchodovania s emisnými kvótami, ktorý
by mohol v dlhodobejšom horizonte priniesť pozitívne výsledky pri zamedzovaní globálneho
otepľovania.
Obchodovanie s emisiami je hlavým nástrojom Európskej únie (EÚ) v boji proti
globálnemu otepľovaniu a pri plnení zniţovania emisií podľa Kjótskeho protokolu. Celý
systém obchodovania funguje tak, ţe spoločnosti kupujú kvóty na emisie, ak prekračujú
stanovené mnoţstvo, a naopak tie, ktoré stanovené kvóty nenapĺňajú, ich predávajú. Údaje za
rok 2006 ukázali, ţe vlády EÚ dali priemyslu vyššie kvóty, ako potreboval, čo viedlo k
prepadu cien kvót. Ich cena tak dosiahla 22- mesačné minimum.
Európska komisia (EK) ďalej plánuje zmeny v systéme obchodovania s kvótami na
emisie oxidu uhličitého (CO2) od roku 2013. Zmeny sa majú týkať predovšetkým rozšírenia
systému aj o ďalšie skleníkové plyny a predĺţenia obdobia, ktorého sa týka obchod s
emisiami. Zmena systému obchodovania má prispieť k efektívnejšej ochrane pred
klimatickými zmenami. EK sa aktuálne zaoberá pridaním ďalších plynov a sektorov do
systému obchodovania s emisiami. Komisia zo sektorov plánuje zaradiť letectvo a z plynov
metán, ktorý vzniká pri ťaţbe uhlia, a oxid dusný (N2O), ktorý vzniká pri výrobe čpavku. Po
roku 2012 by mala vzniknúť spoločná kvóta pre celú EÚ, ktorá nahradí 25 samostatných kvót
pre kaţdú členskú krajinu. EK chce tieţ preskúmať podobné systémy obchodovania s
emisiami v štátoch mimo EÚ a moţnosť ich prepojenia s európskym systémom.
Komisia navrhla novú legislatívu zaloţenú na výsledkoch tohto skúmania v druhej
polovici roka 2007. Brusel tieţ uvaţuje o predĺţení obchodných období. Skúšobná fáza
prebiehala od roka 2005 do 2007 a ďalšia trvá od 2008 do 2012. Podľa komisie dlhšie ako
päťročné obdobia zvýšia istotu investorov.
Letecká doprava môţe byť podľa komisie zahrnutá do systému počas obdobia 20082012, pravdepodobne niekedy okolo roku 2010. Ostatné zmeny vojdú do platnosti aţ v roku
2013.

4.1 Charakteristika trhov s obchodovateľnými emisnými kvótami
Obchody s uhlíkom sú definované ako nákup kontraktov, čím jedna strana platí druhej
ako náhradu za GHG (skleníkové plyny) redukcie emisií, alebo za právo vydať dané
mnoţstvo GHG emisií, ktoré kupujúci môţe vyuţiť na splnenie dodrţania jeho cieľov voči
zmierneniu klimatických zmien. Platba sa realizuje pouţívaním jednej alebo viacerých
nasledovných foriem: cash (platba v hotovosti), majetok (akcie), konvertibilný dlh alebo
warrant1, alebo naturálne príspevky ako aj poskytnutie technológii na zníţenie GHG emisií.
Trh s emisnými kvótami je zaloţený na modeli limitu a obchodu (cap-and-trade
systém) s tromi hlavnými „flexibilnými mechanizmami“: obchodovanie s emisiami, Joint
Implementation (JI) a Clean Development Mechanism (CDM). Tieto mechanizmy sú
základom regulovaného medzinárodné trhu s uhlíkom. Jednotlivé mechanizmy môţeme
zoskupiť do dvoch základných kategórií obchodov s uhlíkom a to na obchody zaloţené na
emisných kvótach a obchody zaloţené na projekte.

1

Warrant znamená právo na nákup alebo predaj určitého mnoţstva podkladového aktíva. Toto právo je časovo
obmedzené a podkladovým aktívom môţe byť index, akcia, komodita, mena alebo úroková sadzba.
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Obchody zaloţené na emisných kvótach, v ktorých kupujúci nakupuje emisné kvóty
vytvorené a alokované regulátormi. Sem zaraďujeme mechanizmus obchodovania s emisiami
ako systém obchodných transakcií zaloţených na obchodovaní s emisnými kvótami, ktorý
umoţňuje emitentom so skleníkovými plynmi (nákupcovia, ktorí musia emitovať viac
skleníkových plynov ako je výška im pridelených kvót) nakúpiť emisné kvóty na voľnom
trhu. Predajcovia na tomto trhu predstavujú spoločnosti, ktoré redukujú ich emisie pod im
pridelenú výšku a tak dosahujú nadbytok emisných kvót.
Patria sem schémy EU ETS, Nový Juţný Wales (NSW), Chicagská klimatická burza
(CCX) a UK ETS. Niektoré schémy spájajú environmentálnu činnosť (definovaná aktuálnou
úrovňou nastaveného systému) a flexibilitu prostredníctvom obchodovania, aby poverení
účastníci dodrţali poţiadavky na najniţších moţných nákladoch.
Obchody zaloţené na projekte, v ktorých kupujúci nakupuje emisné kvóty z projektu,
ktorý môţe dokázateľne demonštrovať redukciu emisií GHG. Patria sem mechanizmy JI
a CDM.
Emisie z JI projektov sa označujú ako jednotky redukcie emisií (Emission Reduction
Units - ERUs). Redukcie uhlíka vychádzajúce z registrovaných a schválených CDM
projektov sa volajú certifikované redukcie emisií (Certified Emissions Reductions - CERs).
Systém obchodov s CDM mechanizmom sa ďalej delí na primárne a sekundárne
CDM. Primárne CDM obchody sa vzťahujú na prvý predaj CERs od vlastníka projektu
kupujúcemu. Sekundárne CDM obchody sa vzťahujú na predaj primárnych CERs (ASIAPACIFIC M&A BULLETIN, 2007).
Aktuálne uhlíkové „cap-and-trade“ systémy umoţňujú dodrţať ciele projektu z väčšej
časti pre import kvót z projektovo zaloţených obchodov. Ako náhle projektovo zaloţené
kvóty sú vydané a konečne doručené, potom sú v danom čase zásadne rovnaké ako emisné
kvóty vytvorené a alokované regulátormi. Na rozdiel od obchodov s emisnými kvótami,
projektovo zaloţené kvóty sú aktívami, ktoré potrebujú byť „vytvorené“ prostredníctvom
procesu, ktorý predstavuje isté vlastné riziká (regulácia, vývoj projektu a jeho realizovanie)
a môţe zahŕňať signifikantne vyššie transakčné náklady. Niektoré riziká sú adresované
prostredníctvom zmluvných provízií, ktoré určujú ako sú riziká alokované medzi stranami
(účastníkmi) a spolu s ostatnými faktormi sú odzrkadlené v hodnote obchodu.
Trhy s emisnými kvótami ďalej členíme na záväzné a dobrovoľné (obr. 4-1). Záväzné
trhy (compliance markets) predstavujú zoskupenie účastníckych krajín v rámci
obchodovacích schém, ktoré sa právne zaviazali dodrţiavať stanovené emisné limity. Sem
zaraďujeme samotné trhy Kjóto s mechanizmami CDM (CERs) a JI (ERUs) ako aj emisnými
kvótami prideľovanými krajinám mimo EÚ (AAU „Assigned Amount Units“) a jednotkami
RMU („Removal units“), ktoré sú vytvárané v súvislosti s odstraňovaním skleníkových
plynov z atmosféry prostredníctvom LULUCF (Land Use, Land-use Change and Forestry )
aktivít. Tieto spolu predstavujú medzinárodnú emisnú obchodovaciu schému. Medzi záväzné
trhy ďalej zaraďujeme schémy EU ETS, Nový Juţný Wales a UK ETS, ktorých
charakteristiku bliţšie uvádzame v kapitole 4.2.1.
Dobrovoľné trhy (voluntary markets) zahŕňajú všetky emisné kvóty (tzv. VERs
„Voluntary Emissions Reductions“), ktoré nie sú poţadované reguláciou (smernicami
obchodu s emisiami). Obchody na dobrovoľných trhoch zahŕňajú2:

nákup emisných kvót jednotlivcami alebo inštitúciami na úrovni maloobchodu,
2

www.carbonzero.ca/learn/whatisanoffset
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nákup kvót priamo z projektov developerov kvôli stiahnutiu emisných kvót z obehu
alebo pre ich spätný predaj a

donáciu projektov zniţujúcich skleníkové emisie spoločnosťami výmenou za emisné
kvóty.
Dobrovoľné trhy s emisnými kvótami môţeme členiť na dva základné segmenty:

dobrovoľné, ale právne záväzné (cap-and-trade systém, kde patrí schéma Chicagskej
klimatickej burzy - CCX) a

rozsiahlejšie, nezáväzné, tzv. tretí trh (OTC „over the counter“).


Globálny trh so skleníkovými
plynmi

Záväzné trhy

Trhy Kjóto

EU ETS

Nový Juţný
Wales

Dobrovoľné trhy

UK ETS

Chicagská
klimatická
burza

CDM
→CER
s
JI
→ERU
s
AAUs+
RMUs

EUAs

NGACs

CCLAs

VERs

Medzinárodná emisná obchodovacia schéma

Obr. 4-1: Štruktúra globálneho trhu so skleníkovými plynmi (VIOLETTI, 2008)
Segmenty trhu s uhlíkom
Existuje niekoľko častí trhu s uhlíkom, zahrňujúc obidva aktíva zaloţené na emisných
kvótach generovaných regulátormi a na projektoch, ktoré súčasne existujú s rozdielnymi
stupňami prepojenia. Tieto prepojenia vychádzajú hlavne zo súťaţenia medzi týmito
rozdielnymi trhmi pre ten istý typ emisných kvót (CDM projekty by mali byť nakupované
kapitálovými prostriedkami podľa EU ETS, vlády čelia Kjótskemu záväzku resp. japonské
spoločnosti s dobrovoľnou angaţovanosťou podľa Keidanrenského dobrovoľného akčného
plánu - „The Keidanren Voluntary Action Plan“) a do menšej miery, podľa obchodov s
povoľovacími nástrojmi naprieč schémam (EUAs sa povaţuje za platný povoľovací nástroj
podľa Chicagskej klimatickej burzy - CCX). Tieto trhy s uhlíkom sú kaţdý rýchlo sa
pohybujúcim komplexom a sú ovplyvňované politickým vývojom a reguláciou, ktoré vedú ku
ich vzniku prostredníctvom zákonitostí trhu. Tieto trhy sa vyvíjajú na rozdielnych stupňoch
nezávislých častí sveta ako národné a regionálne politiky. V roku 2006 a v prvom kvartáli
roku 2007 nastali dôleţité regulačné vývojové trendy v Severnej Amerike a Austrálii
s iniciatívou riadiť GHG emisie najmenej na regionálnych úrovniach.
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Trhy s uhlíkom môţu byť rozdelené rôznymi spôsobmi: tzv. vodcovstvo medzi
exitujúcimi trhmi, elastické a neelastické, záväzné a dobrovoľné trhy. Nákupcovia sa
prevaţne zapájajú do transakcií s uhlíkom kvôli jeho obmedzeniu (súčasné alebo
predpokladané) na medzinárodných, národných alebo regionálnych úrovniach. Trhy môţu byť
tieţ rozdelené podľa veľkosti a hodnoty: Kjótsky protokol je najväčší potenciálny trh a EU
ETS, ako „podriadená“ schéma, vytvára podklad prosperujúcemu trhu v obchode s emisnými
kvótami a pre import projektovo zaloţených redukcií.
Hlavní nákupcovia sú:

Európski súkromní nákupcovia zaujímajúci sa o EU ETS,

Vládni nákupcovia zaujímajúci sa o dodrţiavanie Kjótskeho protokolu,

Japonské spoločnosti s dobrovoľnou angaţovanosťou podľa Keidanrenského
dobrovoľného akčného plánu - „the Keidanren Voluntary Action Plan“,

USA medzinárodne pôsobiace v Japonsku a v Európe ,resp. pripravujúce vopred pre
regionálnu iniciatívu skleníkových plynov „Regional Greenhouse Gas Initiative
(RGGI)“ na severovýchode USA, resp. pre Kalifornskú Assembly Bill 32 zakladajúce
celoštátny limit na emisie,

Silní maloobchodníci a veľkí spotrebitelia regulovaní trhom v Novom Juţnom Walese
v Austrálii a

Severoamerické spoločnosti s dobrovoľným ale právne záväzným dodrţiavaním
cieľov tzv. Chicagskej klimatickej burzy „Chicago Climate Exchange (CCX)“
Existuje tieţ rastúci maloobchodný segment s uhlíkom, ktorý predáva emisné kvóty
jednotlivcom a spoločnostiam usilujúc sa zníţiť ich vlastné uhlíkové emisie. Správy
o rastúcom záujme bánk, emitentov kreditných kariet, súkromných podielových fondoch
a ostatných v tomto segmente poukazujú, ţe by mohol rásť exponenciálne.

4.2 Príklady trhov s obchodovateľnými emisnými kvótami
Trhy s obchodovateľnými emisnými kvótami rozdeľujeme na trhy, kde sú obchodné
transakcie zaloţené na emisných kvótach a trhy, kde sú transakcie zaloţené na projekte (viď
kap. 4.1). U trhoch zaloţených na emisných kvótach kupujúci nakupuje emisné kvóty
vytvorené a alokované regulátormi trhu v súlade s Kjótskym protokolom alebo v súlade s EU
ETS. U trhoch zaloţených na projekte kupujúci nakupuje emisné kredity z projektu, ktorým
môţe dokázateľne demonštrovať redukciu emisií GHG (skleníkových plynov).
4.2.1 Trhy zaloţené na emisných kvótach
Existuje škála aktívnych programov na riadenie GHG emisií, ktoré zaloţili trh
stanovením cieľa (absolútny limit alebo intenzita cieľa) a ktoré dovoľujú povereným
účastníkom obchodovať s emisnými kvótami dodrţiavaním poţiadaviek na najniţších
moţných nákladoch.
Programy obchodovania s uhlíkom sa od seba navzájom odlišujú podľa:

úrovne limitu,

druhu obchodnej kvóty;

ich sektorovej oblasti (napr. energetický sektor len ako v schéme Nového Juţného
Walesu, veľké energeticky intenzívne inštalácie ako v EU ETS, alebo celá ekonomika
ako v UK ETS) a
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rozsahu flexibility (napr. geografia, vyuţívanie externých redukcií emisií „offsets“ z
rozvojových krajín a ostatných industriálnych krajín a schopnosť previesť nevyuţité
emisné kvóty alebo redukcie emisií počas záväzných periód).

Tab. 4-1: Ročné mnoţstvá a hodnoty transakcií na hlavných trhoch s emisnými kvótami
2005
2006
Mnoţstvo
Hodnota
Mnoţstvo
Hodnota
(MtCO2e)3
(mil. US$)
(MtCO2e)
(mil. US$)
321
7 908
1 101
24 357
EU ETS
6
59
20
225
Nový Juţný
Wales (NSW)
1
3
10
38
Chicagska
klimatická burza
(CCX)
0
1
UK ETS
Súhrn
328
7 971
1 131
24 620
ZDROJ: STATE AND TRENDS OF THE CARBON MARKET (MÁJ 2007), SVETOVÁ BANKA, IETA4
Podľa tabuľky 4-1 je EU ETS najväčším trhom na základe celkového mnoţstva CO2,
realizovanej finančnej hodnoty obchodovania, rizikového manaţmentu a arbitráţe.
EU ETS
EÚ (ETS) začal platiť 1. januára 2005. Spoločnostiam produkujúcim energiu
umoţňuje kupovať a predávať emisné kvóty na trhu, s cieľom celkového zníţenia emisií
oxidu uhličitého v atmosfére. Kvóty obchodované pod týmto systémom sa volajú kvóty EÚ
(European Union Allowance - EUAs).
ETS bol úspechom. Prostredníctvom tohto systému sa predalo viac ako 320 miliónov
emisných kvót, v hodnote viac ako 6,5 miliárd eur. No ukázali sa aj nedostatky v podobe
nestálych cien spôsobených nadmernou alokáciou emisných kvót pre členské štáty.
V prvej fáze (2005-2007) však EU ETS pokrývala len emisie CO2 veľkých
znečisťovateľov v sektore výroby elektrickej energie a tepla a vo vybratých energeticky
náročných odvetviach: spaľovne, rafinérie ropy, koksárne, ţeleziarne a oceliarne, cementárne,
sklárne, vápenky, tehelne, výrobne keramiky, papierne. O zaradení konkrétnej továrne do
schémy rozhoduje jej produkčná kapacita, či objem výroby. V prvom období to bolo takmer
11 500 výrobných prevádzok v 25 členských krajinách, ktoré zodpovedali za asi 45%
celkových emisií CO2 v EÚ, respektíve 30% celkových emisií skleníkových plynov. Od
konca roka 2005 sa Komisia EÚ snaţí, aby boli do systému zahrnuté emisie z leteckej
dopravy. EU ETS má potenciál zahrnúť mnoho sektorov a všetky skleníkové plyny
spomínané v Kjótskom protokole (CO2, metán, oxid dusičný, hydrofluórkarbonáty,
perfluórkarbonáty a oxid siričitý).
Európsky systém obchodovania s emisiami (EU ETS) je jedným z kľúčových
nástrojov, ktorými sa EÚ snaţí dosiahnuť zníţenie emisií skleníkových plynov, ku ktorému sa
zaviazala podľa Kjótskeho protokolu - zníţiť do roku 2012 emisie skleníkových plynov o 8%
oproti úrovni z roku 1990.

3

Mnoţstvá emisií sú vyjadrené v jednotkách tona na CO2 ekvivalentu (tCO2e). Ostatné skleníkové plyny (GHG)
ako napríklad metán a NO2 majú mnohokrát väčší dopad na atmosféru ako CO2 a tak kaţdá tona ich emisií
predstavuje väčšie mnoţstvo ekvivalentov tCO2.
4
IETA – medzinárodná asociácia emisného obchodovania
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Cieľom EU ETS je umoţniť členským krajinám EÚ splniť záväzky podľa Kjótskeho
protokolu. Systém nestojí na určovaní nových environmentálnych cieľov, ale na vyuţití
trhových mechanizmov. Vďaka EU ETS by sa mali kjótske záväzky dosiahnuť len za cenu asi
2,9 – 3,7 miliardy eur ročne – čo je menej ako 1% HDP Únie. Obchodovanie s emisiami
okrem toho vytvára okolo seba celkom nový ekonomický podsektor so sprostredkovateľskými
firmami, poradcami a podobne. Podľa Európskej komisie by boli náklady plnenia Kjóta bez
EU ETS aţ 6,8 miliardy eur ročne.
EU ETS stojí na šiestich základných princípoch:5

princíp „limitu a obchodu“,

zameranie sa na emisie CO2 veľkých priemyselných znečisťovateľov,

fázová implementácia s pravidelnými revíziami, ktoré vytvárajú moţnosť rozšírenia
schémy na iné skleníkové plyny a ďalšie sektory hospodárstva,

fázové rozhodovanie o alokačných plánoch limitov emisií,

robustný rámec kontroly plnenia a

fungovanie trhu s emisiami v celej EÚ, otváranie moţnosti redukcie emisií
špeciálnymi mechanizmami aj v iných krajinách.
Nový Juţný Wales - schéma na zniţovanie GHG (NSW GGAS)
Austrálsky Nový Juţný Wales má operačný program nazvaný Nový Juţný Wales –
schéma na zniţovanie skleníkových plynov (angl. NSW Greenhouse Gas Abatement Scheme –
GGAS) na redukovanie emisií skleníkových plynov z energetického sektora do roku 2012.
Maloobchodníci a veľkí odberatelia energie v Novom Juţnom Walese sú od 1. januára 2005
v Austrálskom hlavnom teritóriu (the Australian Capital Territory - ACT) povinní redukovať
emisie GHG vyplývajúce z produkcie elektriny, ktorú dodávajú a vyuţívajú. Ich ciele môţu
dosiahnuť nákupom certifikátov (NSW Greenhouse Abatement Certificates - NGACs).
NGACs sú vytvorené prostredníctvom nasledovných aktivít:

nízko-emisnou produkciou elektriny a zlepšenou účinnosťou generátorov,

aktivitami, ktorých výsledky sú v redukovaní spotreby elektriny alebo v mieste výroby
elektrickej energie a

záchytom uhlíka v biomase.
Po EU ETS je schéma na zniţovanie GHG Nového Juţného Walesu druhá najväčšia
s pribliţne 20,2 miliónmi certifikátov vymenených počas roka 2006 za odhadovanú hodnotu
vo výške 225,4 mil. US$ (173 mil. €). Trh v roku 2006 predstavuje 3,3 krát väčší nárast oproti
mnoţstvám CO2 roku 2005 a okolo 3,8 krát väčší nárast v peňaţnej hodnote oproti roku 2005.
Ku koncu februára 2007 bolo na základe smerníc („schéma dopytujúcej strany“)
akreditovaných 201 projektov. Koncom marca 2007 bolo vytvorených vyše 40 mil. NGACs
certifikátov, z toho bolo 25 % vytvorených prostredníctvom tzv. „schémy dopytujúcej
strany“. Účastníci očakávajú, ţe dopyt bude prevyšovať ponuku v roku 2009, hoci rovnováha
medzi ponukou a dopytom sa môţe zvrátiť, ak sa niektorí účastníci trhu rozhodnú zaistiť ich
pozíciu dopredu. Okrem toho je rastúci záujem o dobrovoľné trhy s NGACs certifikátmi.
Chicagská klimatická burza - CCX
Členovia Chicagskej klimatickej burzy (CCX) sa dobrovoľne ale aj právne zaviazali
zníţiť emisie skleníkových plynov (GHG), tzn. ţe táto schéma patrí medzi dobrovoľné trhy.
Na konci prvej fázy v decembri 2006, všetci členovia CCX zredukovali emisie 4 % pod
základnú periódu 1998-2001. Druhá fáza, ktorá predĺţila CCX program na redukciu emisií aţ
do roku 2010, bude poţadovať od všetkých členov redukovať GHG emisie 6 % pod základnú
5

www.europskaunia.sk/system_obchodovania_s_emisiami
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hranicu. CCX zobchodovala v roku 2006 rekordné mnoţstvo emisií CO2 vo výške 10,3
MtCO2 (t.j. sedem krát vyššie ako v predchádzajúcom roku) v peňaţnom vyjadrení 38,1 mil.
US$ alebo 30 mil. € (t.j. 13 krát viac ako predchádzajúci rok). Väčšina transakcií
vyskytujúcich sa v druhom štvrťroku 2006, ktoré samotné predstavujú okolo 56 % ročného
obchodovateľného mnoţstva, dosiahli vrchol v máji 2006 s mnoţstvom vyše 3,2 MtCO2
v peňaţnej hodnote 10,9 mil. US$ (8,4 mil. €). Priemerná cena uhlíka (za celé obdobie) na
CCX pokračuje v stúpaní v roku 2006 z najniţšej úrovne 1,73 US$ v januári 2006. Mesačná
priemerná cena narástla do výšky 4,50 US$ v júli 2006 pred ustálením na úroveň cenovej
skupiny 4,00-4,20 US$ po zvyšok roka.
Spoločenstvo CCX sa od januára 2006 do konca tohto roka zvýšilo z 127 na 237
členov. Noví členovia CCX vyjadrili svoje záujmy zoznámením sa s obchodom s emisiami.
Noví účastníci zaradení do schémy môţu priamo prijať ciele pre koniec druhej fázy, t.j.
redukovať GHG emisie 6 % pod základnú hranicu do roku 2010.
UK ETS
Veľká Británia (UK) uviedla schému obchodovania s emisiami pred EÚ. Bola
odštartovaná v marci 2002. UK ETS bola toho času prvá domáca obchodná schéma
zahrňujúca celé národné hospodárstvo. Účasť bola na dobrovoľnej báze pre spoločnosti, ktoré
prevzali na seba ciele pre redukciu emisií. Vláda naviac uzatvorila tzv. dohody o zmene klímy
(Climate Change Agreements - CCA) so spoločnosťami, ktoré stanovili svoje ciele súvisiace
s vyuţitím energie výmenou za 80 % zľavu z poplatku z klimatickej zmeny (Climate Change
Levy), tzn. dane z obchodného vyuţitia energie. Spoločnosti s CCA cieľmi vyuţívali UK ETS
buď na nákup emisných kvót, alebo na ich predaj. CCLAs (Climate Change Levy
Agreements) sú v návrhu finančného výkazu (Finance Bill 2000) označené ako poplatky,
ktoré sú uzatvorené za účelom redukovania výšky poplatku z klimatickej zmeny (Climate
Change Levy). Penalizácie za neuposlúchnutie zahrňovali daň vyberanú zráţkou
a sťahovaním kvót. Pod UK ETS mohli byť obchodovateľné len domáce (tuzemské) kvóty.
Správa schémy a analýza trhu z roku 2005 udáva obmedzenú aktivitu (od apríla 2005
do marca 2006). Schéma tzv. „priamych zúčastnených“ priniesla celkové mnoţstvo redukcie
emisií počas štyroch rokov existencie schémy vo výške 7 MtCO2. Vcelku schéma bola
stanovená na redukciu emisií vo výške 11,9 MtCO2 na „priamych zúčastnených“ počas
priebehu jej trvania (2002-2006).
Posledné ustálenie trhu sa ukázalo v marci 2007 s očakávanou správou v druhom
kvartáli 2007. Ceny na trhu boli nedávno údajne okolo 4,70 US$ (£ 2,50), nepatrne vyššie ako
predtým, keď sa účastníci dostali bliţšie ku konečnému ustáleniu. Zhruba 0,32 MtCO2e sa
zobchodovalo v záväznom roku 2006. Väčšina z tohto obchodu sa udiala v decembri 2006 aţ
do februára 2007 a dodrţal sa tak záväzný termín 8. marec.
UK tieţ navrhlo tzv. „výkaz zmeny klímy“ (Climate Change Bill), ktorý vnesie do
smernice UK ciele redukovať emisie CO2 prostredníctvom domácej a medzinárodnej činnosti
pri 60 % v roku 2050 a 26-32 % v roku 2020 oproti základnému roku 1990. Tento účel zahŕňa
päťročný uhlíkový rozpočet začínajúci s periódou 2008-2012 platnou pre tri periódy dopredu
(čiţe 15 rokov).
4.2.2 Trhy zaloţené na projekte
Expanzia na trhu s uhlíkom pokračuje ako primárne projektovo zaloţené obchody vo
výške 493 MtCO2e, ktoré boli ukončené v roku 2006 (do 30 % z 378 MtCO2e v kontraktoch
v roku 2005). Celková hodnota pre projektovo zaloţený trh pre primárne obchody bola 5
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biliónov US$ v roku 2006 (3,9 bilióna €), ako hodnoty pre obidva CDM a JI projekty viac ako
dvojnásobok, ako boli predchádzajúci rok (pozri tab. 4-2).
Výrazná väčšina (okolo 91%) primárnych obchodov pre projektovo zaloţené kvóty
prišla z aktivít CDM projektov, ktoré redukovali 450 MtCO2e a prezentovali tak nárast 32 %
z hodnôt v roku 2005. Toto číslo posilnilo predstavu autorov, ţe európsky a japonský dopyt
a cenová formácia v rámci EU ETS stanovuje jasný cenový signál a podnecuje rozvojové
krajiny rozvíjať CDM projekty. CDM, aj s jeho nedostatkami, poskytuje pre rozvojové
krajiny efektívny prostriedok participovať v pokračujúcich snahách redukovať uhlíkové
emisie.
Tab. 4-2: Ročné mnoţstvá a hodnoty (2005-2006) pre projektovo zaloţené obchody
2005
2006
Mnoţstvo
Hodnota
Mnoţstvo
Hodnota
(MtCO2e)
(mil. US$)
(MtCO2e)
(mil. US$)
382
2 894
508
5 477
Záväzný trh
z toho:
341
2 417
450
4 813
Primárne CDM
projekty
10
221
25
444
Sekundárne
CDM projekty
11
68
16
141
JI projekty
20
187
17
79
Ostatné
6
44
10 +
100
Dobrovoľný trh
Spolu
388
2 937
518
5 577
ZDROJ: STATE AND TRENDS OF THE CARBON MARKET (MÁJ 2007) , SVETOVÁ BANKA, IETA
Ázia pokračuje v dominancii na trhu s CDM projektmi s okolo 80 % obchodovaného
mnoţstva, pod vedením Číny, ktorá je zaviazaná uspokojiť 61 % emisných certifikátov CERs
nakupovaných industriálnymi krajinami od roku 2002. Obnoviteľná energia (zahrňujúc
rovnako vodu, vietor a biomasu) prispieva od roku 2002 16 % kumulatívneho mnoţstva
redukcií emisií. Trh v roku 2006 zobchodoval okolo 16,7 MtCO2e z JI transakcií v hodnote
141 mil. US$ (108 mil. €). Správy roku 2007 upozorňovali, ţe najmenej ekvivalentné hodnoty
boli zobchodované v samotných prvých troch mesiacoch 2007. Na základe toho, autori
očakávali, ţe JI projekty budú predstavovať silné záujmy a budú počas roka rásť.
Kto nakupuje?
V rámci Európy, Veľká Británia mala 50 % trhový podiel obchodovaných mnoţstiev
(nárast z 15 % v roku 2005) konsolidujúc jej vodcovskú pozíciu ako uhlíkového finančného
centra sveta. Mnoho spoločností, zahrňujúc vývojárov projektov a iných obchodníkov so
zreteľom na sekundárny trh, má otvorené účty v národnom registri UK. Taliansko, ktoré
vstúpilo na trh v roku 2005 s 1,5 % trhovým podielom, zvýšilo jeho nákupy v roku 2006
a dosiahlo 7 % na trhu, prevaţne prostredníctvom prírastku súkromných spoločností.
Španielsko udrţiava stály trhový podiel 6-7 % v roku 2005 a 2006 (s vládnymi nákupmi vo
výške 25 % a 15 % obchodovaných mnoţstiev). Rakúsko vykazuje 3% obchodovaných
trhových mnoţstiev v roku 2006.
Obchodníci súkromného sektora boli v roku 2006 hlavnými nákupcami aktív CDM,
s okolo 90 % nákupov pochádzajúcich z európskeho súkromného sektora roku 2006. JI trhu
dlho dominovali verejní nákupcovia (hlavne Holandsko, Dánsko a Rakúsko). Ich podiel
predstavoval 92 % v roku 2006 (nárast z 80 % v roku 2004 a 2005). Na kumulatívnej báze,
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EÚ vykazuje dve tretiny objemu na CDM a JI trhoch od roku 2003, kým Japonsko vykazuje
len 30 %.
Nákupy (riadené Svetovou bankou) skupiny fondov boli prisúdené fondom
participujúcich krajín proporcionálne. Obrázok 4-2 priraďuje Európa – Baltické more (Fínsko,
Švédsko, Nórsko, Nemecko, Dánsko a Island); Ostatná Európa (Belgicko, Francúzsko,
Grécko, Luxemburg, Portugalsko a Švajčiarsko; Rakúsko a Taliansko v roku 2005); ostatné
európske nákupy predstavujú kupujúcich v Európe; a nesegmentovaní prestavujú nákupy, kde
nemôţeme overiť pôvod kupujúcich.

Obr. 4-2: Primárni nákupcovia CDM a JI projektov (podiely nakupovaných mnoţstiev)
ZDROJ: STATE AND TRENDS OF THE CARBON MARKET (MÁJ 2007) , SVETOVÁ BANKA, IETA
Kto predáva?
V roku 2006 dominovala Čína na trhu CDM na strane ponuky s 61 % trhovým
podielom zobchodovaných mnoţstiev, zníţila však svoj podiel zo 73 % v roku 2005 (obr. 43). Druhá bola India s 12 %, zvýšila tak svoj podiel z 3 % v roku 2005. Ázia si udrţiava
vedúcu pozíciu na strane ponuky s 80 % trhovým podielom. Latinská Amerika, začiatočný
pionier na trhu, vykazuje 10 % všetkých obchodov s CDM projektmi, pričom Brazília má
samostatne 4 %. Podiel Afriky zostáva konštantný, okolo 3 %, avšak africké obchodované
mnoţstvá sa zvýšili proporcionálne a zvýšili tak celkové obchodované mnoţstvá. Autori
odhadujú, ţe 30 MtCO2e odchádzajúcich z Afriky sú obchodované od roku 2003 na
primárnom CDM trhu, takmer dve tretiny z tohto mnoţstva je tieţ zo Severnej Afriky alebo
Juţnej Afriky. Ostatné krajiny subsaharskej Afriky vykazujú niečo cez 10 MtCO2e.
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Obr. 4-3: Umiestnenie CDM projektov (2006)
ZDROJ: STATE AND TRENDS OF THE CARBON MARKET (MÁJ 2007) , SVETOVÁ BANKA, IETA
Krajiny Ukrajina, Rusko a Bulharsko participujúce na JI projektoch vykazujú počas
rokov 2003-2006 kaţdá pribliţne 20 % z obchodovaných mnoţstiev ERUs (44 mil. MtCO2e
zobchodovaných, resp. okolo 10 % na primárnom trhu CDM v roku 2006). Ostatné krajiny
a nie len vo Východnej a Strednej Európe, ale aj napríklad Nový Zéland sa zúčastňujú trhu,
hoci s menším mnoţstvom (obr. 4-4).

Obr. 4-4: Umiestnenie JI projektov (2006)
ZDROJ: STATE AND TRENDS OF THE CARBON MARKET (MÁJ 2007) , SVETOVÁ BANKA, IETA
V nasledujúcich rokoch sa predpokladá posun JI projektov smerom na východ, do
Ruska a Ukrajiny. Najväčší potenciál sa očakáva, ţe leţí v týchto dvoch krajinách,
s obrovskými projektmi v ropnom, plynárenskom ako aj energetickom sektore (modernizácia
a zlepšenie energetickej výkonnosti ako aj záchyt metánu). Reťazec JI projektov indikuje
Rusko ako vedúcu krajinu na trhu s 48 % dodávok počas rokov 2008-2012, nasledované
Ukrajinou s 16 %. Ostatné krajiny, zahrňujúc krajiny v Západnej Európe a ostatné krajiny v
Annex B sú tieţ povaţované za príleţitosti pre JI projekty (napríklad správa Francúzska na
tuzemské projekty odhaduje potenciál vo výške 15 MtCO2e). Rozhodnutie EÚ o
dvojnásobnom započítavaní znamená, ţe JI potenciál môţe byť realizovaný len z projektov
mimo sektorov krytých EU ETS u nových členov EÚ.
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Severná Amerika a trh s uhlíkom
Kanada urobila koncom apríla 2007 vyhlásenie o spomalení rastu emisií do roku 2010
a redukovaní emisií po hranicu 150 mil. tCO2e do roku 2020, resp. 20 % pod súčasnú úroveň.
Tento krok by intenzívne sledoval stanovené ciele a neobmedzené obchodovanie s emisiami
do roku 2010 a dovoľoval by neobmedzene vyuţívať tuzemské redukcie emisií a spoľahlivý
mechanizmus CDM (CERs) do limitu 10%. Za týchto predpokladov, môţe časť dopytu
z Kanady vstúpiť na trh CER relatívne skoro. Návrh tieţ predstavuje technologický fond
a trhové väzby naprieč Severnou Amerikou. Rastúci trh Severnej Ameriky pre projekty na
zniţovanie emisií sa v roku 2006 vyvíjal podľa očakávaní, zahrňujúc výsledky zniţovania
tuzemských kanadských emisií a emisných obchodovacích programov v USA.
Zo súčasných regulačných vývojových trendov v Spojených štátoch nie je zrejmé, či
nové trhy sa v blízkej budúcnosti zmenia na nové zdroje významného dopytu po CDM a JI
projektoch. Po prvé, očakávaná úroveň dopytu v nasledovných rokoch je nízka a za druhé,
rodiace sa trhy v Spojených štátoch sa javia pravdepodobne vytvárať dopyt hlavne pre
tuzemské emisné kvóty. To by bola zmeškaná príleţitosť vyuţiť výkonnosť globálneho trhu
na zabezpečenie maximálneho environmentálneho úţitku prostredníctvom ambicióznych
cieľov redukcie emisií.
Dodrţanie celoštátneho limitu na emisie (uzákonenie Assembly Bill 32) nariadeného
v Kalifornii v auguste 2006 pre dosiahnutie úrovne emisií z roku 1990 predpokladá zníţenie
emisií na 60 MtCO2e v roku 2010 a na 80 MtCO2e do roku 2020. Zriadením kalifornského
program limitu a obchodu (cap-and-trade) a dovolením vyuţívania CER/ERU, by mohla mať
Kalifornia potenciálny vplyv na CER/ERU trhy. Tento vplyv by mohol ešte narásť vstupom
ďalších západných štátov USA. Ak zdroje Kalifornie majú značný prístup k lacným
tuzemským emisným kvótam, to by mohlo redukovať alebo dokonca eliminovať dopyt po
CERs.

4.3 Trh s uhlíkom na Slovensku
V roku 2006 prerokovala Európska komisia plány na rozdelenie emisných kvót na
obdobie rokov 2008 aţ 2012 pre 10 krajín Európskej únie, medzi nimi aj Slovensko.
Slovensko pôvodne poţadovalo pre druhú fázu ETS (2008-2012) emisie CO2 v objeme 41,3
milióna ton ročne. Komisia zníţila pre Slovensko predpokladaný limit emisií CO2 o 10,4 mil.
ton na rok, čo znamenalo, ţe celkové pridelené mnoţstvo pre 183 producentov CO2, vrátane
rezervy pre nové zdroje, nesmelo presiahnuť pribliţne 30,9 ton ročne. SR však nesúhlasila a
následne zaţalovalo komisiu na Európskom súdnom dvore (ESD) s cieľom dosiahnuť
neplatnosť jej rozhodnutia. Brusel napokon povolil Slovensku kvóty v objeme 32,6 milióna
ton ročne.
Vychádzajúc zo súčasného a predovšetkým budúceho očakávaného vysokého rastu
slovenskej ekonomiky bola pridelená kvóta podľa niektorých expertov neadekvátna a mohla
by slovenskú ekonomiku poškodiť. Údaje z roku 2006 potvrdzujú, ţe rast produkcie mnohých
slovenských podnikov začlenených do Európskej schémy obchodovania v Národnom
alokačnom pláne (NAP) je relatívne vysoký, a môţe spôsobiť nedostatok emisných kvót.
Zjednodušený prístup pri celkovej výške pridelených kvót (podmienka dynamického rastu
HDP a zníţenie závislosti na produkcii CO2) neodráţal ekonomický rozvoj Slovenska – napr.
rast HDP Slovenska v súčasnosti predstavuje takmer 10%, kým priemer EÚ je na úrovni 2%.
Tento fakt však Európska komisia do úvahy nevzala a zatiaľ čo novým členom vrátane
Slovenska emisné kvóty zníţila, pôvodným členom ich objem zostal zachovaný či dokonca
krajinám ako napríklad Španielsku boli tieto kvóty zvýšené.
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Poţiadavka EK zníţenia emisií CO2 pôsobila kontraproduktívne i s poţiadavkami a
podmienkami Prístupovej zmluvy SR do EÚ, na základe ktorých Slovenská republika by
čelila tak významným zmenám v štruktúre produkcie elektrickej energie (odstavenie dvoch
jadrových reaktorov v Jaslovských Bohuniciach) práve v období rokov 2008-2012. Z hľadiska
energetickej bezpečnosti krajiny by bolo potrebné nahradiť výpadok elektrickej energie V-1
elektrickou energiou produkovanou v rámci existujúcich fosílnych zdrojov, čo by znamenalo
ročný rast emisií pre Slovenské elektrárne 3,9 miliónov ton ročne. A z toho vyplývajúca
potreba nahradiť jeho produkciu z klasických, na emisie náročnejších zdrojov. Teda tepelných
či paroplynových elektrární. Pribliţne 1,6 milióna ton ročne viac by spôsobila aj zohľadnenie
emisií magnezitových závodov na Slovensku. Preto v prípadoch, keď krajiny ako Slovensko
nepreukazujú prognózovaný ekonomický rozvoj z hľadiska dlhšieho časového horizontu,
predstavuje aplikovanie údajov jedného roku (2005) iba pre účely odhadovaných emisií pre 5
ročné obdobie ako štatisticky a ekonomicky neopodstatnené a nevhodné. Zatiaľ čo krajiny
starej pätnástky mali problém splniť podmienky tzv. Kjótskeho protokolu, Slovenská
republika ich spĺňala, a preto rozhodnutie EK predstavovalo tieţ akúsi snahu o vyrovnanie
priemeru EÚ 25 v plnení emisných kvót.
Uvedená redukcia kvót by sa mohla negatívne prejaviť v nasledujúcich oblastiach:

zníţenie výroby,

rast nezamestnanosti,

rast nákladov na dodatočné environmentálne opatrenia,

rast nákladov na technické zabezpečenie dodrţania limitov na národnej, resp.
medzinárodnej úrovni - obchodovanie s emisnými kvótami,

zníţenie konkurencieschopnosti dotknutých firiem.
Mnohé z dotknutých spoločností investovali v ostatnom čase významné zdroje do
environmentálnych opatrení, keď prevádzkujú najlepšie dostupné technológie (BAT – Best
Available Technologies). V niektorých odvetviach (napr. výroba cementu) je vďaka
investíciám podnikov do technológií priemerná úroveň vypustených emisií oxidu uhličitého
na tonu vyrobeného produktu na Slovensku najniţšia z krajín EÚ. Tieto podniky, za
predpokladu, ţe nebudú zniţovať produkciu, majú jedinú moţnosť spočívajúcu v nákupe
emisných kvót na národnom, resp. medzinárodnom trhu.
Ak by uvedení najväčší producenti CO2 dosiahli splnenie nových kvót len cestou
nákupu limitov emisných limitov od subjektov, ktoré majú voľné rezervy CO2, dodatočné
náklady by dosiahli hodnoty uvedené v tabuľke 4-3.
Tab. 4-3: Predpokladané náklady na obchodovanie s emisiami pri rôznych cenách na trhu a
emisných kvótach
Dodatočné náklady v mil. Sk pri cene
Producenti CO2
5€.t-1 CO2
17€.t-1CO2 30€.t-1CO2
U.S. Steel Košice
479,518
1630,360
2877,105
Slovenské elektrárne - elektráreň Vojany
330,908
1125,086
1985,445
Slovenské elektrárne - elektráreň Zemianske
13,456
45,749
80,734
Kostoľany
Slovnaft Bratislava
138,850
472,091
833,102
Holcim Rohoţník
1,232
4,189
7,392
SPP – Závod 01, Veľké Kapušany
100,100
340,340
600,600
SPP – Závod 02, Jablonov nad Turňou
90,090
306,306
540,540
Paroplynový cyklus Bratislava
40,618
138,100
243,705
Tepláreň Košice
70,205
238,696
421,229
Povaţská cementáreň Ladce
0,885
3,011
5,313
Zdroj: ANDREJOVSKÝ, ADAMIŠIN, HUTTMANOVÁ, DUŠECINOVÁ, 2006
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Celkové náklady 10 najväčších producentov CO2 by tak mohli dosiahnuť výšku aţ 8
mld. Sk (pri cene 30 €.t-1 CO2), resp. 4,3 mld. Sk pri cene 17 € za tonu CO2 . Vo väčšine
prípadov významní producenti sídlia mimo oblastí vyznačujúcich sa vysokou zamestnanosťou
a veľkou ekonomickou aktivitou. Implementácia upravených podmienok Kjótskeho protokolu
by tak okrem problémov pre dotknuté podnikateľské subjekty mohla významným spôsobom
ohroziť ekonomickú stabilitu územia, na ktorom pôsobia. Uvedené zmeny by tak mohli viesť
k prehĺbeniu regionálnych disparít v dôsledku obmedzenia podnikateľského rastu subjektov a
rastu nezamestnanosti.
Slovensko v roku 2007 nevyuţilo všetky kvóty na emisie oxidu uhličitého, ktoré malo
k dispozícii v rámci prvej fázy schémy obchodovania s emisiami (ETS). Uvádza sa to v
správe za rok 2007, ktorú v máji 2008 zverejnila Európska komisia (EK).
Slovenské podniky mali na obdobie 2005-2007 pridelené alokácie v objeme 30,5
milióna ton ročne, pričom v roku 2007 vyuţili len 24,5 milióna ton. V porovnaní s rokom
2006 ide o pokles o 1,03 milióna ton. Pre porovnanie povolené alokácie prekročili v
uplynulom roku Veľká Británia, Slovinsko, Taliansko a Španielsko.
Pre obchodovanie na trhu s emisnými kvótami bol zriadený register, kde firmy
disponujú kvótami a obchodujú na národnej aj medzinárodnej úrovni. Výška obchodovaných
mnoţstiev emisií CO2 patrí do rozhodovania firiem. Pre naše firmy je stále ťaţké dosiahnuť
ceny západnej Európy. Trh s emisnými kvótami je veľmi volatilný. Volatilita ceny bola v
rámci dňa 1-8 EUR (2006), nakoľko trh prudko reaguje na akékoľvek správy.
Veľké podniky v novom systéme môţu získať, ak budú dobre plánovať. Kvóty, ktoré
firma ušetrí (napr. súčasným útlmom výroby) môţe v budúcnosti vyuţiť ako mimoriadne
rezervy (napr. slovenské elektrárne).

4.4 Zhrnutie z pohľadu lesného hospodárstva
Predpokladaná klimatická zmena sa povaţuje za jednu z najváţnejších hrozieb trvalo
udrţateľného rozvoja s nepriaznivými dosahmi na ţivotné prostredie, zdravie človeka,
potravinovú bezpečnosť, prírodné zdroje a infraštruktúru. Dokázalo sa, ţe zvyšovanie
koncentrácií antropogénne produkovaných skleníkových plynov v atmosfére spôsobuje
zmeny klímy a ţe na zmiernenie jej dosahov treba realizovať vhodné opatrenia.
Lesné ekosystémy môţu absorbovaním oxidu uhličitého a jeho uskladnením vo
vegetácii a v pôde významne ovplyvňovať priebeh a rozsah klimatickej zmeny. V globálnom
meradle sa odlesňovanie podieľa pribliţne 20 % na celkových emisiách oxidu uhličitého.
Lesnícka stratégia EÚ uvádza, ţe zmierňovanie klimatickej zmeny moţno najlepšie dosiahnuť
prostredníctvom zvyšovania existujúcich zásob uhlíka v lesných ekosystémoch a primeranou
podporou vyuţívania biomasy a drevných produktov. Realizáciou vhodných lesníckych
adaptačných a mitigačných opatrení na viazanie uhlíka môţe lesné hospodárstvo významne
prispieť k plneniu záväzkov vyplývajúcich z Kjótskeho protokolu.
Rámcové ciele vyplývajúce z podpisu Kjótskeho protokolu pre sektor lesného
hospodárstva sú nasledovné:

Zvyšovanie zásob uhlíka v lesných ekosystémoch prostredníctvom realizácie
lesníckych opatrení, resp. projektov (zachovanie, nahradenie uhlíka). Z pohľadu
lesníctva budú mať pre opatrenia na záchyt uhlíka na národnej úrovni pravdepodobne
význam projekty JI a ich zjednodušená verzia tzv. „ JI first track“.

Prispôsobovanie štruktúry lesov predpokladaným dosahom klimatickej zmeny
realizáciou adaptačných opatrení.

Vytvorenie podmienok pre stanovenie prírode blízkeho a ekonomicky efektívneho
pestovania lesov.
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Smernice CDM projektov by mali tieţ posudzovať podporu príleţitostí v lesníckom
sektore takým istým spôsobom, ako niektorých príleţitostí v rámci zmiernenia vplyvu emisií
v energetickom a priemyselnom sektore. Dokonca v rámci limitov súčasných CDM smerníc,
africké krajiny preukazujú potenciál príleţitostí pre zmiernenie vplyvu emisií a pomáhajú
slabým spoločenstvám a ekosystémom prispôsobiť sa klimatickej zmene. Toto vytvára
bohatstvo skúseností na inovatívnej ceste zachytávať uhlík pomocou aktivít zalesňovania
a znovuzalesňovania, čo tieţ prináša spoločenské, environmentálne a ekonomické úţitky.
EK analyzovala moţnosť povolenia emisných kvót z určitých typov projektov vyuţitia
pôdy, zmeny vyuţitia pôdy a lesníctva (LULUCF - Land-use, Land-use Change and Forestry),
ktoré pohlcujú uhlík z atmosféry. Dospela však k záveru, ţe takýto krok by mohol váţne
narušiť environmentálnu integritu EU ETS a to z nasledujúcich dôvodov:6

Projekty LULUCF nemôţu fyzicky zaistiť trvalé zníţenie emisií. Pre riešenie neistôt,
nestálosti ukladania uhlíka a potenciálnych problémov s únikmi z takýchto projektov
neboli vyvinuté dostatočné riešenia. Dočasnosť a reverzibilnosť týchto činností by
v systéme obchodovania predstavovali značné problémy a kládli by na členské štáty
veľké riziká z hľadiska právnej zodpovednosti.

Začlenenie projektov LULUCF do systému EU ETS by vyţadovalo kvalitu
monitorovania a podávania správ porovnateľnú s kvalitou monitorovania emisií
a podávania správ o nich zo zariadení zahrnutých v súčasnej dobe do systému. To
v súčasnosti nie je k dispozícií a pravdepodobne by si vyţadovalo náklady, ktoré by
významne zníţili atraktivitu začlenenia takýchto projektov.

Výrazne by sa zníţila jednoduchosť a predvídateľnosť EU ETS. Naviac uţ iba
mnoţstvo potenciálnych kvót vstupujúcich do systému by mohlo narušiť fungovanie
trhu s uhlíkom, pokiaľ by ich úloha nebola obmedzená a v takom prípade by sa ich
potenciálne prínosy stali okrajovými.

Komisia je presvedčená, ţe globálne odlesňovanie by bolo moţné lepšie riešiť inými
nástrojmi. Napríklad vyuţitie časti výnosov z aukcie emisných kvót v EU ETS by
mohlo vytvoriť doplnkové prostriedky pre investície do činnosti LULUCF ako vo
vnútri, tak aj navonok EU a mohlo by sa stať modelom pre budúce rozšírenie.
Pretoţe EU ETS v súčasnosti nedovoľuje pristúpiť na trh pre akékoľvek
zobchodované mnoţstvá LULUCF, európske vlády môţu nakupovať kvóty zo zalesňovania
a znovuzalesňovania pod Kjótskou smernicou, kde LULUCF môţe realizovať základné
emisie do výšky 1%. Hodnota uhlíka z LULUCF doposiaľ zotrváva na 1 % z obchodovaného
mnoţstva. Zatiaľ globálne mnoţstvo zobchodovaných LULUCF kvót je pod 6% prípustného
limitu (STATE AND TRENDS OF THE CARBON MARKET , 2007).
Prostriedkom pre nastavenie oblasti rozsiahleho systému pozitívnych stimulov
redukcie miery odlesnenia a zničenia porastu je navrhnutý tzv. Forest Carbon Partneship
Facility. Toto zdruţenie je prostriedkom zaloţeným na výkone platieb za redukciu emisií
z odlesnenia a zničenia porastu. Je zároveň druhým fondom Svetovej banky určený
lesníckemu sektoru a sektoru vyuţitia pôdy, sledujúc fond biouhlíka (BioCarbon Fund)
podporujúci väčšinou projektové aktivity zalesňovania a znovuzalesňovania.
V rámci dostupných zdrojov analýzy trhu s lesníckymi projektmi v oblasti
zalesňovania uvádza KAPP (2004) ich predloţenie svetovou bankou napr. v krajinách
Rumunsko a Moldavsko (kapitola 6.1.1) a v Latinskej Amerike, západný Ekvádor (BENITEZ,
2004).
6

http://ec.europa.eu/environment/climat/climate_action.htm
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5 Moţnosti lesného hospodárstva v sekvestrácii uhlíka
Zvláštnu formu národných projektov predstavujú projekty záchytu – sekvestrácii
a uchovávania uhlíka, ktoré sú samozrejme moţné aj v rámci CDM a JI projektov. Z pohľadu
lesníctva budú mať pre opatrenia na záchyt uhlíka na národnej úrovni pravdepodobne význam
projekty JI. Záchyt uhlíka sa chápe principiálne ako viazanie a uchovávanie uhlíka vo
vegetácii a v pôde. Rozlišuje sa medzi lesníckymi projektmi (článok 3.3 Kjótskeho protokolu)
a poľnohospodárskymi projektmi (článok 3.4 Kjótskeho protokolu). Typy lesníckych
projektov, resp. mitigačných opatrení budú opísané niţšie. Tu je treba podotknúť, ţe
uvoľnenie uhlíka odlesnením alebo inými lesníckymi opatreniami musia byť zohľadnené
v projekte.
Podľa správy IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) Land use, Land-use
change and Forestry (LULUCF) je táto problematika poznamenaná rôznymi problémami
a neistotou. Existujú vo vedeckej oblasti problémy so stanovením viazaného mnoţstva CO2.
Miera absorbcie počas rastu rastlín a časové rámce viazania a uchovávania uhlíka sa
stanovujú zatiaľ len veľmi ťaţko exaktne. Nápočty celkového mnoţstva viazaného
a uvoľneného uhlíka sú zaťaţené veľkou štatistickou nepresnosťou. Z medzinárodného
hľadiska prestavuje problém aj definícia lesa. Na konferencii v Marakéši bola stanovená
minimálna plocha na 0,05-1 ha s minimálnym zakmenením 10 aţ 30%.
Pred začiatkom prvého započítavacieho obdobia od roku 2008 musia jednotlivé štáty
stanoviť, aké opatrenia pri obhospodarovaní lesa (okrem zalesňovania nelesných pôd
a opätovného zalesňovania) chcú započítavať podľa článku 3.3 a 3.4 Kjótskeho protokolu.
Lesnícke opatrenia v tuzemsku generujú kredity RMU- Removal Units, ktoré nemôţu byť
prenesené do nasledujúceho započítavacieho obdobia. Lesnícke opatrenia v cudzine sú tieţ
zaťaţené reštrikciami ako pri CDM tak aj pri JI projektoch.

5.1 Mitigačné opatrenia v lesnom hospodárstve
V sektore lesného hospodárstva je niekoľko rôznych moţností realizácie
zmierňovacích – mitigačných opatrení (mitigation measures), ktoré sa odvíjajú zväčša zo
základných bilančných kategórií a jednotlivých procesov, ktoré s nimi súvisia. Vo
všeobecnosti môţeme tieto opatrenia definovať nasledovne:

zníţenie plochy trvalého odlesnenia,

zvýšenie zalesnenej plochy – zalesňovanie nelesných pôd,

zvýšenie zásob uhlíka v existujúcich lesoch,
 zmena drevinového zloţenia,
 prebudovy na výberkový hospodársky spôsob,
 predĺţenie rubnej doby,
 zvýšenie zakmenenia súčasných lesných porastov,
 zvýšenie podielu leţaniny v porastoch,
 vyuţitie dreva ako biomasy – náhrada za pouţívanie fosílnych palív,
 zvýšenie vyuţívania dreva a jeho lepšie zuţitkovanie.
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Zníţenie plochy trvalého odlesnenia
Na Slovensku dochádza k trvalému odlesneniu na 800-1000 ha ročne v dôsledku
zmeny vyuţívania lesných pozemkov na iné účely (cestná alebo iná infraštruktúra...). Odhad
budúcich potrieb odlesnenia je moţné uskutočniť na základe dokumentov územného
plánovania. Je len veľmi ťaţko predpokladať, ţe v tejto oblasti existujú rezervy. Zmena
vyuţívania lesného pozemku je viazaná na základe našej lesníckej legislatívy na veľmi prísne
kritériá a povoľovacie konanie.
Zalesňovanie nelesných pôd
Zalesňovanie nelesných pôd môţe byť významným lesníckym opatrením v rámci
Kjótskeho protokolu, lebo stromová biomasa má v porovnaní s poľnohospodárskymi
plodinami lepší potenciál uchovania uhlíka.
Zmena drevinového zloţenia
Zmena drevinového zloţenia z výnosovo slabších drevín ako borovica alebo dub na
výnosovo silnejšie ako smrek, douglaska alebo topoľ by mohla priniesť väčší prínos
v uchovávaní uhlíka. Takéto projekty by bolo potrebné uskutočňovať v období riadnej
obnovnej ťaţby alebo po náhodnej ťaţbe, aby sa zamedzilo stratám z predčasnej ťaţby.
Prebudovy na výberkový hospodársky spôsob
Z lesníckeho hľadiska sú tieto projekty povaţované za veľmi ţiadúce, kvôli ich
nesporným výhodám pri ekologizácii lesného hospodárstva. Z výskumov však vyplýva, ţe
neexistujú významné rozdiely v zásobových a prírastkových pomeroch medzi rovnovekými
a výberkovými porastami na rovnakom stanovišti. Z uvedeného vyplýva, ţe takéto projekty
na uchovávania uhlíka by boli nevhodné.
Predĺţenie rubnej doby
Predĺţenie rubnej doby je ďalším mysliteľným opatrením na uchovanie uhlíka. Ak by
sa zvyšovanie rubnej doby posúvalo výrazne za obdobie kulminácie celkového priemerného
prírastku, viedlo by to síce k zvyšovaniu zásob, ale aj k zniţovaniu beţného prírastku. To by
v referenčnom období mohlo znamenať nutnosť započítavať negatívne RMU, lebo staršie
porasty majú niţšie beţné prírastky. Preto by bolo potrebné pracovať s predlţovaním rubnej
doby pod hranicou kulminácie priemerného prírastku.
Zvýšenie zakmenenia súčasných lesných porastov
So zvýšením zakmenenia sa docieli zvýšenie biomasy a zásoby uhlíka. Nedá sa však
uvaţovať s významným zvýšením beţného prírastku, príliš prehustených porastoch by došlo
dokonca k zníţeniu prírastku. Moţnosťou sú porasty po prebierke alebo po obnovnom zásahu
v rámci podrastovej obnovy, ale vyţadovala by ďalšiu analýzu.
Zvýšenie podielu leţaniny v porastoch
Zvýšenie podielu leţaniny v porastoch súvisí s ochranou prírody a certifikáciou lesov.
V rámci opatrení Kjótskeho protokolu sa toto opatrenie zatiaľ stretlo s odmietavým postojom
predovšetkým kvôli metodickým problémom evidencie a merania.
Vyuţitie dreva ako biomasy – náhrada za pouţívanie fosílnych palív
Technológia pre vyuţitie biomasy pri vykurovaní obytných priestorov a priemyselnom
vykurovaní je jednoduchá a lacná. Vo vyuţití biomasy existuje silná tradícia a je to sektor, v
ktorom sa biomasa vyuţíva najviac. Nové technológie spracovania dreva a čistých rezíduí,
napr. na štandardizované pelety sú environmentálne bezpečné a ľahko sa s nimi manipuluje.
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V súčasnosti sa na Slovensku vytvára čoraz väčší priestor pre tvorbu projektov na
energetické vyuţívanie biomasy. Tieto projekty sa týkajú rekonštrukcií kotolní v školách,
iných verejných budovách a bytových spoločenstvách z neekologického uhlia, koksu, oleja a
kalov, realizácií základných energetických opatrení, výroby paliva (drevných peliet a brikiet)
pre tieto kotolne a ďalších záujemcov.
Zvýšenie vyuţívania dreva a jeho lepšie zuţitkovanie
Viazanie uhlíka po lesníckej produkčnej dobe vo výrobkoch z dreva je problematika
s ktorou neuvaţujú zatiaľ ani medzinárodné politické procesy ani európska a slovenská
legislatíva pri opatreniach v ochrane klímy. Vyuţívanie výrobkov z dreva a substitúcia
materiálov s vysokými emisiami uhlíka predstavuje veľký potenciál vo viazaní uhlíka. Čím je
vyšší podiel vyuţívania dreva, tým vyšší je aj záchyt (THOROE, DIETER 2005). Problémy však
zatiaľ existujú pri vyhodnocovaní a meraní týchto záchytov.

5.2 Scenáre mitigačných opatrení v lesnom hospodárstve
Projekcie záchytov CO2 v lesníctve a pri vyuţívaní krajiny sú modelované na základe
podkladov prijatej koncepcie lesníckej politiky Slovenskej republiky do roku 2005 a
strednodobej koncepcie politiky pôdohospodárstva na roky 2004 aţ 2006. Pri modelovaní boli
uvaţované opatrenia, ktoré sú predovšetkým zamerané na tieto oblasti (ŠTVRTÁ NÁRODNÁ
SPRÁVA SR O ZMENE KLÍMY V SEKTORE VYUŢÍVANIA KRAJINY, 2005):

zalesňovanie nelesných pôd,

ochrana pred lesnými poţiarmi.
Referenčná úroveň projekcie záchytov CO2 zodpovedá schváleným koncepciám
rozvoja lesného hospodárstva a poľnohospodárstva v rokoch 2000-2005. Na základe
výsledkov bilancie boli potom zostavené výsledné scenáre pre projekcie záchytov CO 2 v
lesníctve a pri vyuţívaní krajiny. Projekcie sa rozčlenili do troch scenárov:
Scenár bez opatrení - zohľadňuje reálny stav v obhospodarovaní lesov a vyuţívania krajiny
podľa platnej legislatívy a predpokladaného vývoja lesov v zmysle platných lesných
hospodárskych plánov bez implementácie špecifických opatrení.
Scenár s opatreniami - zodpovedá opatreniam realizovaných do roku 2005. Vzhľadom na
skutočnosť, ţe v rokoch 2000-2005 sa nerealizovali osobitné mitigačné opatrenia v lesnom
hospodárstve a vyuţívaní krajiny, je tento scenár totoţný so scenárom bez opatrení.
Scenár s ďalšími opatreniami - reprezentuje účinok uvaţovaných opatrení po r. 2005. Ide
predovšetkým o výsledok predpokladaných mitigačných opatrení spojených s realizáciou
programov zalesňovania nelesných plôch v rámci Nariadenia o podpore rozvoja vidieka z
Európskeho poľnohospodárskeho fondu rozvoja vidieka (EAFRD) na obdobie 2007-2013 a
nariadenia EK „Forest Focus“ (časť venovaná lesným poţiarom).
Projekcie záchytov atmosférického CO2 lesnými porastami boli vypracované na
základe predpokladaných zmien druhového zloţenia lesov (náhrada ihličnanov listnatými
drevinami), zalesňovania nezalesnených plôch a revitalizačných opatrení v lesoch
poškodených imisiami, a to pre tri scenáre (s vysokým, stredným a nízkym účinkom
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opatrení). Celková projekcia je zhrnutá v tabuľke 5-1. V slovenských lesoch sa v dlhodobom
výhľade predpokladá nárast zásob sekvestrovaného uhlíka.
Tab. 5-1: Projekcie záchytu CO2 lesnými porastami [Tg CO2]
Scenár
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
Vysoký
0.00
1,82
5,26
10,81
20,41
36,42
58,96
Stredný
0.00
0,97
3,70
8,14
16,22
29,43
45,59
Nízky
0.00
0,53
1,40
3,38
6,71
12,84
18,67
Zdroj: ŠTVRTÁ NÁRODNÁ SPRÁVA SR O ZMENE KLÍMY V SEKTORE VYUŢÍVANIA KRAJINY, 2005
Vo vzťahu k CO2 uvádzame nasledovné minimálne a maximálne scenáre vybraných
mitigačných opatrení v lesnom hospodárstve (MINĎÁŠ, J., ŠKVARENINA, J. (eds.) 2003):

opatrenie 1 - ochrana lesného a poľnohospodárskeho pôdneho fondu,

opatrenie 2 - regulácia ťaţby dreva a

opatrenie 3 - zalesňovanie nelesných pôd.
Scenáre sú porovnávané k „baseline“ scenáru pri ktorom emisie skleníkových plynov
by sa vyskytovali bez uvaţovanej politiky intervencie, resp. projektovej aktivity.
Ochrana lesného a poľnohospodárskeho pôdneho fondu
Toto opatrenie zahŕňa v sebe zníţenie poklesu výmery najmä ornej pôdy a zníţenie
výmery trvalého odlesnenia. Pre minimálny scenár ide o zmiernenie zniţovania poklesu
výmery ornej pôdy o 2000 ha ročne oproti „baseline“ scenáru. V prípade lesnej pôdy ide
o zníţenie výmery trvalo odlesňovaných plôch o 200 ha ročne. Pre maximálny scenár ide
o zmiernenie zniţovania poklesu výmery ornej pôdy o 4000 ha ročne oproti „baseline“
scenáru.
Regulácia ťaţby dreva
Toto opatrenie zahŕňa zniţovanie ťaţby dreva oproti „baseline“ scenáru a to
v minimálnom variante o 40 000m3 ročne (50% ihličnaté a 50% listnaté dreviny)
a v maximálnom variante o 80 000 m3 ročne (50% ihličnaté a 50% listnaté dreviny).
Zalesňovanie nelesných pôd
Konštrukcia zalesňovacieho scenára vychádza z doterajších praktických skúseností
z obdobia rokov 1995 – 1999 a predstavuje v 1. etape zalesňovanie 1 000 ha ročne do roku
2005, v 2. etape 2000 ha ročne do roku 2010 a v 3. etape 3 000 ha ročne do roku 2015 pre
minimálny variant a pre maximálny variant 1400 ha ročne do roku 2005, 3000 ha ročne do
roku 2010 a 4000 ha ročne do roku 2015. Sumárny prehľad efektov jednotlivých opatrení je
dokumentovaný v tabuľke 5-2.
Navrhované základné opatrenia v sektore lesného hospodárstva a vyuţívania krajiny
predstavujú v minimálnom variante zníţenie emisií (resp. zvýšenie fixácie oxidu uhličitého) o
1,1 Tg CO2 k roku 2015 a v maximálnom variante 1,5 Tg CO2. Úspešnosť
realizácie
jednotlivých opatrení bude v značnej miere závislá od miery angaţovanosti jednotlivých
odvetví rezortu pôdohospodárstva, nakoľko budú tieto opatrenia reálnou súčasťou konkrétnej
lesníckej resp. poľnohospodárskej politiky (MINĎÁŠ, J., ŠKVARENINA, J. (eds.) 2003).
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Tab. 5-2: Scenár vývoja emisií/záchytov CO2 podľa navrhovaných opatrení v sektore lesného
hospodárstva a vyuţívania krajiny
1990
1998
2000
2005
2010
2015
1693,9
1560,7
2640
1436
1101
- 1185
GgCO2
Baseline
Opatrenie1
Bilancia CO2 – MIN
Bilancia CO2 – MAX
Rozdiel – MIN
Rozdiel - MAX
Opatrenie2
Bilancia CO2 – MIN
Bilancia CO2 – MAX
Rozdiel – MIN
Rozdiel - MAX
Opatrenie3
Rozdiel – MIN
Rozdiel - MAX

- 2640
- 2640

-1509
-1524
-73
-88

-1152
-1181
-51
-80

-1284
-1327
-99
-142

GgCO2
GgCO2
GgCO2
GgCO2

- 2640
- 2640
0
0

-1766
-2096
-330
-660

-1761
-2091
-660
-990

-2175
-2505
-990
-1320

GgCO2
GgCO2

0
0

-1,4
-1,9

-9,7
-13,0

-31,4
-41,8

0
0

-404,4
-749,9

-720,7
-1083

-1120,4
-1503,8

GgCO2
GgCO2
GgCO2
GgCO2

- 1693,9
- 1693,9

- 1560,7
- 1560,7

Opatrenia spolu
MIN
GgCO2
MAX
GgCO2
Zdroj: MINĎÁŠ, J., ŠKVARENINA, J. (EDS.), 2003

5.3 Moţnosti kvantifikácie sekvestrácie uhlíka v lesnom hospodárstve
Podpisom Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy z roku 1992 a Kjótskeho
protokolu na Konferencii zmluvných strán v Kjóte v decembri 1997 vzrástol záujem o oblasť
lesného hospodárstva, ktoré môţe zníţiť v atmosfére nárast koncentrácie hlavného
skleníkového plynu - CO2. Niekoľko štúdií ukázalo, ţe nárastom zalesňovania, resp.
zamedzením odlesňovania môţeme zvýšiť zásoby uhlíka v lesoch v nasledujúcich 50 rokoch
aţ o 60-90 GtC. Lesníctvo zohráva v globálnom uhlíkovom cykle dôleţitú úlohu. Pribliţne 60
GtC sa kaţdý rok vymení medzi terestriálnym ekosystémom a atmosférou, pričom 80 %
z tohto mnoţstva pripadá na lesné ekosystémy (ECCM, DOKUMENT 1).
Úloha lesného hospodárstva v rámci obchodného systému s uhlíkovými kreditmi môţe
byť zaujímavá pri pokrytí nákladov na redukciu emisií. Odhady pilotných projektov indikujú,
ţe záchyty uhlíka v lesoch sú dosiahnuteľné pri nákladoch 10 – 30 $ / tC. Redukčné jednotky
emisií, ktoré vznikli následkom lesníckych opatrení a zmenou vyuţívania krajiny sú spojené
s určitými komplikáciami. Uvoľňovanie uhlíka pri spaľovaní fosílnych palív je jednorázový,
jednosmerný proces. Uhlíkový tok z vegetácie je v porovnaní s fosílnymi palivami
dvojsmerný kontinuálny proces.
Model obchodu s uhlíkom vychádza z teoretických princípov obchodovania s uhlíkom
(Pozri kap. 1). Princíp obchodu s uhlíkovými kreditmi je v tom, ţe štát stanoví mnoţstvo
uhlíkových kreditov vo forme certifikátov. Cena certifikátov sa určí pôsobením ponuky
a dopytu na vytvorenom trhu. Štát emituje obmedzené mnoţstvo certifikátov za nulovú cenu,
resp. vo výške PIGOUOVEJ dane. Certifikáty sú voľne obchodovateľné a v rámci obchodu
s uhlíkom je moţné uplatniť výmenu redukčných emisných jednotiek vyprodukovaných
v lesnom hospodárstve za emisné kvóty prevádzkovateľom takýchto jednotiek. V rámci
lesného hospodárstva je problematická kvantifikácia záchytu uhlíka. Z tohto dôvodu sa
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zameriame na poţiadavky na lesné hospodárstvo pri produkcii emisných redukčných
jednotiek, resp. uhlíkových záchytov. V ďalších častiach sa zaoberáme problematikou
kvantifikácie uhlíkových záchytov, ktoré sú doplnené modelovými príkladmi.

5.3.1 Lesné hospodárstvo a poţiadavky systému obchodovania s uhlíkom
Poţiadavky systému obchodovania s uhlíkom analyzujeme na príklade zalesňovania
nelesných pôd. Podmienkou spoľahlivého a transparentného fungovania lesného hospodárstva
v systéme obchodovania s uhlíkovými kreditmi je splnenie nasledovných poţiadaviek
(ECCM, dokument 6):

výber zalesňovacích plôch,

odhad existujúcej uhlíkovej zásoby,

príprava a rozvoj lesných hospodárskych plánov,

prognóza sekvestrácie uhlíka,

monitoring a zmeny uhlíkovej zásoby.
Výber zalesňovacích plôch
Výber nových zalesňovacích plôch musí byť starostlivo prehodnotený. Obdobie
sekvestrácie často krát presahuje periódu 100 rokov. Proces selekcie zalesňovacích plôch by
mal zahŕňať počiatočný prieskum súčasnej vegetácie, vyuţívania krajiny, kvality pôdy, rizika
výskytu náhodných ťaţieb a iných krajinných charakteristík. Vyselektované plochy by mali
podliehať podrobnejšiemu prieskumu.
Odhad existujúcej uhlíkovej zásoby
Pre určenie spoľahlivého referenčného bodu je potrebné stanoviť počiatočnú zásobu
uhlíka na ploche. Na bezlesných plochách je potrebné stanoviť zásobu uhlíka v trávnatej
vegetácii, pôde, koreňoch a humuse. Ak ide o plochy, ktoré sú porastené drevinami je
potrebné vykonať komplexnú inventarizáciu počiatočného stavu uhlíka. Komplexnú
inventarizáciu počiatočného stavu uhlíka je potrebné vykonať v prípade lesníckych opatrení,
ktoré zvyšujú uhlíkovú zásobu v uţ existujúcich lesoch (predlţovanie rubnej doby porastov,
zmena drevinového zloţenia a pod.).
Príprava a rozvoj lesných hospodárskych plánov
Lesnícke opatrenia stanovené v LHP (drevinové zloţenie, zakmenenie, intenzita a sila
výchovných zásahov) budú ovplyvňovať potenciál sekvestrácie uhlíka na navrhovanej ploche.
Lesný ekosystém ponúka okrem sekvestrácie uhlíka širokú škálu funkcií (zvýšenie
a zachovanie biodiverzity, rekreačná, zdravotná funkcia a pod.). Plány obhospodarovania lesa
by mali byť pripravované z tohto dôvodu širokým rozsahom projektantov.
Prognóza sekvestrácie uhlíka
Na prognózovanie zvyšovania zásoby uhlíka v lesoch môţeme vyuţiť rôzne
modelovacie techniky. Modely by mali vychádzať z empirických údajov o raste stromov,
resp. rastových simulátorov. Simulačné modely poskytujú detailnejšie výstupy a umoţňujú
projektovému manaţérovi skúmanie rôznych alternatívnych scenárov. V rámci SR je moţné
na modelovanie zásoby uhlíka v závislosti od drevinového zloţenia, intenzity výchovných
zásahov a veku modelovať rastovým simulátorom lesa SIBYLA (FABRIKA, M. 2003, 2005).
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Monitoring a zmeny uhlíkovej zásoby
Prognózovaná sekvestrácia uhlíka musí byť overená meraním rastových charakteristík
vegetácie a stanovením uhlíkovej zásoby. Monitoring by mal zahŕňať periodickú inventúru
uhlíkovej zásoby. V niektorých prípadoch je vhodné monitorovať biomasu na základe
merania biomasy zo vzoriek stromov (kmeň, konáre, korene, listy). Výsledné hodnoty zo
vzoriek môţeme vyuţiť pri stanovení komplexnej zásoby uhlíka na základe vzťahov medzi
nameranými veličinami.
5.3.2 Kvantifikácia uhlíka
Sekvestrácia uhlíka vo vegetácii je komplexný dynamický proces. Rastliny prijímajú
CO2 v procese fotosyntézy, ktorá umoţňuje rastlinám rásť. Proces viazania CO2 ovplyvňuje
najmä koncentrácia atmosférického CO2, svetlo, voda, teplota, obsah a prístupnosť ţivín
a druh rastliny. Rastliny určité mnoţstvo CO2 strácajú počas respirácie a prostredníctvom
rozkladu koreňov, dreva a listov. Cyklus rozkladu organickej hmoty je ukončený opätovným
návratom CO2 do atmosféry.
Modely uhlíkovej sekvestrácie kvantifikujú uhlíkový záchyt v dvoch častiach:

hlavný porast (kmeň vrátane koruny a koreňov),

podruţný porast (prebierky, produkty z dreva).
Záchyt uhlíka na hektár lesa môţeme vypočítať pre druh dreviny na základe vývoja
zásoby hlavného a podruţného porastu. Hustota dreva dreviny pri určitej vlhkosti umoţňuje
kvantifikovať zásobu uhlíka v dreve. Pri kvantifikácii záchytu uhlíka môţeme vyuţiť tzv.
konverzné faktory (obr. 5-1), ktoré môţu uľahčiť kvantifikáciu biomasy, resp. uhlíka.
V rámci národných uhlíkových bilancií, alebo jednotlivých uhlíkových projektov je
potrebné vybrať vhodnú metódu na kvantifikáciu uhlíkových záchytov. V ďalšej časti
posúdime metodológiu modelov kvantifikácie uhlíka a ich aplikácie v rámci nasledovných
moţných systémoch:

národné záchyty uhlíka: kvantifikácia uhlíka v lesnom hospodárstve a pri zmenách
vyuţívania krajiny podľa článkov 3.3 a 3.4 Kjótskeho protokolu,

mechanizmy flexibilitu Kjótskeho protokolu: Spoločné plnenie záväzkov – Joint
Implementation (JI) a Mechanizmus čistého rozvoja – Clean Development Mechanism
(CDM),

dobrovoľné projekty mimo Kjótskeho protokolu.
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Konverzné faktory
1) Upraviť vnútorný objem kmeňa zahrňujúc nepredajné
mnoţstvo ako kôra, vrcholce a vetvy:
Vynásobenie objemu kmeňa 1.454
2) Odhadnúť podzemný objem:
Vynásobenie objemu kmeňa 0.396
3) Získanie celkového objemu drevnej hmoty:
Sčítanie 1) a 2)
4) Prevod objemu drevnej hmoty (m3) na tony biomasy
(sušina):
Vynásobenie objemu drevnej hmoty 0.43
5) Prevod biomasy na uhlík
Vynásobenie biomasy 0.5
6) Prevod uhlíka na ekvivalent CO2
Vynásobenie uhlíka 3.6667
Obr. 5-1: Konverzné faktory (CANADA‟S MODEL FOREST PROGRAM, 2000)
5.3.3 Metódy kvantifikácie uhlíka
Na kvantifikáciu a tvorbu modelov záchytu uhlíka v rámci opatrení lesného
hospodárstva môţeme vyuţiť tri základné metodologické postupy (ECCM, DOKUMENT 5):

sekvestrácia uhlíka: CBP uhlíka, zmena uhlíkovej zásoby počas určitej časovej
periódy,

priemerná uhlíková zásoba,

kumulatívna uhlíková zásoba.
Uhlík obyčajne kvantifikujeme v jednotkách tC/ha (tony uhlíka na 1 ha). Jednotlivé
postupy objasníme na vybranom modelovom príklade, ktorý je zostrojený na základe
rastového simulátora „SIBYLA“. Model je zostrojený pre smrekovú monokultúru, bonita 28.
V modeli je zahrnutý hlavný a podruţný porast, čo komplexne zachytáva mnoţstvo
sekvestrovaného uhlíka počas obdobia 100 rokov.
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Obr. 5-2: Očakávaný záchyt uhlíka v biomase na ha SM porastu, bonita 28
Sekvestrácia uhlíka
Sekvestráciu uhlíka môţeme krátkodobo merať celkovým beţným prírastkom uhlíka
(tC/rok/ha). Z dlhodobého hľadiska meriame rozdiel zásob uhlíka meraný v tC/ha.
Celkový beţný prírastok uhlíka je v grafe zobrazený prerušovanou čiarou a je meraný
na pravej pomocnej osi y. Celkový beţný prírastok uhlíka rapídne stúpa v prvej fáze rastu
porastu. Maximum v uvedenom príklade dosahuje v 25 roku porastu – 5,36 tC/rok/ha. Po
dosiahnutí vrcholu CBP C s rastúcim vekom a so stúpajúcimi nárokmi na svetlo a ţiviny
klesá. V modelovom príklade pri predĺţení veku na 160 rokov poklesne CBP C na hodnotu
2,8 tC/rok/ha. Meranie CBP uhlíka naráţa v praxi na určité problémy. CBP kaţdoročne
varíruje čo znemoţňuje kvantifikáciu a porovnávania. Okrem tejto skutočnosti výpočet
kaţdoročnej kvantifikácie uhlíka a jej zmeny nie sú pre praktické účely potrebné. Z tohto
dôvodu sa v rámci projektov podľa článkov 3.3 a 3.4 Kjótskeho protokolu kvantifikuje
absolútna zmena sekvestrácie uhlíka v určitom čase. V modelovom príklade absolútna zmena
je znázornená v päťročných intervaloch tmavozelenou krivkou, pričom vo veku sto rokov od
zaloţenia porastu sekvestrácia uhlíka dosahuje hodnotu 377 tC/ha. Takéto meranie je
kompatibilné s cieľmi „Rámcového dohovoru o zmene klímy“ – stabilizovať koncentráciu
skleníkových plynov na bezpečnú úroveň. Napriek vyuţívaniu tohto prístupu, je táto metóda
kritizovaná z nasledujúcich dôvodov.:

dosiahnutie naprojektovanej dlhodobej priemernej zásoby uhlíka je spojené s rizikom
a pochybnosťami,

emisia dodaná do atmosféry na začiatku projektu bude niekoľko rokov pred tým ako ju
zachytí les prispievať k otepľovaniu atmosféry.
Priemerná a kumulatívna uhlíková zásoba
V rámci lesníckych uhlíkových projektov spoločného plnenia záväzkov – projekty JI
podľa „Rámcového dohovoru o zmene klímy“ môţeme kvantifikovať kompenzačný efekt
uhlíka – uhlíkový offset resp. priemernú dlhodobú zmenu uhlíkovej zásoby (TIPPER, JONG,
2000). Priemerná uhlíková zásoba vyjadruje rovnováţnu hladinu uhlíka počas doby
ţivotnosti lesníckeho projektu). Priemernú uhlíkovú zásobu vypočítame ako podiel plochy
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pod krivkou celkovej sekvestrácie uhlíka (hrubá krivka s košotvorcami) a časovej periódy
sekvestrácie uhlíka. V modelovom príklade je priemerná uhlíková zásoba znázornená plnou
krivkou. Metóda priemernej uhlíkovej zásoby v porovnaní s celkovou sekvestráciou ponúka
z dlhodobého hľadiska podáva realistickejší obraz dlhodobého benefitu lesníckych projektov.
Pri kvantifikácii offsetu uhlíka vyuţívame kumulatívnu uhlíkovú zásobu (plocha pod
krivkou celkovej sekvestrácie). Ide najmä o projekty, pri ktorých účtovanie uhlíka je
poţadované na začiatku projektu. Emisie uhlíka z fosílnych palív zostávajú v atmosfére
niekoľko desaťročí a prispievajú tak ku globálnemu otepľovaniu. Dlhodobé prírodné
uskladňovanie uhlíka, resp. potenciál a prognózovanie záchytu prostredníctvom lesných
porastoch v 25, 50 a 100 ročných časových periódach je náročné najmä vo vzťahu k emisiám,
ktoré sú uvoľnené na začiatku projektu. Globálny efekt otepľovania zapríčinený skleníkovými
plynmi by mal byť v protiklade k netto chladiacemu efektu sekvestrácie prostredníctvom rastu
lesných porastov.
Metóda zmierňujúca emisný a sekvestračný proces (TIPPER, JONG, 2000) porovnáva
celkový atmosférický efekt oteplenia s čistým ochladzovacím efektom zapríčineným lesným
porastom v časovom rámci 100 rokov. Kompenzácia – uhlíkový offset je vyjadrený ako
plocha pod krivkou sekvestrácie uhlíka (kumulatívna uhlíková zásoba vyjadrená v tC
v časovej perióde 100 rokov). V modelovom príklade kumulatívna zásoba uhlíka je 15 746
tC/ha počas obdobia 100 rokov. Prepočítavací faktor odvodený z dynamiky uhlíkového cyklu
umoţňuje konverziu kumulatívnej uhlíkovej zásoby (naakumulovaný uhlík za obdobie 100
rokov) na uhlíkový offset. Táto metóda zmierňuje efekt emisií uhlíka na začiatku projektu
s efektom sekvestrácie uhlíka počas doby ţivotnosti projektu. Metóda
“carbon offset”
zrovná emisné a sekvestračné procesy vyrovnaním efektu emisií (zostávajúcich v ovzduší po
mnoho rokov) na globálne oteplenie voči čistému chladiacemu efektu vytvorenému uhlíkom
uchovaným v lese v časovom rámci 100 rokov. V modelovom príklade kumulatívna zásoba
uhlíka 15 746 tC/ha počas 100 rokov je adekvátna uhlíkovému offsetu 157 tC/ha na začiatku
projektu v roku 0. Metóda uhlíkového offsetu je analogická s metódou výpočtu priemernej
uhlíkovej zásoby pri dobe ţivotnosti 100 rokov. Uhlíkový offset počíta s časovým posunom,
ktorý je spojený so sekvestráciou uhlíka počas rastu lesa. Les, ktorý napr. za 100 rokov
sekvestruje 300 ton uhlíka nespôsobí túto sekvestráciu okamţite. Časť z mnoţstva 300 ton
ostáva v atmosfére aţ do dosiahnutia veku lesa 100 rokov. Táto časť prispieva k uhlíkovým
zmenám. Kvantifikácia uhlíka vyjadrená offsetom počíta s príspevkom tejto časti uhlíka
k otepľovaniu atmosféry.
5.3.4 Účtovanie uhlíka
Národné účtovanie uhlíkových záchytov
Podľa článku 3.3 Kjótskeho protokolu sa overujú a zúčtujú národné zmeny
v uskladňovaní uhlíka prostredníctvom zalesňovania, znovuzalesňovania a odlesňovania od
roku 1990. Zmena uhlíkovej zásoby sa účtuje ako jej celkový rozdiel na začiatku a na konci
obdobia, čiţe ako absolútna zmena sekvestrácie uhlíka počas záväzného obdobia. Pozitívne
zmeny v uhlíkovej zásoby prispievajú k dosiahnutiu národných emisných cieľov.
Podľa článku 3.4 môţu byť zahrnuté do národného uhlíkového zúčtovania ďalšie
aktivity v oblastiach:

lesnícke aktivity,

zmena vyuţívania poľnohospodárskej pôdy,

zmena vyuţívania trvalo trávnatých porastov,

ozeleňovanie.
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Účtovanie uhlíka v rámci projektov JI a CDM
Detailné pravidlá pre projekty JI a CDM sa tvoria v posledných rokoch. Pozornosť je
zameraná najmä na CDM projekty v nadväznosti na realizáciu emisných cieľov rozvinutých
krajín na základe lesníckych projektov a projektov zmeny vyuţívania pôdy v rozvojových
krajinách. Z hľadiska účtovania uhlíkových zásob vytvorených lesníckou činnosťou
a projektov zmien vyuţívania krajiny (projekty JI a CDM) je moţné uplatniť jeden z troch
nasledovných prístupov (ECCM, DOKUMENT 11):

zmena celkovej zásoby uhlíka – po schválení uhlíkovej sekvestrácie sú uhlíkové
kreditné jednotky vydané na základe celkovej zmeny uhlíkovej zásoby počas
zúčtovacej časovej periódy (obr. 5-3a),

zmena priemernej uhlíkovej zásoby - po schválení uhlíkovej sekvestrácie sú uhlíkové
kreditné jednotky vydané na základe priemernej zmeny uhlíkovej zásoby počas
zúčtovacej časovej periódy (obr. 5-3b),

oneskorený prístup - po schválení uhlíkovej sekvestrácie uhlík zostáva v biomase pre
budúcu periódu pred tým ako sú vydané uhlíkové kredity (obr. 5-3c).
a) zmena celkovej zásoby C

b) zmena priemernej zásoby C

Koniec zúčtovacieho obdobia
Certifikácia a vydanie kreditov

Koniec zúčtovacieho obdobia
Certifikácia a vydanie kreditov

Celková zmena
uhlíkovej zásoby

čas

priemerrná zmena
uhlíkovej zásoby

čas

c) oneskorený prístup – zmena celkovej zásoby C
Koniec zúčtovacieho obdobia

Certifikácia a vydanie kreditov
Celková zmena
uhlíkovej zásoby

čas

Obr. 5-3: Rôzne prístupy účtovania zmeny uhlíkovej zásoby projektov JI a CDM
V rámci projektov CDM je diskutovaná dĺţka obdobia projektov. Pre CDM projekty
nelesníckeho zamerania je stanovená dĺţka projektov na obdobie 7 rokov s maximálnym
dvojnásobným predĺţením (max. 21 rokov), alebo 10 rokov bez moţnosti predĺţenia. V rámci
lesníckych projektov je časová perióda projektovania dlhšia. Ide o 20 ročné projekty
s moţnosťou dvojnásobného predĺţenia, alebo projekty s dĺţkou obdobia 30 rokov
(UNFCCC-1).
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Pre projekty JI sa v niektorých krajinách vypracovali metodologické pokyny a
smernice. Metodologické smernice stanovujú implementáciu JI projektov v danej krajine
a kritériá posudzovania projektov. Napr. v Českej republike sú projekty JI posudzované
podľa nasledovných vybraných kritérií (www.biom.cz):

Celkové a ročné zníţenie skleníkových plynov.

Poţadované mnoţstvo emisných kreditov.

Ponúkaná cena za jednotku redukcie emisií.

Súlad s prioritami politiky ŢP a s prioritami štátneho programu.

Podmienka "najlepšej dostupnej techniky" v súlade s prijímanou legislatívou ES.

Prínos pre rozšírenie know-how a nových technológií.

Environmentálne aspekty projektu a ekonomické aspekty projektu.
Účtovanie uhlíka v rámci dobrovoľných projektov mimo Kjótskeho protokolu
Dobrovoľný uhlíkový obchod sa vyvíjal počas procesu ratifikácie Kjótskeho
protokolu. Tieto projekty majú charakter projektov „učenie sa zo skúseností“, pričom sa
vyuţívajú rozdielne účtovacie metódy uhlíka. Vo všeobecnosti určujú pri týchto projektoch
metodiku účtovania a kreditnú periódu kupujúci. Napr. kupujúci môţe mať pripravené fázové
platby za záchyt uhlíka v časovej perióde 100 rokov. Iný kupujúci môţe mať pripravenú
garantovanú platbu za sekvestráciu uhlíka počas obdobia 25 rokov s garanciou ţivotnosti
projektu 50 rokov. Iniciátori projektu adresujú svoje poţiadavky na uhlíkovom trhu. V rámci
dobrovoľných schém je vo všeobecnosti vyţadovaná určitá platba na začiatku projektu.
Kupujúci pritom definujú ţivotnosť projektu a metodiku účtovania.
Prehľad metodiky účtovania uhlíka podľa národnej schémy, mechanizmov Kjótskeho
protokolu a dobrovoľnej schémy je zhrnutý v tabuľke 5-3 (ECCM, DOKUMENT 11).
Tab. 5-3: Prehľad metodiky účtovania uhlíka
Národné
účtovanie

Mechanizmy
flexibility
(JI, CDM)
Dobrovoľné
účtovanie

Lesnícke aktivity
Zmeny vyuţívania krajiny
 Zalesňovanie, odlesňovanie
 Lesnícky manaţment
 Zmeny vyuţívania poľ. pôdy, TTP,
ozeleňovanie
 Zalesňovanie, znovuzalesňovanie,
 Lesnícky manaţment
Rôzne:
 prevaţne zalesňovanie,
znovuzalesňovanie a prevencia
odlesňovania

Účtovacia metóda
 Zmena v uhlíkovej zásobe
k roku 1990
 Čisté účtovné zmeny
v uhlíkovej zásobe
 Zmena v uhlíkovej zásobe
(alebo priemerná zmena)
počas kreditnej periódy
Rôzne:
 zmena celkovej zásoby
 zmena priemernej zásoby
 kumulatívna uhlíková zásoba

5.3.5 Príklad: Model kvantifikácie uhlíka – novozaloţený lesný porast
Projekt uvaţuje so zaloţením nového lesného porastu na nevyuţívanej pôde. Pre
prehľadnosť uvaţujeme ţe porast má 100 % zastúpenie dreviny smrek. Pri vypracovaní
projektu je potrebné sa zamerať na nasledovné súčasti:

ekologické podmienky stanovišťa (geológia, pôda, klimatické podmienky),

manaţment (náklady, zdroje financovania, moţnosť vyuţívania fondov, výnosy),
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plán obhospodarovania lesného porastu (zaloţenie porastu, pestovné zásahy),
riziká a obmedzenia,
odhad existujúcej uhlíkovej zásoby,
kvantifikácia sekvestrácie a uhlíkový offset, prognóza počas ţivotnosti projektu.

V nasledujúcej časti sa zameriame na kvantifikáciu sekvestrácie uhlíka a uhlíkového
offsetu. Model kvantifikácie uhlíka je vypracovaný rastovým simulátorom SIBYLA
(FABRIKA, 2003, 2005) . Rastový simulátor umoţňuje kvantifikovať uhlík aj pre porasty
s rôznym drevinovým zloţením pri ich rôznom zastúpení, pričom uhlík je kvantifikovaný na
základe hmotnosti biomasy dreva, kôry, koreňov a asimilačných orgánov prerátaných na
sušinu počas analyzovanej časovej periódy. Model uvaţuje s prebierkovým reţimom
a kvantifikuje celkovú sekvestráciu uhlíka, viazanie uhlíka porastu a sumu uhlíka prebierok.
Vstupné údaje:
Drevina:
Bonita:
Ţivotnosť projektu:

SM
28
100 rokov

Tab. 5-4:, Obr. 5-4: Celková sekvestrácia uhlíka (C spolu), viazanie uhlíka porastu (C porast)
a suma uhlíka prebierok (C prebierky) v tC/ha, drevina SM, bonita 28
Vek C porast C prebierok C spolu
0
0,1
0,0
0,1
5
1,1
0,0
1,1
10
2,1
0,0
2,1
15
4,2
0,0
4,2
20
8,5
0,0
8,5
25
24,8
0,0
24,8
30
50,2
1,4
51,7
35
66,1
12,3
78,3
40
82,9
20,3
103,2
45
99,3
28,4
127,7
50
114,3
37,8
152,1
55
128,2
47,8
176,0
60
141,3
58,2
199,5
65
153,1
70,3
223,5
70
163,9
82,9
246,8
75
174,0
94,3
268,3
80
183,1
107,4
290,5
85
191,5
121,0
312,5
90
199,2
135,1
334,3
95
206,4
149,4
355,8
100
212,3
164,3
376,6

400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
0

20
C spolu

40

60
C porast

80

100
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Krivka celkovej sekvestrácie zahŕňa akumulovaný uhlík stojaceho porastu a uhlík
vyťaţeného dreva v rámci prebierok. Vyťaţenú drevnú surovinu vyuţívame na výrobu
drevných medziproduktov a produktov a ako zdroj energie. Nahrádzaním konštrukčných
materiálov akými sú cement, tehly, oceľ drevom výrazne prispievame k zniţovaniu emisií
uhlíka. Nahradením napr. 1 m3 tehál rovnakým objemom dreva môţeme zabrániť vzniku
takmer 1,1 tC čo predstavuje 4 t CO2 (TIPPER R, et al. 2004).
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Na základe metodiky kvantifikácie uhlíka v lesnom poraste môţeme stanoviť jeho
celkový beţný prírastok C (CBP C), krivku sekvestrácie a uhlíkový offset.
Výsledné údaje sú uvedené v tab. 5. 4 a vývoj záchytu uhlíka v časovej perióde 100
rokov zobrazený na obr. 5.4.
Tab. 5-5:, Obr. 5-5: Celkový beţný prírastok uhlíka (CBP C), sekvestrácia uhlíka
(sekvestrácia C) a uhlíkový offset (Offset C), drevina SM, bonita 28
CBP C
Sekvestrácia C Offset C
Vek tC/ha/rok (tC/ha)
(tC/ha)
0
0,00
0
0
5
0,21
1
0
10
0,42
2
0
15
0,85
4
0
20
3,27
8
1
25
5,36
25
1
30
5,15
52
3
35
4,93
78
7
40
4,89
103
11
45
4,84
128
17
50
4,74
152
24
55
4,74
176
32
60
4,73
199
41
65
4,48
223
52
70
4,37
247
64
75
4,42
268
77
80
4,38
291
91
85
4,33
312
106
90
4,23
334
122
95
3,86
356
139
100
3,44
377
157
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Celkový rozdiel medzi zásobou uhlíka počas obdobia 100 rokov predstavuje 377 tC/ha
(1384 tCO2/ha), priemerná zmena uhlíkovej zásoby resp. uhlíkový offset 157 tC/ha (576
tCO2/ha) . CBP uhlíka kolíše v rozpätí 0,21 – 5,15 tC/ha/rok (0,77 – 18,9 tCO2/ ha/rok ).
Tabuľka 5-6 prezentuje sériu odhadovaných platieb pre les v modelovom príklade pri
uvedenej bonite a rôznej rozlohe. Platby sú čisto špekulatívne, ale sú zaloţené na platbách,
ktoré firma z UK ponúkala za carbon offset (počítaný na 100 rokov) vo Francúzsku,
Španielsku a Taliansku (údaje prepočítané na základe výsledkov projektu CATapult, www.catapultproject.org). Tieto hodnoty slúţia na ilustráciu pre potenciálny zisk za predaj
uhlíkového offsetu.
Tab. 5-6: Odhadované platby za carbon offset vytvorený zalesnením s rôznou rozlohou,
drevina SM, bonita 28 (Carbon offset po 100 rokoch: 157 tC / ha)
Rozloha zalesneného územia
(ha)
5
10
15

5.00
3 925
7 850
11 775

Platby (€)
7.00
5 495
10 990
16 485

10.00
7 850
15 700
23 550
64

Z hľadiska lesníckych projektov je vhodné stanoviť tieţ rubný vek porastu z pohľadu
sekvestrácie uhlíka. Analogicky ako pri objemovej produkcii môţeme stanoviť optimálny
rubný vek vo veku, kedy kulminuje CPP sekvestrácie uhlíka na základe priesečníka CBP
a CPP. Optimálny rubný vek z pohľadu sekvestrácie uhlíka modelového príkladu je vo veku
100 rokov, kedy kulminuje CPP pri hodnote 3,77 tC/ha/rok (obr. 5-6). Pri objemovej
produkcii analyzovaného porastu kulminuje CPP vo veku 123 rokov. V tomto veku dosahuje
objemová produkcia pri danej bonite CPP takmer 11 m3 /ha/rok.
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Obr. 5-6: Celkový beţný prírastok (CBP C) a celkový priemerný prírastok uhlíka (CPP C)
Pomocou rastových simulátorov môţeme prognózovať a kvantifikovať taktieţ zmenu
uhlíkovej sekvestrácie pri predlţovaní rubnej doby, pri zmene drevinového zloţenia, tvaru
lesa a pri zmene hospodárskeho spôsobu. Rastové simulátory predstavujú efektívny nástroj
pri projektovaní a tvorbe modelov sekvestrácie uhlíka.
5.3.6 Príklad: Model kvantifikácie uhlíka – kotol na biomasu
Modelový príklad vychádza z údajov a výsledkov projektu CATapult
(www.catapultproject.org).
V obecnom úrade v Škótsku bol inštalovaný 120 kW kotol na biomasu. V rámci
kvantifikácie zníţenia emisií CO2 je potrebné porovnať základný scenár s vykurovaním
fosílneho energetického nosiča so scenárom vykurovania biomasou – projektový scenár. Ako
základný scenár je zvolené vykurovanie LPG, ktoré z pohľadu produkovaných emisií môţeme
povaţovať za jedno z najlepších technológií. V tabuľke 5-7 a 5-8 sú uvedené ročné emisie
v základnom a projektovom scenári.
Tab. 5-7: Celkové mnoţstvo emisií CO2 z kotla na LPG – základný scenár
Zdroj emisií
a. Jednotka LPG
b. Spracovanie paliva
c. Preprava paliva

mnoţstvo CO2 (kg/rok)
47 972
3 091
819
65

Celkové mnoţstvo

51 882

Tab. 5-8: Celkové mnoţstvo emisií z kotla na biomasu – projektový scenár
Zdroj emisií
a. Kotolná jednotka na biomasu
b. Spracovanie paliva
c. Preprava paliva
Celkové mnoţstvo

mnoţstvo CO2 (kg/rok)
452
1 081
798
2 331

Celkové mnoţstvo emisie vznikajúcej pri pouţití kotolného systému na LPG je 51,9 t
CO2/rok, pri spaľovaní biomasy 2,3 t CO2/ rok. V základnom scenári – vykurovanie fosílnym
palivom uvaţujeme tieţ s emisiami ktoré vznikajú pri spracovaní a preprave paliva. Pri
vykurovaní biomasou sú v emisiách zahrnuté tieţ emisie, ktoré vznikajú pri spotrebe
elektrickej energie podávacím zásobníkom a ventilátorom. Ďalej sú zahrnuté emisie pri
spracovaní paliva, pri sušení a štiepkovaní dreva, kde sa pouţíva energia z dieselového
generátora. Pri výpočte emisií prepravy paliva sa počíta preprava nákladným autom
so vzdialenosťou 100 km.
Porovnanie alternatívnych scenárov
V rámci porovnania alternatív vykurovania stanovíme ročné zníţenie emisií CO2. Niţšie
uvedená tabuľka 5-9 znázorňuje ročný uhlíkový kredit vznikajúci inštaláciou kotolného
systému na biomasu.
Tab. 5-9: Celkové zníţenie emisie pre projekt kotolne na biomasu
Zdroj emisií
LPG vykurovanie
Biomasa
Celkový rozdiel

emisie CO2 (ton/rok)
51,9
2,3
49,6

Celkové zníţenie emisií je 49,6 ton CO2 za rok. Ak by sa projekt realizoval v rozvojovej
krajine v rámci mechanizmu CDM umoţňovalo by to podľa Kjótského protokolu výber
periódy zúčtovania z dvoch moţností:
1.
2.

maximálne sedem rokov, ktoré môţu byť predĺţené najviac dvakrát, pričom pri
kaţdom predĺţení treba vyhodnotiť základný scenár a uistiť sa, ţe stále platí,
maximálne desať rokov bez moţnosti predĺţenia.

Pri pouţití konzervatívnejšej moţnosti s 10 ročným obdobím by celkové zníţenie
emisií uhlíka pri pouţití projektu predstavovalo 496 ton CO2. V obchode s uhlíkom pri cene
20 €/t CO2 by to predstavovalo hodnotu takmer 10 000 €.

5.4 Zhrnutie z pohľadu lesného hospodárstva
Medzi najvýznamnejšie mitigačné opatrenia v lesnom hospodárstve, ktoré zmierňujú
negatívny vplyv uhlíka môţeme zaradiť zalesňovanie nelesných pôd a energetické vyuţívanie
biomasy ako náhrada za fosílne palivá. Ostatné opatrenia, ktoré zvyšujú zásobu uhlíka
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v lesoch sú spojené s problematickou kvantifikáciou a vyhodnotením, resp. nákladovosť
týchto opatrení prevyšuje ich pozitívny efekt.
Z hľadiska implementácie lesného hospodárstva do procesu zúčtovania
a obchodovania s uhlíkovými kreditmi je potrebné a nevyhnutné vypracovať lesnícke projekty
sekvestrácie uhlíka pre určitú časovú periódu. Nevyhnutnou súčasťou projektu je
kvantifikácia a prognóza akumulácie uhlíka. Ako nástroj na kvantifikáciu sekvestrácie uhlíka
môţeme vyuţiť rastovú simuláciu lesa, ktorá umoţní modelovať a kvantifikovať záchyt
uhlíka v rôznej časovej perióde, drevinovom zloţení, prebierkovom reţime a pod. V rámci
projektov zameraných na energetické vyuţívanie biomasy je potrebné vypracovať a porovnať
projekt vyuţívania biomasy s alternatívnym projektom vyuţitia fosílnych palív, prípadne ak
ide o zmenu vykurovania súčasnú situáciu s projektovým zámerom.
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6 Bariéry pre integráciu lesného hospodárstva do obchodu
s uhlíkom
Uhlík je prítomný v ţijúcej biomase, mŕtvej alebo rozkladajúcej sa organickej hmote,
pôdnej organickej hmote, minerálnych pôdach a lesných produktoch. Tieto uhlíkové „zdroje“
nie sú stabilné a menia sa rôznym spôsobom. Uhlík sa pridáva ku kaţdému zdroju
prostredníctvom rôznych prírodných a antropogénnych procesov a odchádza zo zdroja
v premenlivých kvótach, buď vstupom do ďalšieho zdroja, alebo reemitujúc do atmosféry.
Z analýzy obchodu s uhlíkom v lesníctve vyplývajú nasledovné bariéry:
1. transakčné náklady lesníckych projektov,
2. alternatívne náklady lesníckych projektov a
3. ekonomická efektívnosť lesníckych projektov.

6.1 Transakčné náklady lesníckych projektov
Predtým ako sa môţu podniku pripísať príjmy z projektu na zniţovanie uhlíka, vzniká
mu mnoţstvo nákladov. Popri špecifických alternatívnych nákladoch projektu (teda
nákladoch obetovaných príleţitostí) sú predovšetkým pri takýchto projektoch relevantné
transakčné náklady, ktoré predstavujú náklady potrebné na uzavretie obchodu. Rozdeľujeme
ich na:
1. projektové náklady, ktoré sú potrebné na preukázanie dodatočného poklesu uhlíka
v rámci projektu,
2. náklady spojené s uplatnením sa na trhu, prostredníctvom ktorých projekt získava
certifikáty na zniţovanie uhlíka.
Takéto transakčné náklady by mohli podľa súčasných pravidiel predstavovať ďalšie
podstatné bariéry pre lesnícke projekty.
Nasledovná časť bliţšie predstavuje jednotlivé bariéry lesníckych projektov z titulu
spomínaných transakčných nákladov a ďalších obmedzení od nich odvodených.
6.1.1 Projektové náklady
Rámcové body poţiadaviek pre potvrdenie uznania Kjótskych projektov boli uzavreté
na siedmej konferencii zmluvných štátov v Marakéši (október/november 2001: tzv.
„Marrakech Accords“). Pre bilaterálne projektové mechanizmy JI a CDM je vţdy rámcovo
vyznačený štandardný postup, ktorý je podobný u oboch mechanizmov. Terajšie štandardné
postupy predstavujú celkovo dva kroky pre potvrdenie redukcie emisií (podľa DIW & KPMG
2003):

Prvý krok predstavuje správny rozsiahly projektový plán („Project-Design-Document“
= PDD), ktorý musí byť oficiálne schválený, odskúšaný, overený CDM projektmi
(resp. pri JI: verifikovaný) a následne registrovaný (JI: potvrdený).

Druhý krok predstavuje sprievodný monitoring, ako aj zodpovedajúce periodické
správy. Na tejto báze sú verifikované dosiahnuté redukcie emisií a certifikované
(CDM), resp. zapísané do národných inventárov (JI). Aţ teraz môţu byť CER resp.
ERU projekty vystavené a registrované, ako aj uhradené nositeľom projektu. Pretoţe
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je proces naozaj nákladný a komplikovaný a zlyhanie uznania projektu nie je
vylúčené, odporúča sa predradiť celému procesu formalizovanú krátku predbeţnú
kontrolu (DIW & KPMG 2003). Táto kontrola nie je povinná, ale pre vymedzenie
rizika chybnej investície je takmer nevyhnutná.
Predbeţná skúška (krátka predbeţná kontrola, nepovinná)
Predbeţná skúška projektu slúţi na to, aby včasne odhadla schopnosť uznania
zamýšľaných projektov ako aj moţné problémy, čím sa zároveň zníţia neskoršie skúšobné
náklady. Podľa odporúčaní má mať rozsah cca 12-15 strán a obsahovať popis projektu
(vrátane odhadnutého zníţenia emisií), kontrolnú listinu pre priradenie dôleţitých elementov
projektových ideí k relevantným jednotným kritériám (vrátane úloh k dodatočnému zníţeniu
CO2) ako aj kontrolnú listinu k priradeniu projektu (predovšetkým relevantnú v otázke, či
poprípade neprichádza do úvahy zjednodušený postup uznávania projektov). Zo strany
svetovej banky, ako aj u privátnych investoroch sa predpokladajú podobné, čiastočne tieţ
trocha rozsiahle predbeţné skúšky („Project Idea Notes“). Náklady tohto druhu predbeţných
skúšok boli vyčíslené (KAPP, 2004) na báze odpovedajúcich predbeţných skúseností na
3 000 €. Fond svetovej banky tzv. „Prototype Carbon Fund“ predpokladá rozsiahle predbeţné
skúšky, ktorých náklady sa rozvrhnuté na cca 15 000 - 20 000 €.
Plán projektu: PDD a jeho registrácia / uznanie (povinné)
Predloha projektového dizajnového dokumentu (PDD) je povinná ako pre JI, tak aj pre
CDM projekty. Tento PDD dokument musí podľa Marakéšskej dohody „Marrakech Accords
obsahovať nasledovné (zosumarizované podľa DIW & KPMG 2003):

podrobný popis projektu, vrátane dokumentácie dodrţania kritérií trvalosti a popis
účinkov projektu na ţivotné prostredie (pričom pri signifikantných obmedzeniach
ţivotného prostredia je dodatočne nutná skúška únosnosti ţivotného prostredia,
obdobné platí aj pre sociálne účinky), ako aj vrátane popisu systémových hraníc,
prípadne systém ovplyvňujúcich faktorov a moţné efekty premiestnenia emisií
(„lecks“ resp. „leakages“ – úniky);

základnú štúdiu (baseline), ktorá popisuje, ako by sa vyvíjala tzv. „uhlíková
domácnosť“ v rámci projektových hraníc bez uskutočnenia projektu (referenčný
prípad);

štúdiu viazanosti uhlíka a redukcie emisií, ktoré popisujú pre projekt prognózovanú
redukciu uhlíka v porovnaní s referenčným prípadom;

monitorovací plán, v ktorom sa popisuje zozbieranie a archivácia všetkých
relevantných údajov pre projekt ako aj jeho vyskúšanie a určenie zodpovedajúcich
vyhodnocovacích postupov;
Poţiadavky na PDD pre lesnícke projekty sa na deviatej konferencii zmluvných štátov
špecifikovali so zreteľom na CDM projekty. Pritom sa konkretizovali aj úlohy o pouţitých
postupoch a metódach. Rozsah a odborný nárok týchto poţiadaviek vyţadujú viactýţdňové
nasadenie interdisciplinárnych expertných tímov pre lesnícke PDD projekty.
Napríklad podľa KAPP (2004) boli Svetovou bankou predloţené lesnícke PDD
projekty pre Rumunsko (6 700 ha štátne zalesňovanie) a Moldavsko (14 500 ha štátne
zalesňovanie), ktoré s 13, resp. 16 stranami boli presne dodrţané a doplnené prostredníctvom
rozsiahlych sprievodných dokumentov (základná štúdia, štúdia uskladňovania uhlíka
a redukcie emisií, monitorovací plán). Pre základnú štúdiu bol udaný rozsah okolo 50 strán,
v ktorom sú obsiahnuté výsledky nevyhnutných otázok, meraní, záznamov biotopov, máp,
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fotiek, atď. Pre štúdiu uskladňovania uhlíka a redukcie emisií bolo rozvrhnutých 20-30 strán
s rozsiahlou prílohou tabuliek, ktoré obsahujú potrebný model uskladňovania uhlíka a analýzu
hospodárnosti. Monitorovací plán má 20-25 strán.
Náklady pre zostavenie takého lesníckeho PDD projektu vrátane všetkých
sprievodných dokumentov sú tým pre lesnícke projekty pomerne vysoké. KAPP (2004)
predpokladá potrebu 120-130 pracovných dní, ktoré by mohli postačovať v 2-3 mesiacoch
interdisciplinárnemu tímu pozostávajúceho z 5-7 expertov (z toho najmenej 2 týţdne prác
v teréne) a celkový rozpočet okolo 50 000-70 000 US$ (vrátane všetkých diét, nákladov na
materiál a laboratórne práce pre analýzu drevných a pôdnych skúšok, pôdnych meraní
a jednoduchých záznamov). Pri plánovaní takýchto projektov sa odporúča, plánovať
certifikácie na báze štandardov FSC (DIW & KPMG 2003). Je otázne, či by mali byť
zohľadnené s tým spojené náklady (pri veľkých lesných podnikoch okolo 12 000 € za
predbeţný audit, 26 000 € za hlavný audit a zakaţdým 13 000 € pre kaţdoročné kontrolné
audity; pre päť ročné časové obdobie kjótskej záväznej periódy teda cca 90 000 €).
Z hospodárskeho hľadiska hovoria viaceré argumenty za certifikáciu v tomto rámci.
Certifikácia môţe prispieť k zníţeniu rizika ohľadom na ešte nezáväzne stanovené, ale
dohľadne potrebné podklady ţivotného prostredia a sociálnej oblasti pre lesnícke kjótske
projekty. Pretoţe časť do úvahy prichádzajúcich lesných podnikov je uţ certifikovaná,
certifikácia sa neskoršími nákladmi na verifikáciu pre tento projekt z ich strany zniţuje a
pravdepodobne môţe viesť k dodatočným príjmom nezávislým od projektu pre zniţovanie
emisií. V tomto prípade nie je nutné započítanie príslušných nákladov.
Hotový projektový plán PDD musí byť následne odskúšaný treťou stranou, či projekt
skutočne dosiahne zniţovanie skleníkových plynov a či plán projektu bude tieţ zodpovedať
formálnym preukázateľným poţiadavkám. Táto kontrola sa realizuje prostredníctvom
nezávislého úradu (AIE – „accredited independent entity“ akreditovaná nezávislá jednotka),
ktorý musí byť z jej strany akreditovaný kontrolným orgánom Kjótskej zmluvnej strany
(nákladovo záväzný) (pri CDM projektoch: „Executive Board“ – výkonná rada; pri JI
projektoch
„Article 6 Supervisory Committee – dozorná komisia). V existujúcich
akreditačných postupoch pri CDM – výkonnej rade predstavujú poplatky za návrh projektu
15 000 US$ , celkové náklady sú dvojnásobné (podľa KAPP 2004). K tomu musia byť
verejnosti sprístupnené podstatné pasáţe PDD projektu. Komentáre verejnosti musia byť
zahrnuté akreditovanou nezávislou jednotkou AIE do skúšky plánu projektu. Následne
informuje AIE kontrolný orgán. Ak nie sú z tejto strany ţiadne námietky (ako aj eventuálne
od zúčastnených projektových krajín) v priebehu stanovených termínov, potom bude plán
projektu schválený. Ako reštriktívne bude schvaľovanie v praxi riadené a aké vysoké je riziko
zamietnutia, sa ukáţe len v budúcnosti. Podľa prvých skúseností s veľkými projektmi pre
zniţovanie emisií v rámci CDM projektov sa odzrkadľuje prinajmenšom predsa reštriktívna
prax (MICHAELOWA et al. 2003a). Podľa tohto zdroja patria zostavenie referenčného prípadu
a skúšky dodatkov CDM projektov k najväčším prekáţkam v CDM - schvaľovacom procese.
Pre veľké projekty na zniţovanie emisií neexistuje ţiadny základný regulačný nástroj
k určeniu referenčných prípadov, oveľa viac je v dohľade tzv. „case law“ (precedentné právo)
a tvorcovia projektu podstupujú preto s voľbou referenčných prípadov v PDD projektoch
nutné riziko.
Poplatky pre AIE pre veľké projekty zalesňovania (7 000 ha) sa vyčíslili (KAPP 2004)
na výšku 20 000 – 25 000 US$, čo pripadá na 30-35 pracovných dní (vrátane najmenej týţdňa
prác v teréne). K tomu sú splatné poplatky kontrolného orgánu, ktoré toho času nie sú
definované. Pre výkonnú radu v CDM sú uvedené odstupňované registračné poplatky medzi
5 000 a 30 000 US$ (MICHAELOWA et al. 2003b, tab. 10). Vrátane hore uvedených nákladov
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na zostavenie samotného PDD sú pre plánovanie projektu aţ k jeho uznaniu toho času
rozpočítané náklady od 70 000 – 100 000 US$. Ako ďaleko by mohli tieto náklady dlhodobo
prostredníctvom racionalizácie a štandardizácie klesať, je veľmi ťaţké k dnešnému dňu
odhadnúť.
Realizácia projektu: Náklady na sprievodný monitoring a jeho potvrdenie (povinné)
Súčasťou projektu je v priebehu záväznej periódy piatich rokov od zodpovedných
strán za projekt uskutočniť monitoring skúšobných postupov v rámci monitorovacieho plánu.
Náklady na monitoring sú skutočne ešte ťaţko odhadnuteľné oproti hore uvedeným nákladom
na plánovanie a schválenie, preto konkrétne pouţité skúšobné metódy sú závislé od druhu
súčasných opatrení (pri lesníckych projektoch napr. zalesňovanie, zmena druhu drevín,
zvýšenie hustoty zakmenenia, rubná doba alebo podiel mŕtveho dreva) a tieţ od ich plošného
rozsahu. Centrálne skúšobné postupy pre väčšinu moţných lesníckych opatrení by mali byť
postavené na tom, aby sa porovnal obsah uhlíka v biomase projektového porastu (poprípade
v jeho pôde) so základnými referenčnými porastmi. Náklady na monitoring ďalších faktorov
by mali byť dodatočne zohľadnené, predovšetkým sociálne pôsobenie a pôsobenie na ţivotné
prostredie. K tomu by malo byť nevyhnutné uskutočnenie overovacích skúšok. Nejasné je ale,
ktoré maximálne chyby overovacej skúšky sú potom poţadované. KAPP (2004) stanovuje pre
JI zalesňovací projekt náklady na monitoring od 30 000 € na dobu viazanosti, tie sa môţu
podľa charakteru projektu zreteľne meniť. Tento odhad vychádza z nasledujúcich rámcových
predpokladov:

akceptácia záznamových chýb vo výške 10 % (záznamová chyba sa skladá spolu
z chyby overovacej skúšky vo výške 7 % vrátane bezpečnostnej marţe vo výške 3 %,
na pokrytie ďalších čiastkových chýb ako chyby z merania a laboratórnej analýzy),

vyjadrenia záznamov biomasy pri stromoch, kroch a mŕtvom dreve, v ktorých okrem
iného sú evidované základné plochy a výšky stromov (tieto záznamy boli rozdelené do
viac ako 86 skusných plôch v rámci rozsiahleho projektu zalesňovania na ploche 7 000
ha, vrátane zodpovedajúcich záznamov v základných referenčných porastoch),

vyjadrenia záznamov uhlíka v pôde, ktoré boli podľa stratifikácie pôdneho podloţia
a zeminy v rôznych pôdnych vrstvách odobraté a podrobené laboratórnym analýzam
(pre projekt zalesňovania vo výške 14 500 ha sa predpokladá viac ako 310 skúšobných
plôch na hektár podobne ako pri nadzemnej biomase, aby mohli byť preukázané
relatívne nepatrné zmeny v obsahu uhlíka pri rovnakých chybách overovacej skúšky.
K tomu patria taktieţ zodpovedajúce záznamy v základných referenčných porastoch.
Náklady záznamov vrátane laboratórnych analýz predstavujú 28 € na overovaciu
skúšku).
Tieto náklady na monitoring leţia tieţ v rámci (avšak veľmi rozšírených) medzí, ktoré
uvádza CACHO et al. (2004) pre zalesňovacie projekty v Indonézii. Podľa tohto autora sa ráta
pre záznamy biomasy podľa okolností s 100 – 1 500 US$ na skúšobnú plochu. Pre záznam
pôdneho uhlíka sa udávajú o niečo niţšie náklady s 3-20 US$ na skúšku.
Aj výsledky monitoringu musia byť podrobené nezávislej skúške prostredníctvom AIE
podobným spôsobom ako bolo uvedené vyššie. AIE sa môţe odvolať na údaje z monitoringu,
ak treba môţe alebo musí ich doplniť ďalšími údajmi. Nesie pritom dôleţité riziko ručenia,
ktoré musí byť podchytené prostredníctvom výšky poplatkov. Zistené chyby môţu ohroziť
akreditáciu AIE. Okrem toho je AIE zaviazaná prikúpiť naviac transferovaných certifikátov
na zniţovanie emisií a previesť ich do hosťujúcej krajiny. Spolu môţu byť pre túto skúšku
stanovené podobné výdavkové poloţky ako pre skúšku plánu projektu, teda okolo 20 000 –
25 000 US$.
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Projektové náklady a ich zhrnutie
Vyššie uvedené náklady pre uznanie projektu na redukciu emisií sú zhrnuté v tabuľke 6-1.
Tab. 6-1: Údaje o nákladoch pre vývoj a uskutočnenie lesníckych projektov na zniţovanie
emisií (Dieter & Elsasser, 2004)
Fáza
Náklady (€)
Poznámka
Predbeţná skúška
PIN
3 000
odporúčané
PCN
15 000-20 000
odporúčané
Plánovanie projektu
PDD
50 00-70 000*
povinné
UVP, SVP
(5 000-10 000)
osobitne
Schvaľovanie (AIE)
20 000-25 000
povinné
Poplatky (kontrolný orgán)
≥ 5 000**
odstupňované
Uskutočnenie projektu
Monitoring
30 000
povinné
(pre záväznú periódu)
kaţdých 5 rokov
veľmi variabilné
Schvaľovanie (AIE)
20 000-25 000*
povinné
Poplatky (kontrolný orgán)
?
povinné
*pôvodné údaje v US$ boli prepočítané na € kvôli silne kolísavému kurzu 1:1 (2001-2003),
v tomto časovom období sa náklady výrazne nezmenili.
podľa KAPP 2004, zmenené
** podľa Michaelowa et al. 2003b: 5 000 - 30 000 US$, odstupňované podľa rozsahu
projektu
Projektové náklady pre lesnícke projekty na zniţovanie uhlíka vychádzajú dovedna od
100 000-250 000 € vrátane monitoringu. Môţu byť odhadnuté len so značnými nejasnosťami
predovšetkým kvôli nedostatočným skúsenostiam v Európe. Údaje odzrkadľujú v podstate
skúsenosti, ktoré KAPP (2004) zostavil na základe štúdií rôzne veľkých zalesňovacích
projektov. Odhadované projektové náklady leţia v podobnom hodnotovom usporiadaní ako
zodpovedajúce náklady nelesníckych CDM projektov prototypu uhlíkových fondov svetovej
banky (2003, KAPP 2004). Avšak predovšetkým náklady na lesnícke PDD sa zdá, ţe leţia nad
nákladmi technických CDM projektov. Svetová banka (2003) udáva (podľa KAPP 2004)
celkové náklady od 110 000-265 000 US$, ktoré sú rozpísané nasledovne (v tis. US$):

za predbeţnú skúšku okolo 20-40;

za plánovanie projektu 35-50 (15-40 za PDD a 20-30 za schválenie);

za projektovú zmluvu 55-155 (obsahuje medzi iným uznanie projektu a dohodu o kúpe
redukcie emisií);

za schválenie k začiatku platnosti projektu 5-25;

za periodický monitoring vrátane verifikácie a certifikácie po 15-45.
Aj FICHTNER et al. (2003) ako aj MICHAELOWA et al. (2003b) uvádzajú prekvapivo
vysoké transakčné náklady pre rôzne Kjótske pilotné projekty, ktoré leţia ešte nad
spomínanými hodnotami a čiastočne sú vyššie ako jednotlivé produkčné náklady projektov.
Náklady na predbeţnú skúšku a plánovanie projektu môţu byť chápané zjednodušene
ako fixné náklady. V závislosti od veľkosti projektu sa zdá reálne, vychádzať zo silne
podproporcionálneho vývoja. Náklady na monitoring a jeho schválenie sa silnejšie menia,
medzi iným s dobou platnosti projektu. Rozdelením stredných veľkostí pre všetky
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diskutované náklady (tab. 6-1) na rozdielne veľkosti projektov a doby platnosti (obr. 6-1), sa
črtá na tomto mieste jasná interpretácia: len veľké projekty môţu byť pravdepodobne
hospodárne za platných podmienok pre štandardné uznávacie postupy, predovšetkým keď
majú dlhšie doby platnosti.
Projekty pod 500 ha a doby platnosti vo výške štyroch záväzných periód (=20rokov)
by boli zaťaţené preukázateľnými nákladmi vo výške 30 €/ha/rok. Tieto náklady stúpajú pri
kratších dobách platnosti a menších projektoch nadproporcionálne. Na podobnú degresiu
veličín poukazuje FICHTNER et al. (2003) pre projekty z oblasti energie (obnoviteľné energie
a efektívnosť energie).

Obr. 6-1: Projektové náklady na ha (VP predstavuje záväznú periódu)
Zdroj: ( DIETER & ELSASSER, 2004)
6.1.2 Náklady spojené s uplatnením sa na trhu
O moţných nákladoch uplatnenia sa na trhu pre lesnícke projekty redukcie emisií
neexistujú ţiadne empirické ukazovatele. Síce sa trh pre maklérov v spojitosti s trhom
s emisiami nachádza v rýchlom rozvoji, brokeri sa ale ostýchajú, vopred oznámiť
predpokladané poplatky. MICHAELOWA et al. (2003b) uvádzajú poplatok vo výške 7 % za
uzavretie obchodu na viac ako tisíc ton redukcie CO2. Podľa toho istého zdroja obnášali
náklady s uplatnením sa na trhu pre redukciu SO2 v USA spočiatku okolo 5 %, klesali
s pribúdajúcou predajnosťou na trhu na cca 1 %. Ako spodná hranica sa uvádza okolo 0,2 %
pre beţné finančné nástroje ako cenné papiere a finančné obligácie. Ráta sa ale s tým, ţe
brokeri poţadujú v rámci určitých hraníc obratu minimálne poplatky. V tomto prípade by
neboli náklady uplatnenia sa na trhu pre malé projekty proporcionálne voči obratu, ale
ukazovali by opäť veľkostné degresie.
Zjednodušené uznávacie postupy
Štandardné uznávacie postupy CDM a JI ukazujú, ţe na základe vysokého zaťaţenia
fixnými nákladmi pôsobia silne negatívne na hospodárnosť projektov zniţujúcich emisie
a malé projekty sú preto vystavené nadmieru vysokým nákladovým zaťaţeniam. Pre obidva
spomínané mechanizmy sú avizované zjednodušené uznávacie postupy, ktoré by mohli tieto
vysoké nákladové zaťaţenia zmierniť. Podmienky, za ktorých by mohli byť pouţité takéto
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zjednodušené postupy, sú v CDM a v JI rôzne definované. Ktoré konkrétne zjednodušené
postupy sa môţu pouţiť, nie je avšak ešte konečne stanovené.
V CDM sa zameriava zjednodušený postup explicitne na malé projekty. Podľa
Marakéšskych dohôd boli určené zatiaľ len tri kategórie malých CDM projektov na
zniţovanie emisií, ktoré sú výhradne definované prostredníctvom veľkosti projektov. Pre
lesnícke projekty boli stanovené pravidlá len neskôr, ktoré sú predsa dodatočne určené
rozdelením sociálnych dôvodov. Potom musia malé lesnícke projekty zároveň spĺňať
nasledovné podmienky (Decision -/CP.9):
 smie ísť len o zalesňovacie projekty a projekty s opakovaným zalesňovaním,
 ich efekty spôsobujúce zniţovania emisií musia byť rozvrhnuté vopred na menej ako
8 000 t CO2/rok (ak je skutočný efekt zníţenia emisií vyšší, tak sa vystavia dobropisy
len pre 8 000 t CO2/rok);
 zároveň musí byť projekt rozvinutý alebo uskutočnený pomocou obcí a ľudí s malým
príjmom (definícia „malý príjem“ sa pritom prenechá hosťujúcej krajine).
Podľa výsledkov 9. konferencie zmluvných štátov by mali byť predovšetkým
poţiadavky na základný referenčný prípad ako aj na monitoring pre tieto malé lesnícke
projekty štandardizované ako aj redukované. Preto bola v júni 2004 zriadená pracovná
skupina výkonnej rady CDM, ktorá ešte zatiaľ nepredloţila ţiadne výsledky.
JI sa orientuje na zjednodušené postupy nie podľa vlastností projektov, ale podľa
zúčastnených krajín: podľa Decision 16/CP.7 Marakéšskych dohôd môţu štáty, ktoré sú
uvedené v Annex B Kjótskeho protokolu zvoliť tzv. „Track-1“ uznávací postup, v prípade ţe
zúčastnené partnerské krajiny spĺňajú zodpovedajúce kritériá prípustnosti na súčasnom
projekte (to je disponovať národnými systémami získania údajov o emisiách podľa zdrojov,
zriadiť národný register skleníkových plynov, včasne zadať ročné inventáre a poskytnúť
informácie o ich vybavení s pridelenými emisnými právami). Obsahovo uľahčuje „Track 1“ –
uznávací postup v podstate poţiadavky preukázateľnosti, v ktorých sa môţe nezávisle od
veľkosti projektu odvolať na postupy platnosti pri ASSC (= Article 6 Supervisory Committe).
Pritom môţe odpadnúť napr. skúška PDD prostredníctvom AIE vrátane s tým spojených
poplatkov. JI hosťujúca krajina môţe definovať jej vlastné kritériá pre určenie základov
(„Baseline“) a vystavenie ERU. Postup „Track-1“ tým zabraňuje bezvýznamnému dvojitému
získavaniu údajov. MICHAELOWA et al. (2003b) na báze prípadových štúdii odhadli
minimálne zaťaţenie transakčnými nákladmi vo výške 80 000 € za JI projekty podľa „Track1, čo zodpovedá skoro 60 % odhadnutých nákladov podľa „Track-2“.
Pre unilaterálne projekty nejestvujú ešte ţiadne porovnateľné podmienky pre
zjednodušené uznávacie postupy. Bolo by jednako nereálne sa domnievať, ţe príslušné
návrhy by boli politicky schopné konsenzu, v prípade, ţe by sa naproti predchádzajúcim
dojednaným kompromisom vo všeobecnosti predpokladali zjednodušenia pre projekty
zniţujúce emisie (obzvlášť pre lesnícke projekty). Vychádzajúc z toho, ţe zjednodušenia
a s tým spojené zníţenie nákladov by bolo moţné presadiť prostredníctvom štandardizácie pri
monitoringu a vypracovaní PDD, mohli by sa zníţiť celkové transakčné náklady (tab.6-1)
o viac ako 50 %. V tomto prípade by sa zaťaţenia na ha zakaţdým delili na polovicu a hranica
rentability pre investície v projektoch by sa presunula o zodpovedajúci obnos v smere na
menšie projekty.
Vplyv hornej hranice vo výške 8 000 t CO2 (ako v zjednodušených postupoch CDM)
by bol pre uvaţované veľkosti projektov sotva dôleţitý. Len pri projekte, ktorý spôsobí
dodatočný pokles vo výške 6 t CO2/ha/rok (toto zodpovedá dodatočnému prírastku hrúbia vo
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výške 4,4 m3/ha/rok), by bolo toto ohraničenie účinné najskôr od veľkosti projektu nad
1 333 ha. Pri malých prírastkoch by leţala hranica účinnosti ešte vyššie.

6.2 Alternatívne náklady lesníckych projektov
Vo všeobecnosti môţeme povedať, ţe alternatívne náklady alebo oportunitné náklady
alebo náklady obetovanej príleţitosti (po anglicky opportunity cost(s)) predstavujú hodnotu
statkov alebo sluţieb, ktorých sme sa vzdali, alebo najvýhodnejšej moţnej alternatívy. Cena
obetovanej príleţitosti znamená, akej hodnoty jedného statku sme sa vzdali v prospech iného
statku (SAMUELSON, NORDHAUS, 1992).
Pravidlá Kjótskeho protokolu a nasledovných konferencii zmluvných štátov pre
započítanie zníţenia uhlíka v lese predpokladajú, ţe súčasné aktivity na jeho zniţovanie sa
dodatočne realizujú k doterajším produkčným aktivitám. Ekonomicky vzaté to znamená, ţe
opatrenie na zvýšenie redukcie uhlíka môţe byť započítané len, ak by bolo bez zohľadnenia
zisku vyňaté z vytvorenia pozitívnych emisných dobropisov alternatívnych nákladov.
Výška alternatívnych nákladov moţných lesníckych projektov zniţujúcich emisie je
v podstate závislá od druhu súčasných opatrení a ich alternatív, ako aj prirodzených
východiskových situácií a určení podnikových cieľov. Z opatrení, ktoré by v lesníctve
prichádzali do úvahy môţeme menovať nasledovné (DIETER, ELSASSER 2004, MINĎÁŠ,
ŠKVARENINA 2003):

zníţenie plochy trvalého odlesnenia,

zalesňovanie nelesných pôd,

zmena drevinového zloţenia,

predĺţenie rubnej doby,

zvýšenie zakmenenia súčasných lesných porastov,

zvýšenie podielu leţaniny v porastoch,

vyţívanie biomasy.
Zníţenie plochy trvalého odlesnenia
Ekonomicky je potrebné zaplatiť náhradu za stratu mimoprodukčných funkcií lesa,
ktoré predstavujú veľmi významné zníţenie alternatívnych nákladov takéhoto opatrenia.
Posúdenie by vyţadovalo ekonomickú analýzu, je však moţné uţ teraz tvrdiť, ţe tieto
alternatívne náklady sú veľmi významným podporným faktorom pre zníţenie miery
odlesnenia.
Zalesňovanie nelesných pôd
Zalesňovanie nelesných pôd môţe byť významným lesníckym opatrením v rámci
Kjótskeho protokolu, lebo stromová biomasa má v porovnaní s poľnohospodárskymi
plodinami zlepšuje potenciál uchovania uhlíka. Aj pri zalesňovaní nelesných pôd treba
počítať s alternatívnymi nákladmi stratenej poľnohospodárskej produkcie, ak by sa jednalo
o vyuţívané poľnohospodárske pozemky.
Zmena drevinového zloţenia
Zmena drevinového zloţenia z výnosovo slabších drevín ako borovica alebo dub na
výnosovo silnejšie ako smrek, douglaska alebo topoľ by mohla priniesť väčší prínos
v uchovávaní uhlíka. Takéto projekty by bolo potrebné uskutočňovať v období riadnej
obnovnej ťaţby alebo po náhodnej ťaţbe, aby sa zamedzilo stratám z predčasnej ťaţby.
Alternatívne náklady by vyplývali z prírastkových rozdielov a výpočtu ročných RMU. Ďalšie
alternatívne náklady by spočívali vo vyššej výnosovej schopnosti týchto drevín, samozrejme
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platí to isté ako pri zalesňovaní nelesných pôd, zvolená úroková miera projektov je veľmi
významný faktor. Dôleţitejším faktorom sú však zákonné obmedzenia pri voľbe drevinového
zloţenia aj v súvislosti so strateným nárokom na finančnú podporu na iné opatrenia. Tieto
alternatívne náklady by pôsobili ekonomicky prohibitívne na realizáciu takýchto projektov.
Takéto projekty sú čiastočne proti stratégii prírode blízkeho lesného hospodárstva.
Predĺţenie rubnej doby
Predĺţenie rubnej doby je ďalším mysliteľným opatrením na uchovanie uhlíka. Ak by
sa zvyšovanie rubnej doby posúvalo výrazne za obdobie kulminácie celkového priemerného
prírastku, viedlo by to síce k zvyšovaniu zásob, ale aj k zniţovaniu beţného prírastku. To by
v referenčnom období mohlo znamenať nutnosť započítavať negatívne RMU, lebo staršie
porasty majú niţšie beţné prírastky. Preto by bolo potrebné pracovať s predlţovaním rubnej
doby pod hranicou kulminácie priemerného prírastku. Na Slovensku smerujú ekonomické
návrhy skôr na zniţovanie rubnej doby. Ak by sa rubná doba predlţovala treba pri týchto
projektoch počítať s alternatívnymi nákladmi zniţovania hodnotového prírastku alebo aj
hodnoty dreva. Vyuţitie takejto moţnosti by bolo potrebné podrobnejšie preskúmať.
Zvýšenie zakmenenia súčasných lesných porastov
So zvýšením zakmenenia sa docieli zvýšenie biomasy a zásoby uhlíka. Nedá sa však
uvaţovať s významným zvýšením beţného prírastku, príliš prehustených porastoch by došlo
dokonca k zníţeniu prírastku. Moţnosťou sú porasty po prebierke alebo po obnovnom zásahu
v rámci podrastovej obnovy, ale vyţadovala by ďalšiu analýzu. Do ekonomického hodnotenia
je potrebné pribrať alternatívne náklady rizika zníţenia ekologickej stability a zničenia
porastu v závislosti od dreviny, veku, stanovišťa atď.
Zvýšenie podielu leţaniny v porastoch
Zvýšenie podielu leţaniny v porastoch súvisí s ochranou prírody a certifikáciou lesov.
V rámci opatrení Kjótskeho protokolu sa toto opatrenie zatiaľ stretlo s odmietavým postojom
predovšetkým kvôli metodickým problémom evidencie a merania. Z ekonomického hľadiska
je leţanina spojená s najvyššími alternatívnymi nákladmi, lebo lesný podnik sa úplne vzdá
výsledku svojej produkcie. Potenciál takéhoto opatrenia je preto skôr obmedzený.
Vyuţívanie biomasy
V súčasnosti sa vytvára čoraz väčší priestor pre tvorbu projektov na energetické
vyuţívanie biomasy. Tieto projekty sa týkajú rekonštrukcií kotolní v školách, iných verejných
budovách a bytových spoločenstvách z neekologického uhlia, koksu, oleja a kalov, realizácií
základných energetických opatrení, výroby paliva (drevných peliet) pre tieto kotolne a ďalších
záujemcov.
Z pohľadu mechanizmov a postupov Kjótskeho protokolu nemusíme predpokladať,
veľmi významné alternatívne náklady (ŠÁLKA, HALAJ 2006). Ide však aj z pohľadu lesníctva
o okrajovú záleţitosť, nie je to typické lesnícke opatrenie záchytu uhlíka. Administratívne sú
však tieto projekty najmenej problematické.

6.3 Ekonomická efektívnosť lesníckych projektov
Doposiaľ predloţené odporúčania podporujú prístup lesníckych projektov zniţujúcich
emisie na rozvíjajúce sa medzinárodné trhy. Tým sa sledujú dva ciele: jeden predstavuje
upevnenie podnetov pre účinnosť ochrany klímy a druhý upevnenie efektívnosti hospodárenia
lesných podnikov. Kompatibilita obidvoch cieľov sa upevňuje prostredníctvom povolenia
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obchodovať s lesníckymi emisnými certifikátmi. Avšak účinnosť obchodných nástrojov je
obmedzená vysokým nákladovým zaťaţením (DIETER & ELSASSER, 2004).
Emisné certifikáty sú alokované a obchodované ako emisné kvóty. Emisné certifikáty
sú vydávané v celých tonách. Národné úrady dávajú do obehu tie certifikáty, ktoré neboli
zakúpené medzinárodne. Emisné certifikáty sú ekonomickej hodnoty, pretoţe kaţdý udeľuje
právo uvoľniť emisie daného mnoţstva skleníkových plynov.
Vyuţitie emisných certifikátov by nemalo byť obmedzené konkrétnym rokom.
Uloţenie kvót pre neskoršie vyuţitie z jednej záväznej periódy do druhej by malo byť
dovolené. Avšak vyuţívanie kvót, ktoré ešte neboli alokované, dovolené nie je. To naznačuje,
ţe podniky regulované prostredníctvom kvótneho systému musia dodať emisné certifikáty
úradom pre všetky emisie uvoľnené počas zúčtovacieho obdobia. Obchodovanie
s alokovanými kvótami by malo byť neobmedzené okrem niektorých kvót, ktoré by mohli byť
alokované bez poplatkov za predpokladu, ţe môţu byť zuţitkované len jedným špecifickým
podnikom. Z toho vyvstáva, ţe vlastník nemôţe predať kvóty a ani kvóty nemôţu byť vyuţité
napr. v inej spoločnosti v tej istej skupine.
Hoci pilotné trhy pre oprávnenia s emisiami uţ exitujú, rámcové podmienky pre
obchod s certifikátmi CO2 sú ešte vo vývoji a sám obchod je ešte ďaleko vzdialený od
kaţdodenného rutinného obchodu. Cenové informácie sú podľa toho len obmedzene
k dispozícii a sú zaťaţené mnohými nejasnosťami. DIETER & ELSASSER (2002b) odhadli na
základe rozsiahlej štúdie literatúry cenový rámec pre emisné certifikáty na asi 1-10 €/tCO2.
Toto usporiadanie veličín sa zhoduje s teoretickým modelom hraničných nákladov redukcie
hraničných škôd.
Medzi časom sa stali dodatočné informácie o cenách dostupnými. Podľa týţdenne
vydávaného prehľadu o európskom trhu s emisiami kolísala cena certifikátov emisií napr.
medzi aprílom 2003 a koncom júna 2004 okolo 5 a 13,20 €/t CO2, v poslednom kvartáli tohto
časového úseku medzi 6,90 a 10,00 €/t CO2 (POINT CARBON 2003/2004, obr. 6-2). Tieto ceny
platili pre časovo neobmedzené certifikáty.

Obr. 6-2: Cenový vývoj emisných certifikátov (EU TRADING SYSTEM 2005)
Zdroj: podľa cenových informácií POINT CARBON 2003/2004
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Uhlík je termínovo viazaný prostredníctvom lesníckych projektov pre zniţovanie
emisií a pre vydané termínované certifikáty sa očakáva zodpovedajúca malá trhová hodnota.
Pretoţe tieto certifikáty nie sú ešte ľahko predajné, neexistujú k tomu ţiadne empirické
informácie. Tieto certifikáty rozdeľujeme na dva základné druhy (NÁRODNÝ REGISTER
EMISNÝCH KVÓT SR, 2008):

tCER („Temporary Certified Emission Reductions“) dočasné certifikáty, môţu byť
vydané v súvislosti s projektmi, ktoré zvyšujú úsporu uhlíka (cez projekty
zalesňovania a znovuzalesňovania). Kaţdé tCER stratí platnosť na konci
nasledujúceho záväzného obdobia, kedy musia byť iné jednotky ako AAU, RMU,
ERU alebo CER stornované, aby nahradili tCER.

lCER („Long-term Certified Emission Reduction“) dlhodobé certifikáty, môţu byť
vydané v súvislosti s projektmi, ktoré zvyšujú úsporu uhlíka. Na rozdiel od tCER,
kaţdé lCER stratí platnosť ukončením projektu, kedy musia byť trvalé jednotky ako
AAU, RMU, ERU alebo CER stornované, aby nahradili lCER.
Ich budúca hodnota by sa mala ohodnotiť nasledovne:

tCER: tento dočasný certifikát môţe byť ponímaný ako „rezervovač miesta“, ktorý
umoţní podanie netermínovaného certifikátu odročiť o (alebo poprípade viac) záväznú
periódu. Pre netermínovaný certifikát môţu byť zatiaľ ušetrené peniaze uloţené počas
tohto obdobia na kapitálovom trhu. Pre nákupcu certifikátu tCER neexistujú pri
uzavretí zmluvy o záväznej perióde ţiadne riziká, pretoţe certifikát tak či tak vyprší 7.
Tým je cena pre tCER závislá od dvoch parametroch: cenových očakávaní pre budúce
netermínované certifikáty a úrokového faktora. Ak sú cenové očakávania nízke (napr.
pretoţe účastníci trhu nerátajú s ďalšou záväznou periódou), potom cena tCER
zodpovedá netermínovanému certifikátu. Pri vysokých cenových očakávaniach (napr.
na základe očakávaní narastajúcich redukčných záväzkoch) je to analogicky naopak.
Pokiaľ sa nebude dať odhadnúť budúci cenový vývoj, vypočíta sa vplyv úrovne
úrokov nasledovne:

 P
PtCER  PCER   CER t
 1  r 






kde: PtCER – cena dočasného certifikátu (tCER)
PCER – cena netermínovaného certifikátu (CER)
r – úroková miera
t – dĺţka viazanosti (1 záväzná perióda = 5 rokov)
Potom sa cena dočasného certifikátu (tCER) pri úrokoch vo výške 4 % pri dĺţke
záväznej periódy 5 rokov bude rovnať cca 18 % ceny netermínovaného certifikátu
CER (tab. 6-2; DUTSCHKE & SCHLAMADINGER 2003, JIKO Info 1/04). Po vplyve
úrokovej miery na netermínované certifikáty by sa malo teda pre dočasné certifikáty
(tCER) počítať s cenami medzi 0,90 a 2,35 €. Uţší cenový rámec posledného štvrťroka
roku 2003 by udával ceny medzi 1,20 a 1,80 €.

7

Keďţe pre tú istú schopnosť uskladnenia uhlíka v následnej záväznej perióde môţe byť vystavený opätovný
certifikát (za predpokladu, ţe účinok zníţenia uhlíka ešte trvá), mohli by byť uzatvorené kúpne zmluvy
certifikátov tCER tieţ na viacero období. V tomto prípade by sa muselo podstúpiť riziko predčasného
stroskotania projektu za niţšej ceny tCER.
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Tab. 6-2: Cena dočasného certifikátu (tCER) vo vzťahu k cene netermínovanému
certifikátu (CER) pri záväznej perióde (5 rokov) [v % CER cien]( DIETER &
ELSASSER, 2004)
Úroková miera (%)
3
4
5
6
7
8
9
10
tCER - cena (%)
14 18 22 25 29 32 35 38


lCER: platnosť dlhodobého certifikátu je tieţ časovo vymedzená, avšak na podstatne
dlhšie časové obdobie. Toto vedie tendenčne k vyšším cenám, pretoţe predbeţne
usporené peniaze za netermínovaný certifikát môţu byť dlhšie uloţené na kapitálovom
trhu. Na rozdiel od kupujúceho certifikátu tCER kupujúci certifikátu lCER podstupuje
pri kaţdom termíne verifikácie riziko. Napr. na základe veterných vývratov musí byť
jeho lCER certifikát okamţite nahradený. Pokiaľ nebude toto riziko redukované (napr.
pri vhodných poistných riešeniach), sú vyţadované zráţky z cien. lCER certifikát sa
odlišuje od hodnoty netermínovaného certifikátu podľa úrokovej miery, zostávajúcej
doby platnosti projektu a odhadu rizika prostredníctvo kupujúceho.

V prípade ratifikácie Kjótskeho protokolu by mohli byť certifikáty obchodované
prostredníctvom tu predstavených dočasných certifikátov z CDM tieţ v rámci JI. Doposiaľ sa
nehovorilo o ţiadnych časových obmedzeniach. V tomto prípade by bol certifikovaný
kupujúci zodpovedný za permanentný stav hromadenia uhlíka. Pretoţe budúca integrácia
takýchto certifikátov na európskom trhu závisí od moţných európskych interných pravidiel a
od pravidiel v rámci konvencie klimatického rámca, sú pravdepodobné ceny certifikátov
ťaţko odhadnuteľné.
S predchádzajúcimi dostupnými informáciami môţeme doplniť rôzne stavy prírastkov
lesných porastov o moţné hrubé výnosy. Tabuľka 6-3 ukazuje prírastky hrubiny medzi 1 a 10
m3/ha/rok a ceny certifikátov medzi 1,50 a 10 €/t/CO2, ktoré pokrývajú hore menovanú
cenovú oblasť pre termínované, resp. netermínované certifikáty. Prírastok hrubiny bol
prepočítaný faktorom 1,5 na prírastok biomasy (prepočítané podľa DIETER, ELSASSER, 2002a).
Od dosiahnutých cien bolo zakaţdým odpočítaných 11 %, aby boli pokryté nutné zráţky pre
chyby z merania a nákladov spojených s uplatnením sa na trhu. Pri interpretácii tabuľky je
treba zohľadniť, ţe pre certifikáciu stavu poklesu emisii nie je relevantný absolútny prírastok,
ale rozdiel prírastku k základnému scenáru (Baseline-Scenario).
Tab. 6-3: Hrubé výnosy z poklesu stavu emisií podľa rozdielu prírastkov k základu „Baseline“ a rôznych cenových úrovní (bez transakčných nákladov) [€/ha/rok]
(DIETER & ELSASSER, 2004)
Dodatočný prírastok [m3/ha/rok]
Hromadenie CO2
Pri cene [€/t/CO2]
[t/ha/rok]
Hrubina
Biomasa
1,50
7,00
10,00
1
1,5
1,38
1,84
8,57
12,25
2
3,0
2,75
3,67
17,15
24,50
3
4,5
4,13
5,51
25,72
36,75
4
6,0
5,51
7,35
34,30
48,99
5
7,5
6,88
9,19
42,87
61,24
6
9,0
8,26
11,02
51,44
73,49
7
10,5
9,63
12,86
60,02
85,74
8
12,0
11,01
14,70
68,59
97,99
9
13,5
12,39
16,54
77,17
110,24
10
15,0
13,76
18,37
85,74
122,49
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Trţby lesníckych projektov zniţujúcich emisie sú ovplyvňované viacerými faktormi,
ktoré sú čiastočne dané prírodou, čiastočne však môţu byť zmenené prostredníctvom
vhodného politického rámcového usporiadania, ako aj prostredníctvom podnikových
rozhodnutí. Z toho je definovaná najskôr štandardná alternatíva s nasledujúcimi
predpokladmi, ktorá sa následne obmeňuje:
- Priemerný naturálny výnos projektu v porovnaní so základom (odmerané prírastkom
hrubiny) môţe v stredoeurópskych podmienkam podľa stanoviska, výberu druhu
dreviny a pestovných metód predstavovať medzi 0 aţ do 10 m3/ha/rok, zodpovedajúc
uskladneniu medzi 0 a 13,76 t CO2/ha/rok (tab. 6-3.);
- Nariadená cena pre termínované certifikáty zniţujúce emisie od 1,50 €/t CO2;
- Započítavacie časové obdobie lesníckeho projektu (podľa UNFCCC 2003) môţe
obnášať 20, 30, 40, alebo 60 rokov (tomu zodpovedajúc 4, 6, 8 alebo 12 záväzných
periód);
- Pre diskontovanie budúcich výnosov sa berie diskontná sadzba vo výške 4 %. Náklady
a výnosy sú diskontované pomocou vzťahu:
1  r m.n  1

1  r m.n [1  r m  1]

kde:

r – úroková miera
m – trvanie záväznej periódy (m= 5 rokov)
n – počet záväzných periód (n  {4,6,8,12})

Po obnovení započítavacieho obdobia (poprípade jedno alebo dvojnásobná poţadujúca
obnova základu -„baseline“ po t=20 resp. t= 40 rokov) sa náklady a výnosy diskontujú
1
pomocou diskontného faktora
.
1  r t
- Fixné náklady na predbeţnú skúšku projektu a jeho plánovanie vrátane ich schválenia
sú určené na 100 000 €, periodický sprievodný monitoring projektu vrátane schválenia
na 50 000 € pre jednu záväznú periódu, poprípade nutné obnovenie „baseline“ základu
na 25 000 €;
- Do úvahy sa berú projekty vo veľkosti medzi 0 a 5 000 ha.
Obrázok 6-3 vľavo ukazuje, ţe za týchto štandardných predpokladov môţu lesnícke
projekty zniţujúce emisie kryť transakčné náklady prostredníctvom zodpovedajúcich výnosov
aţ od veľkosti projektov vo výške 1 000 ha. A osobitne vtedy, keď sa celkový prírastok
ohodnotí oproti základu mimoriadne optimisticky (10 m3/ha/rok hrubiny). Pri menšom
viacnásobnom prírastku (vpravo 3m3/ha/rok) sa presúva táto horná hranica ešte viac nahor.
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Obr. 6-3: Čistá hodnota výnosov bez transakčných nákladov podľa veľkosti projektu za
štandardných predpokladov; vľavo: pri dodatočnom prírastku hrubiny oproti „Baselinezákladu“ vo výške 10 m3/ha/rok; Zdroj: (DIETER & ELSASSER, 2004)
Tabuľka 6-4 ukazuje, ako silne sa môţe zmeniť variácia jednotlivých predpokladov
týchto výsledkov. Vplyv rôznych voliteľných započítavacích časových období je malý ako aj
rozdielnych úrokových sadzieb v rámci daného prírastku hrubiny. Ekonomická efektívnosť
lesníckych projektov sa pri dlhších časových obdobiach síce tendenčne zlepšuje, ale tento
efekt je relatívne malý, predovšetkým pokiaľ pri dlhších časových obdobiach pripadajú
dodatočné náklady na obnovu základu – „baseline“, ktorá pohltí dodatočné výnosy. Skrátenie
na polovicu, resp. zdvojnásobenie úrokovej miery sa prejavuje len neproporcionálne na
hospodárnosť projektov, pokiaľ výnosy so zodpovedajúcimi nákladmi projektu vzniknú
časovo neskôr. Iný obraz vychádza najavo nielen pri variácii cien pre certifikáty CO2, ale aj
pri transakčných nákladoch. Skutočné minimálne veľkosti projektov sa jednako ukáţu len pri
výborných podmienkach pre prírastky hrubiny, pokiaľ sa budú meniť od seba izolované
relevantné faktory vplyvu.
Tab. 6-4: Potrebné minimálne veľkosti lesných projektov zniţujúcich emisie pre pozitívne
výnosy bez transakčných nákladov: štandardný variant (pri priaznivom
započítavacom časovom období vo výške 60 rokov = 12 záväzných periód, ako aj
r = 4 %, cena = 1,5 €/tCO2, plná výška transakčných nákladov) a premenlivosť
jednotlivých parametrov [ha, zaokrúhlené na 50 ha] (DIETER & ELSASSER, 2004)
Varianty
Štandard
Cena

P = 3,00 €/t CO2
P = 7,00 €/t CO2
P = 10,00 €/t CO2
Doba platnosti 4 záväzné periódy
6 záväzných periód
8 záväzných periód
Úrok
r=2%
r=6%
r=8%
Transakčné náklady zakaţdým polovičné

0
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞

Prírastok hrubiny [m3/ha/rok]
2
4
6
8
4.250 2.150 1.450 1.100
2.150 1.100
750
550
950
500
350
250
650
350
250
200
4.900 2.450 1.650 1.250
4.450 2.250 1.500 1.150
4.400 2.200 1.500 1.100
3.800 1.900 1.300
950
4.850 2.450 1.650 1.250
5.500 2.750 1.850 1.400
2.150 1.100
750
550

10
850
450
200
150
1.000
900
900
800
1.000
1.100
450
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Moţnosti vplyvu podnikov na vhodnejšiu kombináciu východiskových podmienok sú
nepatrné:
 úroveň prírastku je čiastočne ovplyvniteľná výberom druhu dreviny,
 úrokové poţiadavky sú závislé podľa likvidity podniku od úrokovej hladiny.
 moţnosti voľby medzi rozdielnymi dobami platnosti sú obmedzené, keď sa príslušné
úlohy UNFCC pre CDM prenesú na národné projekty zniţovania emisií a
 ceny, ako aj transakčné náklady sú podnikom zadané zvonku.
Práve posledné dva predpoklady sú predsa len silne závislé od rámcových podmienok, pre
ktoré exituje politický manévrovací priestor.
Tab. 6-5: Potrebné minimálne veľkosti lesných projektov zniţujúcich emisie pre pozitívne
výnosy bez transakčných nákladov: priaznivý variant (pri priaznivom
započítavacom časovom období vo výške 60 rokov = 12 záväzných periód) [ha,
zaokrúhlené na 50 ha] (DIETER & ELSASSER, 2004)
Dodatočný prírastok hrubiny [m3/ha/rok]
Cena [€/t CO2]
0
2
6
4
8
10
1
∞
3.200
1.600
1.100
800
650
2
∞
1.600
800
550
400
350
3
∞
1.100
550
400
300
250
4
∞
800
400
300
200
200
5
∞
650
350
250
200
150
6
∞
550
300
200
150
150
7
∞
500
250
200
150
100
8
∞
400
200
150
100
100
9
∞
400
200
150
100
100
10
∞
350
200
150
100
100
Predpoklad: doba platnosti = 12 záväzných periód, r = 4 %, polovičné transakčné náklady
Tabuľka 6-5 ukazuje, ţe poţadované minimálne veľkosti projektov môţu silne
poklesnúť prinajmenšom pri vysokom prírastku oproti „baseline“ základu, ak sú splnené
nasledovné podmienky:
 zníţenie transakčných nákladov pre uznanie výkonu zníţenia emisií;
 vyššie ceny pre emisné certifikáty z lesníckych projektov;
 nízke alternatívne náklady.
Pretoţe všetky tri uvedené podmienky sú politicky ovplyvniteľné, sú zaradené pod
„odporúčania“. Obrázok 6-4 ukazuje súčasné čisté hodnoty za rozdielnych reálnych
a optimistických predpokladov, pre cenu vo výške 2 €/t CO2 (obrázok hore), resp. 7 €/t CO2
(obrázok dole) a 10 m3/ha/rok prírastku hrubiny (obrázok vľavo) resp. 3 m3/ha/rok prírastku
hrubiny (obrázok vpravo).
Ak sú za vhodných predpokladov k dispozícii veľké plošné jednotky, môţu byť z
týchto jednotiek vytvorené výrazné výnosy bez transakčných nákladov, prinajmenšom vo
vzťahu k obzvlášť niţším priemerným ziskom. Ak sa počítajú zobrazené čisté hodnoty
v údajoch za rok podľa výpočtu prostredníctvom prenásobenia čistej hodnoty faktorom
1  r t  r (MANTEL, 1982), potom by boli na základe spomínaných reálnych predpokladov
1  r t  1
prostredníctvom projektov moţné dodatočné výnosy bez transakčných nákladov medzi 6 a 25
€/ha/rok, na základe optimistických predpokladov dokonca aţ 80 €/ha/rok. Posledné
hodnotenie nie je plne nereálne: ceny vo výške 7 €/tCO2 sa zdajú byť moţné pri silnom
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dopyte pre netermínované certifikáty zniţovania emisií, ako aj pri nízkom riziku zaťaţenia
alebo dlhšej dobe platnosti pre termínované certifikáty. V nadväznosti na priame cenové
porovnanie medzi dočasnými a netermínovanými certifikátmi (tab. 6-2) je uvedené cenové
rozpätie (tab. 6-5) rizikové (10 €/tCER pri 4% úroku a 5 ročnej platnosti zodpovedá 55,6
€/CER, ktoré sú v tom čase nereálne). Pri zníţení rizika a dlhšej dobe platnosti je predsa len
moţné, aby sa ceny pre termínované certifikáty priblíţili netermínovaným.
Nevylučuje sa aj viazanie uhlíka s dodatočným prírastkom hrubiny vo výške 10
m3/ha/rok, ak sa zohľadní jeho moţná dodatočná zásoba v pôde.

Obr. 6-4: Čistá hodnota výnosov bez transakčných nákladov podľa veľkosti projektu za
priaznivých predpokladov; vľavo hore: prírastok (hrubina) = 10 m3/ha/rok, P = 2 €/tCO2;
vpravo hore prírastok = 3 m3/ha/rok, P = 2 €/tCO2; vľavo dole: prírastok = 10 m3/ha/rok, P
= 7 €/tCO2; vpravo dole: prírastok = 3 m3/ha/rok, P = 7 €/tCO2; Zdroj: (DIETER & ELSASSER,
2004)

6.4 Zhrnutie
Ukázalo sa, ţe veľkosti projektu (v ha) prináleţí kľúčové postavenie pre hospodárnosť
lesníckych projektov a to na základe vysokého zaťaţenia projektov transakčnými nákladmi.
Toto vysoké zaťaţenie fixnými nákladmi nie je ţiadne špecifikum lesníckych projektov. Bolo
takisto zistené u technicky orientovaných projektov zniţujúcich emisie (FICHTNER et al. 2003;
MICHAELOWA et al. 2003b) ako aj pre projekty zalesňovania. Alternatívne náklady lesníckych
projektov môţu byť podľa okolností veľmi nízke. Toto sa od technických projektov nedá
očakávať. Priemerné marginálne náklady na zabránenie emisií sú vyčíslené podľa sektoru
v rozmedzí 200 a 400 €/tCO2 (HILLEBRAND et al. 1996).
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Pre lesné podniky môţe byť atraktívne ponúknuť trhu moţnosti zníţenia uhlíka, ak sa
vyuţijú moţnosti obmedzenia s tým spojených transakčných a alternatívnych nákladov a ak
ceny za túto sluţbu budú postačujúce. Transakčné náklady sa kvôli vysokým prekáţkam pre
potvrdenie zníţenia uhlíka vylučujú. V opísaných štandardných postupoch sú pre mnohé
podniky prohibitívne.
Pre integráciu lesných podnikov do obchodného systému s uhlíkom sú potrebné
nasledovné predpoklady:
1. Prvým potrebným predpokladom pre začlenenie lesných podnikov do trhu s uhlíkom
by bolo zapojenie sa do zjednodušeného schvaľovacieho procesu.
2. Druhým potrebným predpokladom by bolo uplatnenie štandardných postupov pre
referenčný prípad, resp. stanovenie základu „baseline“. Štandardizované základne
„baselines“ šetria transakčné náklady, na druhej strane zniţujú riziko pri schvaľovaní
projektu. Maximalizácia zisku musí pri tom byť akceptovaná ako moţný referenčný
prípad.
3. Tretím predpokladom by bolo schválenie nadpodnikových projektov, tzn. ţe projekt
na zníţenie uhlíka môţe byť realizovaný cez viacero lesných podnikov. Na základe
nízkych priemerných veľkostí lesných podnikov sa zamedzia inak vysoké fixné
náklady vo väčšine prípadov projektov zniţujúcich uhlík. Spoločné realizovanie
projektov predstavuje nové pole úloh pre lesnícke prepojenia, eventuálne tieţ pre
vytvorené podnikové skupiny v priebehu lesníckej certifikácie. Takéto formy
spolupráce nestroskotajú na právnych prekáţkach. Mohli by byť podporované
modelové projekty, uľahčiť vstup na trh pre priekopníkov v tejto oblasti (prístup
k informáciám, rozvoj vhodných konceptov pestovania lesa a uplatnenia na trhu,
pomoc pri schvaľovacích procesoch atď.) a príkladne vysvetliť fungovanie trhu pre
jeho nasledujúcich účastníkov.
Postačujúce ceny za uskladňovanie CO2 boli určené ako ďalší podstatný predpoklad,
aby ponuka takýchto sluţieb bola pre lesné podniky atraktívna. Cenotvorba sa vyhýba
priamemu vplyvu štátu. Jednako ceny odzrkadľujú (predovšetkým cenové zráţky pre
termínované certifikáty) tieţ rozdielne riziko zaťaţenia. Tieto sú štátom ovplyvniteľné a tým
nepriamo aj ceny.
Pre certifikáty tCER sa zistilo, ţe neskrývajú pre nákupcov ţiadne riziká, ale na
základe kratšej doby platnosti predstavujú menšiu hodnotu. lCER certifikáty majú dlhšiu dobu
platnosti, aţ do 60 rokov. Pri zodpovedajúcej zmluvnej úprave by boli moţné tieţ zmluvy
prostredníctvom tzv. pripájacích projektov, ktoré by mohli takéto doby platnosti takmer
ľubovoľne predĺţiť. Avšak zaťaţujú nákupcov rizikom zásob ohľadom ďalšieho trvania
účinku poklesu stavu uhlíka, ktoré taktieţ vedú k cenovým zráţkam. Podľa návrhov DUTSCHE
a SHLAMADINGER (2004) by sa mohli tieto riziká čiastočne pokryť pomocou poistenia (napr.
proti ţivelnej pohrome ako víchrica alebo lesný poţiar) alebo prevziať prostredníctvom
štátnych garancií zásob, pre ktoré by bolo dosiahnuť vhodný rámec. Pri kombinácií týchto
opatrení je moţné, aby lesnícke certifikáty pribliţne dosiahli trhovú hodnotu netermínovaných
certifikátov.
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7 Návrh inštitucionálneho zabezpečenia obchodovania s uhlíkom
v lesnom hospodárstve
Návrh inštitucionálneho zabezpečenia obchodovania s uhlíkom v lesnom hospodárstve
vychádza z analýzy európskej a domácej legislatívy v tejto oblasti a z analýzy existujúcich
bariér pre účasť lesníctva v obchode s uhlíkom.
Z analýzy medzinárodnej, európskej a domácej literatúry vyplynuli nasledovné
legislatívne problémy:
 moţnosť projektov záchytov a uchovania v oblasti lesného hospodárstva umoţňuje
Kjótsky protokol v článkoch 3.3 a 3.4.,
 administratívne nie sú na základe Kjótskeho protokolu moţné unilaterálne (národné)
lesnícke projekty, sú moţné len v rámci bilaterálnych projektov JI,
 Marakéšsky dohovor ale obmedzil pre jednotlivé krajiny započítanie zvýšenia zásoby
biomasy z lesníckych projektov na určitú hranicu,
 na základe právnej situácie v Európskej únii nie je moţné započítavať dočasné
certifikáty zo záchytov a uchovania uhlíka v lesnom hospodárstve v európskom
obchode s uhlíkom,
 slovenská právna úprava zatiaľ tieţ neumoţňuje započítavať obchodovateľné emisné
kvóty z lesníckych projektov v obchodovaní s uhlíkom.
Z analýzy bariér pre účasť lesníctva v obchode s uhlíkom vyplynuli nasledovné
skutočnosti:
 otázky merania záchytov a uchovávania uhlíka prostredníctvom lesníckych opatrení
predstavujú vedecky nedostatočne vyriešenú problematiku,
 stanovovanie referenčných základní (baseline) pre individuálne lesnícke projekty
v projektoch by spôsobovalo veľké transakčné náklady projektov,
 transakčné náklady vyplývajúce z administratívnych nákladov prípravy projektov,
schvaľovacieho postupu a kontroly projektov by spôsobovali pri malých projektoch
ich ekonomickú neefektívnosť,
 alternatívne náklady projektov zvyšujú popri transakčných nákladoch nároky na
minimálnu veľkosť projektov, čiţe tieţ negatívne ovplyvňujú ekonomickú
efektívnosť,
 riziká výpadku započítateľných obchodovateľných emisných kvót z lesníckych
projektov v dôsledku kalamít by pôsobili na jednej strane ako faktor zvyšovania
administratívnych nákladov a na druhej strane ako faktor zniţujúci cenu
obchodovateľných emisných kvót.
Inštitucionálne zabezpečenie obchodovania s uhlíkom pre podmienky lesného
hospodárstva môţeme rozdeliť do troch oblastí:
 legislatívne opatrenia na uznanie lesníckych projektov,
 opatrenia na zníţenie transakčných a alternatívnych nákladov a zmiernenia rizík
lesníckych projektov,
 opatrenia finančnej podpory.
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7.1 Legislatívne opatrenia uznávania lesníckych projektov
Podľa súčasných medzinárodných pravidiel sú moţné len tzv. JI projekty, t.j. projekty
umoţňujúce zahraničné investície do slovenských lesníckych projektov. Z dôvodu
komparatívnych výhod Slovenskej republiky a neexistencie moţnosti unilaterálnych
národných projektov u starých členov Európskej únie, by sme mohli očakávať, ţe ponuky na
takéto investície sa uskutočnia. Proti uskutočňovaniu JI lesníckych projektov financovaných
zo zahraničných investícií, by bolo potrebné skúmať mieru komparatívnych výhod pre nízko
rentabilné lesnícke projekty. Komparatívne výhody by sa pravdepodobne zakladali na nízkej
cene pracovnej sily pri realizácii projektov. Nedá sa však predpokladať, ţe komparatívne
výhody by sa týkali aj transakčných nákladov prípravy, schvaľovania a kontroly projektov,
keďţe ide o prácu domácich a zahraničných expertov.
Ak by sme chceli umoţniť lesnícke JI projekty slovenských lesných podnikov je nutné
zabezpečiť uznávanie unilaterálnych národných projektov. Bolo by to moţné pre novú
obchodovaciu periódu od roku 2008 do roku 2012, ale bolo by potrebné rozšírenie
zodpovedajúcej regulácie JI projektov. V medzinárodných politických procesoch sa dá
očakávať podpora vyspelých lesníckych štátov.
Najdôleţitejším predpokladom na uplatnenie lesníckych projektov záchytov
a uchovávania uhlíka na národnej a európskej úrovni predstavuje predovšetkým zrušenie
vylúčenia LULUCF projektov zo smernice 2004/101/ES Európskeho parlamentu a Rady
vytvorení systému obchodovania a s kvótami emisií skleníkových plynov s ohľadom na
projektové mechanizmy Kjótskeho protokolu. V súčasnosti uskutočňovaná revízia uvedenej
smernice ponúka šancu otvoriť túto problematiku na európskej úrovni a umoţniť lesnícke
projekty v novej obchodovacej perióde 2008-2012. Podľa ELSSASERA a DIETERA (2005)
najväčším problémom bude riešenie problému rizika moţného opätovného uvoľnenia uhlíka
z biomasy. Riešenie tejto úlohy bude vyţadovať spoluprácu predovšetkým vyspelých
lesníckych štátov napríklad aj prostredníctvom medzinárodnej platformy Konferencie
ministrov zodpovedných za lesy v Európe. Keďţe definícia lesa podľa Marakéšskeho
dohovoru (2001) je veľmi široká, nedá sa očakávať ani veľký odpor štátov s niţšou
lesnatosťou. Zodpovedajúco by bolo potrebné následne upraviť slovenskú legislatívu, teda
zákon č. 572/2004 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami v znení neskorších predpisov
a príslušné vykonávacie predpisy.
Posledným legislatívnym problémom na medzinárodnej úrovni je to, ţe sú pre
obchodovaciu periódu 2008-2012 stanovené mnoţstevné obmedzenia pre obchodovateľné
emisné kvóty z lesníckych projektov na základe marakéšskeho dohovoru z roku 2001
(Marrakech accords 2001). Pre Nemecko bola mnoţstevná hranica stanovená na 1,24 Mt C/a,
čo predstavuje asi 10% potenciálu pre lesnícke projekty. Pre Slovensko bola táto hranica
stanovená na 0,5 Mt C/a, čo je podobný podiel na potenciálnom prírastku biomasy za rok.
Ročný záchyt v roku 1996 CO2 bol stanovený v Slovenskej republike na 5,281 Mt uhlíka. Ak
bude naďalej presadzovaná tendencia priraďovania zodpovednosti za jednotlivé zloţky
a ovplyvňujúce faktory redukcie emisií skleníkových plynov štátom, tak bude potrebné
presadzovať zrušenie alebo aspoň uvoľnenie týchto obmedzení.
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7.2 Opatrenia na zníţenie transakčných a alternatívnych nákladov
a zmiernenia rizík lesníckych projektov
Z časti o bariérach účasti lesníckych projektov na obchodovaní s uhlíkom vyplýva, ţe
by bolo treba prijať opatrenia, ktoré zlepšia ekonomickú efektívnosť lesníckych projektov, t.j.
zlepšia vzťah medzi nákladmi a výnosmi takýchto projektov a prístup na trhy s emisnými
kvótami sa rozšíri pre väčší počet lesných podnikov. Opatrenia by smerovali hlavne na
zníţenie transakčných nákladov a zmiernenie rizík lesníckych projektov pri trhovom
uplatňovaní obchodovateľných emisných kvót. Opatrenia môţeme zhrnúť nasledovne:
 zavedenie zjednodušeného postupu pre uznávanie JI projektov (tzv. first track postup)
v národnej legislatíve,
 stanovenie štandardizovaných referenčných prípadov pre lesnícke projekty (tzv.
„baseline“),
 vykonanie opatrení na udrţanie prijateľnej ceny obchodovateľných emisných kvót
z lesníckych projektov prostredníctvom zmiernenia rizika úniku uhlíka v dôsledku
kalamít a poţiarov,
 vytvorenie moţností spájania lesných podnikov pri uskutočňovaní lesníckych
projektov,
 vytvorenie národného koordinačného centra pre lesnícke projekty.
Zavedením zjednodušeného postupu pre uznávanie JI projektov (tzv. first track
postup) by v národnej legislatíve odpadlo drahé separátne preverovanie projektov
prostredníctvom medzinárodných organizácií. Takéto opatrenie by zníţilo náklady na
uznávanie projektov a tým zvýšilo ekonomickú efektívnosť projektov. Pre vnútroštátne
projekty zatiaľ nie sú ţiadne pravidlá, preto by bolo potrebné celý proces administratívne
zjednodušiť a tým by sa rozšíril okruh lesných podnikov vyuţívajúcich projekty na záchyt a
uchovávanie uhlíka. Postup vyplývajúci z Kjótskeho protokolu je pomerne administratívne
náročný (pozri aj ŠÁLKA, HALAJ 2006).
Obchodovateľné certifikáty môţu byť v princípe vydané na taký záchyt uhlíka, ktorý
predstavuje dodatočné opatrenie oproti regulárnemu trvalo udrţateľnému obhospodarovaniu.
Stanovovanie baseline v individuálnych projektoch, čiţe štandardného trvalo udrţateľného
obhospodarovania lesa by zapríčiňovalo vysoké náklady, alebo by sa mohli vyskytovať
prípady, ţe baseline nebude v schvaľovacom konaní uznané. Stanovenie štandardizovaných
referenčných prípadov na národnej úrovni pre lesnícke projekty by zníţilo transakčné náklady
a riziko neúspešnosti projektov. Štandardizované referenčné prípady môţu mať vplyv aj na
výnosy. Ak by bol referenčný baseline stanovený veľmi vysoko, zniţovalo by to mnoţstvo
záchytu. Preto pri definovaní štandardizovaných referenčných prípadov je potrebné vylúčiť
ich prohibitívny účinok na dodatočnosť opatrení na záchyt uhlíka.
Strana výnosov z lesníckych projektov na záchyt a uchovávanie uhlíka závisí okrem
mnoţstva uchovaného uhlíka od ceny obchodovateľných certifikátov. Uchovanie uhlíka
v biomase podlieha vplyvu rizík hospodárenia na lesnej pôde predovšetkým pôsobením
škodlivých činiteľov, môţeme pri lesníckych projektoch očakávať niţšiu cenu
obchodovateľných emisných kvót. V CDM projektoch nesie riziko kupujúci
obchodovateľných emisných kvót. Zníţenie miery rizika sa rieši pomocou časového
ohraničenia platnosti certifikátov a tieto certifikáty majú tieţ niţšiu cenu. V prípade
lesníckych projektov neexistuje podľa Marakéšskeho dohovoru takéto časové ohraničenie. Ak
sa konkrétny štát rozhodne pre lesnícke projekty, tak sú mu všetky eventuálne straty viazania
uhlíka z obhospodarovania lesa započítané. Vykonanie opatrení na udrţanie prijateľnej ceny
obchodovateľných emisných kvót z lesníckych projektov prostredníctvom zmiernenia rizika
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úniku uhlíka v dôsledku kalamít by sa mohlo uskutočniť prostredníctvom poistenia alebo
prostredníctvom štátnych záruk.
Riešenie prostredníctvom poisťovania má svoje hranice, aj keď takéto návrhy existujú
(DUTSCHKE, SCHLAMADINGER 2004, SEDJO, MARLAND 2003). Riešenie prostredníctvom
poistenia proti kalamitám má svoje hranice na strane dopytu a ponuky poistenia. Nízka miera
vyuţívania poistení má nasledovné dôvody (HOLTHAUSEN, HANEWINKEL, HOLECY 2004).
Na strane dopytu sú dôvody nasledovné:
1. Kalamity veľkého rozsahu boli v minulosti zriedkavejšie, čo spôsobilo menší záujem
o ovplyvňovanie rizika.
2. V Slovenskej republike existoval dlhodobo tzv. kalamitný fond, ktorý zniţoval záujem
o iné opatrenia pri ovplyvňovaní rizika.
3. Štát podporuje finančne lesné podniky, ktoré sú postihnuté katastrofami veľkého
rozsahu, čo ich nemotivuje k zavedeniu iných opatrení.
4. Nízka rentabilita lesných podnikov zniţuje moţnosti platieb poistného.
5. Vysoký podiel štátneho vlastníctva spravovaného jedným podnikom umoţňuje väčšie
moţnosti zabezpečenia flexibility a zniţuje motiváciu k poisteniu.
6. Výška škôd v dôsledku kalamity môţe byť redukovaná rýchlym spracovaním
kalamitného dreva a vyuţitím prírodných procesov pri obnove lesa.
Na strane ponuky poistenia môţeme nájsť nasledovné dôvody nízkeho poistenia lesov:
1. Najdôleţitejším dôvodom nízkej ponuky je chýbajúci dopyt po poistení lesa.
2. Vedecká prax vyvinula modely analýzy rizika v lesnom hospodárstve, ale ich
vyuţívanie v praxi je zatiaľ obmedzené. Diferencovaná analýza rizika je základným
predpokladom pre výpočet poistného pre porasty alebo časti lesov. Ďalším problémom
v tejto oblasti je neistota vplyvu klimatických zmien na lesy.
3. Kalamity veľkého rozsahu predstavujú pre poisťovne kumulovaný výskyt škôd. To
znamená, ţe škody sa nevyskytujú oddelene od seba, ale medzi sebou korelujú.
Príklady zo zahraničia ukazujú, ţe poisťovne sa preto snaţia o redukciu poistených
plôch a ich širokú priestorovú diferenciáciu, aby sa obmedzila koncentrácia škôd.
4. Posledným dôvodom je problém morálneho rizika. V lesnom hospodárstve nie sú
jasne definované štandardy opatrení, ktoré by mali byť zo strany poisteného
nevyhnutne vykonané. Teoreticky existuje moţnosť, ţe po uzatvorení poistenia lesný
podnik upustí od opatrení, ktoré sú zamerané na zvýšenie stability lesov, lebo je proti
následkom kalamity poistený.
Poisťovanie lesov a jeho vyuţitia v lesníckych projektov by pravdepodobne
vyţadovalo finančnú podporu štátu. Táto podpora je definovaná v zákone č. 274/2006 Z.z. o
podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v platnom znení, ale zatiaľ chýbajú
vykonávacie predpisy. Z pohľadu lesníckych projektov navrhujú DIETER a ELSSASER (2005)
kombináciu poistenia a štátnych záruk. Štátne záruky môţu mať negatívny vplyv na výdavky
štátu v štátnom rozpočte, preto aj toto riešenie je politicky diskutabilné a málo priechodné. Na
zníţenie miery rizika v lesníckych projektoch by malo vplyv aj započítanie záchytov uhlíka
vo výrobkoch z dreva, ktoré sa doposiaľ nezohľadňuje (DIETER, 2005).
Ak by za uvoľnenie uhlíka z lesníckeho projektu ručili lesné podniky, tak by bez
zabezpečenia zmiernenia rizík prostredníctvom poistenia, alebo prostredníctvom štátnych
záruk boli zaťaţené lesné podniky. V takom prípade by museli nakúpiť certifikáty
pravdepodobne za vyššie ceny a to by spôsobilo pravdepodobne neefektívnosť lesníckeho
projektu. Lesné podniky by sa pravdepodobne snaţili vyrovnať stratu prostredníctvom
zvýšeného predaja dreva na konci obchodovacej periódy, čo by mohlo mať v závislosti
od rozsahu negatívny vplyv na ceny dreva.
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Zaťaţenie lesníckych projektov v rámci kjótskeho protokolu vysokými transakčnými
nákladmi spôsobí, ţe menšie lesné podniky by sa museli zdruţovať, aby mohli uskutočniť
ekonomicky efektívne projekty. Uznávanie takýchto zdruţených projektov sa zdá byť na
Slovensku nevyhnutné predovšetkým v neštátnom sektore, aby sa korigovali nevýhody
malých lesných majetkov. Projekty by uskutočňovali zdruţenia lesných podnikov. Tu treba
poznamenať, ţe by museli vyuţívať pravdepodobne nejakú formu zdruţenia z obchodného
zákonníka, čo by tieţ spôsobovalo zvýšenie transakčných nákladov. Ďalšou moţnosťou by
bolo vyuţitie zoskupení v rámci certifikácie lesov. Poslednou moţnosťou by bola koordinácia
projektov zo strany štátu prostredníctvom verejnej inštitúcie. Tu by však bolo treba preveriť,
či by nevznikli problémy na úseku ochrany hospodárskej súťaţe.
Vytvorenie verejnej inštitúcie, alebo poverenie uţ existujúcej inštitúcie zaoberajúcej sa
lesníckymi projektmi by pomohlo mimo koordinácie projektov aj v iných oblastiach:
 vypracovanie a podpora modelových projektov,
 vypracovanie štandardizovaných referenčných báz,
 vývoj vhodných lesníckych opatrení,
 vývoj vhodných obchodných konceptov,
 pomoc pri uznávacom procese atď.
Alternatíva k predošlému návrhu by bolo vytvorenie verejnej inštitúcie, ktorá by plnila
hore uvedené úlohy pre všetky národné a medzinárodné aktivity súvisiace s obchodovaním
s uhlíkom. Špecifiká lesníctva sú však veľmi významné, preto by sa bolo treba prikloniť
podľa DIETER a ELSSASER (2004) k špeciálnej lesníckej inštitúcii. Spomenuté koordinačné
miesto by bolo zodpovedné za to, aby sa uverejnili celoštátne projekty zniţovania emisií, na
ktorých by sa jednotlivé lesnícke podniky mohli zúčastniť ako čiastkoví projektoví partneri.
Podmienky účasti nemusia, resp. môţu sa ale orientovať na medzinárodné úlohy, aby sa
neohrozilo uznanie príslušných medzinárodných certifikátov. Zúčastneným podnikom by mal
byť priamo vyplatený ich proporcionálny podiel na účinku zníţenia emisií jednotlivých
zdruţených projektov. Kontrola podmienok účasti dovnútra, preukázateľných záväzkov
navonok, ako aj príslušných nákladov by boli v tomto prípade prevzaté pomocou
koordinačného miesta, pričom jestvujúce inventarizačné systémy by mohli byť vyuţité
k zníţeniu nákladov (inventúra lesa, analýza stavu pôdy). Koordinačné miesto by sa mohlo
čiastočne financovať prostredníctvom predaja emisných certifikátov. Pretoţe tieto certifikáty
sú kryté mnoţstvom vo výške 0,5 Mt C, vyţadovali by sa príspevky, aby sa mohli vykonať aj
úhrady pre výkony zúčastnených podnikov. Ďalšia moţnosť čiastočného financovania spočíva
v predaji „Voluntary Emission Reductions“ (VER) - „dobrovoľných emisných certifikátov“ podnikom takých sektorov, ktoré nie sú podrobené smerniciam obchodu s emisiami, ale
dobrovoľne chcú prispievať ku kompenzácii ich emisií.
Výhody predloţeného riešenia:
– vcelku niţšie zaťaţenie transakčnými nákladmi pomocou spoločných projektov;
– podnet pre lesné podniky, zachovať štruktúru zásob a poprípade ponúkať dodatočné
výkony zniţovania emisií;
– príleţitosti dosiahnutia príjmov pre lesné podniky;
– nízke nákladové zaťaţenie pre podniky (prevzatie nákladov a rizika prostredníctvom
koordinačného miesta);
– ponuka podnikov nepodrobených smerniciam obchodu s emisiami, zúčastnených na
ochrane klímy na národnej a európskej úrovni.
Nevýhody predloţeného riešenia:
– dodatočné náklady na etablovanie koordinačného miesta;
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–
–

nutné financovanie koordinačného miesta štátom (predovšetkým prostredníctvom
platieb zúčastnených podnikov nad 0,5 Mt C/a);
projektové náklady a náklady uplatnenia sa na trhu medzinárodných certifikátov ako aj
príslušné riziká musí niesť koordinačné miesto.

7.3 Opatrenia finančnej podpory
Náhradou predchádzajúcej alternatívy by mohli byť zosilnené podnety na ochranu
klímy tieţ pomocou príslušnej modifikácie lesníckej podpory. Z opatrení, ktoré by v lesníctve
prichádzali do úvahy môţeme menovať nasledovné:
 zalesňovanie nelesných pôd,
 zmena drevinového zloţenia,
 prebudovy na výberkový hospodársky spôsob,
 predĺţenie rubnej doby,
 zvýšenie zakmenenia súčasných lesných porastov,
 zvýšenie podielu leţaniny v porastoch,
 vyuţívanie biomasy na energetické účely,
 poisťovanie lesov proti škodám.
V Osy 2: Zlepšenie ţivotného prostredia a krajiny najnovšieho návrhu Programu rozvoja
vidieka SR 2007 – 2013 je moţné nájsť nasledovné opatrenia zamerané na trvalo udrţateľné
vyuţívanie lesnej pôdy:
a. Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy,
b. Platby v rámci sústavy NATURA 2000 – lesná pôda,
c. Lesnícko-environmentálne platby,
d. Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení.
Mimo uţ spomínanej podpory na poistenie sú definované v zákone č. 274/2006 Z.z. o
podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v platnom znení ďalšie podpory:
a) trvalo udrţateľné obhospodarovanie lesov a dlhodobo udrţateľný rozvoj lesného
hospodárstva a na zalesňovanie poľnohospodárskych pozemkov,
b) odborné obhospodarovanie lesov,
c) obnovu lesov poškodených škodlivými činiteľmi a na zavedenie ochranných,
ozdravných a preventívnych opatrení,
d) investície na rozvoj produkcie a spracovanie surového dreva pred priemyselným
spracovaním a realizáciu lesnej produkcie,
e) zdruţovanie vlastníkov lesov do výmery 50 hektárov do zdruţení s právnou
subjektivitou,
f) poradenstvo a vzdelávanie, vznik a činnosť regionálnych zdruţení uţívateľov a
vlastníkov lesa,
g) účasť na veľtrhoch, výstavách a súťaţiach a pre súťaţiacich,
h) platenie poistného,
i) zachovanie ohrozeného genofondu lesných drevín.
Z hore uvedeného by sme mohli nájsť prekryv v prípade zalesňovania nelesných pôd,
environmetálnych platieb a poisťovania. Na redukciu rizika lesníckych projektov by mohli
slúţiť opatrenia na obnovu lesov poškodených škodlivými činiteľmi a na zavedenie
ochranných, ozdravných a preventívnych opatrení a obnova potenciálu lesného hospodárstva a
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zavedenie preventívnych opatrení. Riešenie prostredníctvom finančnej podpory má svoje
klady a zápory.
Výhody podporného riešenia by boli:
– administratívne ľahko ovládateľné, ţiadne dodatočné náklady prostredníctvom
koordinačného miesta;
– nie je potrebná integrácia v obchodnom systéme (vrátane s tým spojených rizík), tzn.
ţiadne náklady na kontrolu úrovní projektu;
– zdroj príjmu pre lesné podniky.
Nevýhody podporného riešenia:
– mála účinnosť finančných stimulov (iné efekty prevaţujú nad klimatickými účinkami);
– nutné úplné financovanie štátom, pretoţe nie je moţné ţiadne refinancovanie
prostredníctvom medzinárodného obchodu s emisnými kvótami.

91

8 Záver
Zabezpečenie internalizácie externalít pomocou vytvorenia trhov s obchodovateľnými
kvótami je v prípade riešenia emisií skleníkových plynov vyuţívaným nástrojom na
medzinárodnej a národnej úrovni. Spoločenská efektívnosť, statická a dynamická ekonomická
efektívnosť, účinnosť a malá intenzita vplyvu na trhový mechanizmus predurčujú certfikátové
riešenie k jeho rozsiahlemu vyuţitiu. Problémom je zabezpečenie kvality týchto kreovaných
trhov z pohľadu dostatočného mnoţstva účastníkov na strane dopytu a ponuky ako aj udrţania
nízkej volatility cien certifikátov. Zapojenie lesného hospodárstva do obchodovania s uhlíkom
by pôsobilo pozitívne na zvyšovanie počtu účastníkov na trhoch.
Obchod s uhlíkom“ je mladým v súčasnosti najrýchlejšie rastúcim komoditným trhom
na svete. Paralelne s dynamikou vývoja trhu s emisiami sa dynamicky vyvíja aj legislatívny
proces, ktorý zavádza a reguluje tento trh.
Význam vplyvu hospodárenia v lesoch na uhlíkový cyklus je legislatívne zahrnutá
v článkoch 3.3 a 3.4 Kjótskeho protokolu. Článok 3.3 umoţňuje dosiahnuť záväzky pomocou
záchytu uhlíka človekom vyvolanej zmeny vyuţívania pôdy a lesohospodárskych aktivít
obmedzených na zalesňovanie, znovuzalesňovanie a odlesňovanie od roku 1990, merané ako
overiteľné zmeny v zásobách uhlíka v kaţdom záväznom období. Emisie skleníkových
plynov zo zdrojov a ich odstránenie v záchytoch, súvisiace s uvedenými činnosťami sa bude
hlásiť transparentným a overiteľným spôsobom.
Články 3.3 a 3.4 sa stali podkladom v oblasti LH pre legislatívu EÚ a SR. V článku
11a smernice 2004/101/ES je uvedené, ţe kvóty CER a ERU môţu byť vydané a pouţité
v systéme Spoločenstva v súlade s UNFCCC a Kjótskym protokolom s výnimkou CER a
ERU z vyuţívania územia a zo zmeny vo vyuţívaní územia a lesníckej činnosti. Podobne § 9a
zákona č. 572/2004 Z.z pojednáva o tom, ţe jednotky ERU a jednotky CER sa nevydajú, ak
sa projektové aktivity vykonávajú na vyuţívanie územia, na zmeny vo vyuţívaní územia a na
lesnícke činnosti.
Na základe analýzy európskej legislatívy a legislatívy SR môţeme vyvodiť závery, ţe
v súčasnom období nie je moţné v rámci lesného hospodárstva realizovať obchodovanie
s kvótami uhlíka ERU a CER vzniknutého ako záchyt zmenou lesníckych činností.
Legislatíva EÚ takéto obchodovanie umoţňuje po dopracovaní podmienok, pravidiel
a overiteľnosti v nasledujúcich záväzných obdobiach.
Smernice CDM projektov by mali tieţ posudzovať podporu príleţitostí v lesníckom
sektore takým istým spôsobom, ako niektorých príleţitostí v rámci zmiernenia vplyvu emisií
v energetickom a priemyselnom sektore. Dokonca v rámci limitov súčasných CDM smerníc,
africké krajiny preukazujú potenciál príleţitostí pre zmiernenie vplyvu emisií a pomáhajú
slabým spoločenstvám a ekosystémom prispôsobiť sa klimatickej zmene. Toto vytvára
bohatstvo skúseností na inovatívnej ceste zachytávať uhlík pomocou aktivít zalesňovania
a znovuzalesňovania, čo tieţ prináša spoločenské, environmentálne a ekonomické úţitky.
EK analyzovala moţnosť povolenia emisných kvót z určitých typov projektov vyuţitia
pôdy, zmeny vyuţitia pôdy a lesníctva (LULUCF - Land-use, Land-use Change and Forestry),
ktoré pohlcujú uhlík z atmosféry. Dospela však k záveru, ţe takýto krok by mohol váţne
narušiť environmentálnu integritu EU ETS a to z nasledujúcich dôvodov:

Projekty LULUCF nemôţu fyzicky zaistiť trvalé zníţenie emisií. Pre riešenie neistôt,
nestálosti ukladania uhlíka a potenciálnych problémov s únikmi z takýchto projektov
neboli vyvinuté dostatočné riešenia. Dočasnosť a reverzibilnosť týchto činností by
v systéme obchodovania predstavovali značné problémy a kládli by na členské štáty
veľké riziká z hľadiska právnej zodpovednosti.
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Začlenenie projektov LULUCF do systému EU ETS by vyţadovalo kvalitu
monitorovania a podávania správ porovnateľnú s kvalitou monitorovania emisií
a podávania správ o nich zo zariadení zahrnutých v súčasnej dobe do systému. To
v súčasnosti nie je k dispozícií a pravdepodobne by si vyţadovalo náklady, ktoré by
významne zníţili atraktivitu začlenenia takýchto projektov.
Výrazne by sa zníţila jednoduchosť a predvídateľnosť EU ETS. Naviac uţ iba
mnoţstvo potenciálnych kvót vstupujúcich do systému by mohlo narušiť fungovanie
trhu s uhlíkom, pokiaľ by ich úloha nebola obmedzená a v takom prípade by sa ich
potenciálne prínosy stali okrajovými.
Komisia je presvedčená, ţe globálne odlesňovanie by bolo moţné lepšie riešiť inými
nástrojmi. Napríklad vyuţitie časti výnosov z aukcie emisných kvót v EU ETS by
mohlo vytvoriť doplnkové prostriedky pre investície do činnosti LULUCF ako vo
vnútri, tak aj navonok EU a mohlo by sa stať modelom pre budúce rozšírenie.

Pretoţe EU ETS v súčasnosti nedovoľuje pristúpiť na trh pre akékoľvek
zobchodované mnoţstvá LULUCF, európske vlády môţu nakupovať kvóty zo zalesňovania
a znovuzalesňovania pod Kjótskou smernicou, kde LULUCF môţe realizovať základné
emisie do výšky 1%. Hodnota uhlíka z LULUCF doposiaľ zotrváva na 1 % z obchodovaného
mnoţstva. Zatiaľ globálne mnoţstvo zobchodovaných LULUCF kvót je pod 6% prípustného
limitu.
Prostriedkom pre nastavenie oblasti rozsiahleho systému pozitívnych stimulov
redukcie miery odlesnenia a zničenia porastu je navrhnutý tzv. Forest Carbon Partneship
Facility. Toto zdruţenie je prostriedkom zaloţeným na výkone platieb za redukciu emisií
z odlesnenia a zničenia porastu. Je zároveň druhým fondom Svetovej banky určeným
lesníckemu sektoru a sektoru vyuţitia pôdy, sledujúc fond biouhlíka (BioCarbon Fund)
podporujúci väčšinou projektové aktivity zalesňovania a znovuzalesňovania.
Medzi najvýznamnejšie mitigačné opatrenia v lesnom hospodárstve, ktoré zmierňujú
negatívny vplyv uhlíka môţeme zaradiť zalesňovanie nelesných pôd a energetické vyuţívanie
biomasy ako náhrada za fosílne palivá. Ostatné opatrenia, ktoré zvyšujú zásobu uhlíka
v lesoch sú spojené s problematickou kvantifikáciou a vyhodnotením, resp. nákladovosť
týchto opatrení prevyšuje ich pozitívny efekt.
Z hľadiska implementácie lesného hospodárstva do procesu zúčtovania
a obchodovania s uhlíkovými kreditmi je potrebné a nevyhnutné vypracovať lesnícke projekty
sekvestrácie uhlíka pre určitú časovú periódu. Nevyhnutnou súčasťou projektu je
kvantifikácia a prognóza akumulácie uhlíka. Ako nástroj na kvantifikáciu sekvestrácie uhlíka
môţeme vyuţiť rastovú simuláciu lesa, ktorá umoţní modelovať a kvantifikovať záchyt
uhlíka v rôznej časovej perióde, drevinovom zloţení, prebierkovom reţime a pod. V rámci
projektov zameraných na energetické vyuţívanie biomasy je potrebné vypracovať a porovnať
projekt vyuţívania biomasy s alternatívnym projektom vyuţitia fosílnych palív, prípadne ak
ide o zmenu vykurovania súčasnú situáciu s projektovým zámerom.
Ukázalo sa, ţe veľkosti projektu (v ha) prináleţí kľúčové postavenie pre hospodárnosť
lesníckych projektov a to na základe vysokého zaťaţenia projektov transakčnými nákladmi.
Toto vysoké zaťaţenie fixnými nákladmi nie je ţiadne špecifikum lesníckych projektov. Bolo
takisto zistené u technicky orientovaných projektov zniţujúcich emisie ako aj pre projekty
zalesňovania. Alternatívne náklady lesníckych projektov môţu byť podľa okolností veľmi
nízke. Toto sa od technických projektov nedá očakávať. Priemerné marginálne náklady na
zabránenie emisií sú vyčíslené podľa sektoru v rozmedzí 200 a 400 €/tCO2.
Pre lesné podniky môţe byť atraktívne ponúknuť trhu moţnosti zníţenia uhlíka, ak sa
vyuţijú moţnosti obmedzenia s tým spojených transakčných a alternatívnych nákladov a ak
ceny za túto sluţbu budú postačujúce. Transakčné náklady sa kvôli vysokým prekáţkam pre
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potvrdenie zníţenia uhlíka vylučujú. V opísaných štandardných postupoch sú pre mnohé
podniky prohibitívne.
Pre integráciu lesných podnikov do obchodného systému s uhlíkom sú potrebné
nasledovné predpoklady:
1. Prvým potrebným predpokladom pre začlenenie lesných podnikov do trhu s uhlíkom
by bolo zapojenie sa do zjednodušeného schvaľovacieho procesu.
2. Druhým potrebným predpokladom by bolo uplatnenie štandardných postupov pre
referenčný prípad, resp. stanovenie základu „baseline“. Štandardizované základne
„baselines“ šetria transakčné náklady, na druhej strane zniţujú riziko pri schvaľovaní
projektu. Maximalizácia zisku musí pri tom byť akceptovaná ako moţný referenčný
prípad.
3. Tretím predpokladom by bolo schválenie nadpodnikových projektov, tzn. ţe projekt
na zníţenie uhlíka môţe byť realizovaný cez viacero lesných podnikov. Na základe
nízkych priemerných veľkostí lesných podnikov sa zamedzia inak vysoké fixné
náklady vo väčšine prípadov projektov zniţujúcich uhlík. Spoločné realizovanie
projektov predstavuje nové pole úloh pre lesnícke prepojenia, eventuálne tieţ pre
vytvorené podnikové skupiny v priebehu lesníckej certifikácie. Takéto formy
spolupráce nestroskotajú na právnych prekáţkach. Mohli by byť podporované
modelové projekty, uľahčiť vstup na trh pre priekopníkov v tejto oblasti (prístup
k informáciám, rozvoj vhodných konceptov pestovania lesa a uplatnenia na trhu,
pomoc pri schvaľovacích procesoch atď.) a príkladne vysvetliť fungovanie trhu pre
jeho nasledujúcich účastníkov.
Postačujúce ceny za uskladňovanie CO2 boli určené ako ďalší podstatný predpoklad,
aby ponuka takýchto sluţieb bola pre lesné podniky atraktívna. Cenotvorba sa vyhýba
priamemu vplyvu štátu. Jednako ceny odzrkadľujú (predovšetkým cenové zráţky pre
termínované certifikáty) tieţ rozdielne riziko zaťaţenia. Tieto sú štátom ovplyvniteľné a tým
nepriamo aj ceny.
Pre certifikáty tCER sa zistilo, ţe neskrývajú pre nákupcov ţiadne riziká, ale na
základe kratšej doby platnosti predstavujú menšiu hodnotu. lCER certifikáty majú dlhšiu dobu
platnosti, aţ do 60 rokov. Pri zodpovedajúcej zmluvnej úprave by boli moţné tieţ zmluvy
prostredníctvom tzv. pripájacích projektov, ktoré by mohli takéto doby platnosti takmer
ľubovoľne predĺţiť. Avšak zaťaţujú nákupcov rizikom zásob ohľadom ďalšieho trvania
účinku poklesu stavu uhlíka, ktoré taktieţ vedú k cenovým zráţkam. Podľa návrhov expertov
by sa mohli tieto riziká čiastočne pokryť pomocou poistenia (napr. proti ţivelnej pohrome ako
víchrica alebo lesný poţiar) alebo prevziať prostredníctvom štátnych garancií zásob, pre ktoré
by bolo potrebné dosiahnuť vhodný rámec. Pri kombinácií týchto opatrení je moţné, aby
lesnícke certifikáty dosiahli pribliţne trhovú hodnotu netermínovaných certifikátov.
Opatrenia verejnej politiky v tejto oblasti musia byť uskutočnené na globálnej,
medzinárodnej a národnej úrovni. Náčrt riešení, výhod a nevýhod jednotlivých alternatív bude
ale kľúčovým aj z pohľadu lesného hospodárstva.
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9 Summary
Scientists‟ expected climate change is considered to be one of the most threats for
sustainable development of the Earth with unfavourable impact on environment, human
health, food security, natural resources and infrastructure. Increase of anthropogenic produced
GHG concentration in atmosphere causes the global and local climate change and it is
necessary to realize appropriate measures for mitigation their impacts. The occurrence of
extremely climatic effects, dryness, rivers, extremely higher and lower temperatures will be
probably increased by global climate change.
Forest ecosystems can significantly influence the process and the range of climate
change by CO2 sequestration and its storage in vegetation and soil. The deforestation takes
part with about 20 % in total emission of CO2 in global scale. Forestry strategy of EU shows
that the mitigation of climate change can be achieved by increasing existing carbon storage in
forest ecosystems and adequate support of using biomass and wood products. Forest
management can significantly contribute for fulfilling the duties arising from Kyoto protocol
by realization of appropriate forestry adapting measures for carbon sequestration. Priority 4 of
National forestry program of the Slovak republic deals with mitigation of impact of climate
change by increasing the carbon storage in forest ecosystems through the realization of forest
measures (carbon conservation and substitution). One of the possibilities how to realize the
measures for increasing carbon storage in forest ecosystems is to provide the participation of
the forest management in created international markets with CO2 certificates.
The goal of this publication is to lay down the possibilities and risks of integration of
forestry into the carbon trade.
In the second chapter, the study deals with theoretical principles of certified solution,
gives some indications about its pros and cons in compare with other tools of environmental
policy. In the third chapter, the international and domestic legislative is analyzed from view of
incorporation of forestry into the carbon trade. In the fourth chapter, the overview and
reviewing of the carbon markets is realized. In the fifth chapter, the possibilities of carbon
sequestration and its measure in forest management are lay down. In the sixth chapter, the
barriers for enter of forestry into the carbon trade are analyzed. The seventh chapter shows the
basic frames of measures for integration forestry into the carbon trade.
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Zadná obálka
Podklad sivý ako na prednej strany obálky
Cieľom tejto publikácie je načrtnúť moţnosti a riziká integrácie lesného hospodárstva do
obchodovania s uhlíkom. Publikácia vznikla v rámci projektu Agentúry pre rozvoj výskumu
a vývoja IPOLES: Integrácia rozvojových, inovačných a environmentálnych politík pre
lesníctvo. Štúdia zaoberá teoretickými princípmi riešenia prostredníctvom obchodovateľných
emisných kvót, snaţí sa načrtnúť jeho výhody a nevýhody v porovnaní s inými nástrojmi
environmentálnej politiky. Analýza medzinárodnej a domácej legislatívy predstavuje
základný predpoklad začlenenia lesného hospodárstva do obchodovania s uhlíkom. Prehľad
a posúdenie trhov s uhlíkom mapuje moţnosti lesného hospodárstva uplatnenia sa na týchto
trhoch. Sekvestrácia uhlíka a jej meranie v lesnom hospodárstve je výzvou pre lesnícky
výskum. Ekonomické bariéry pre vstup lesného hospodárstva do obchodovania s uhlíkom sa
javia byť kľúčovým reálnym faktorom. Publikácia nie je určená len odborníkom v lesnom
hospodárstve, je pojatá širšie a môţe slúţiť všetkým záujemcom, ktorí sa zaoberajú politikou
ţivotného prostredia alebo obchodovaním s uhlíkom.
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