
Stručný opis fungovania Národného systému SR pre biopalivá 

a biokvapaliny 

 

1. Národný systém SR pre biopalivá a biokvapaliny je ucelený systém postupov a procedúr, 

ktoré majú zabezpečiť, že biopalivá alebo biokvapaliny boli vyrobené v súlade s kritériami 

trvalej udržateľnosti zavedenými smernicami EP a Rady č. 2009/28/ES a 2009/30/ES (do 

slovenského právneho poriadku boli ustanovenia implementované zákonom NR SR č. 

309/2009 Z. z. a Vyhláškou MŽP SR č. 271/2011 Z. z.). Systém riadi MŽP SR spolu 

s SHMÚ s presne vymedzenými kompetenciami a povinnosťami. Ďalej v ňom pôsobia 

odborne spôsobilé osoby na účely overovania výpočtu emisií skleníkových plynov počas 

životného cyklu biopalív a biokvapalín, ktoré overujú potvrdenia o pôvode 

biopaliva/biokvalaliny a samotní ekonomickí operátori, ktorí vstupujú do procesu výroby 

biopaliva a biokvapaliny v niektorej časti výrobného procesu. V podmienkach SR sú to 

farmári, pestovateľské subjekty, zberné miesta biomasy (napr. poľnohospodárske sklady), 

obchodné spoločnosti, ktoré obchodujú s biomasou, surovým biopalivom/biokvapalinou, 

upraveným, či finálnym biopalivom/biokvapalinou a motorovým palivom s obsahom 

biogénnej látky, výrobcovia biopalív/biokvapalín a výrobcovia motorových palív, ktorí 

majú povinnosť primiešavať biogénne látky do fosílneho motorového paliva. 

Na základe zákona NR SR č. 309/2009 Z. z. §14b ods. 1 je právnická osoba alebo fyzická 

osoba, ktorá uvádza pohonné látky s obsahom biopalív vrátane pohonných látok, ktoré sú 

100 % biopalivom alebo biokvapalinu na trh v Slovenskej republike je povinná 

a) vydať potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny podľa § 14b, 

b) zabezpečiť overenie potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny odborne 

spôsobilou osobou na účely overovania výpočtu, ktorá je vedená v registri odborne 

spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu, 

c) zaslať kópiu potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny organizácii poverenej 

ministerstvom životného prostredia, ktorá podľa zriaďovacej listiny zabezpečuje plnenie 

úloh v oblasti ochrany ovzdušia a ochrany ozónovej vrstvy Zeme (ďalej len „organizácia“),  

d) používať systém hmotnostnej bilancie pre biopalivá a biokvapaliny  pri preukazovaní 

plnenia kritérií trvalej udržateľnosti. 

a zároveň podľa odseku 5 je Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je zapojená do 

životného cyklu výroby pohonnej látky, biopaliva alebo biokvapaliny od pestovania alebo 

vzniku suroviny po jej uvedenie na trh v Slovenskej republike je povinná 

a) poskytovať presné, úplné a pravdivé informácie o pôvode biomasy, viesť evidenciu 

o hmotnostnej bilancii a pohybe biomasy a tieto informácie a evidenciu uchovávať 

najmenej päť rokov. 

Tieto povinnosti ekonomických operátorov je možné považovať za východisko fungovania 

Národného systému SR pre biopalivá a biokvapaliny. 

Ekonomický operátor si môže dobrovoľne zvoliť certifikačný systém, ktorý bude 

zabezpečovať nevyhnutný audit biopalivového/biokvapalinového reťazca. V čase „nábehu 

systémov“ v Európskej Únii po uplynutí transpozičného času uvedených smerníc do 



národných legislatív neboli v EÚ chválené žiadne dobrovoľné certifikačné systémy a tak 

SR pristúpila k vytvoreniu národného systému. Ten je zložený zo Slovenského národného 

verifikačného systému (obdoba dobrovoľnej schémy, avšak pod správou MŽP SR), 

o ktorom uvádzame informácie v nasledujúcom bode a samotného Národného systému SR 

pre biopalivá a biokvapaliny. 

Súčasťou Národného systému SR pre biopalivá a biokvapaliny je aj databáza 

ekonomických subjektov zapojených do výroby biopaliva/biokvapliny. Databázu spravuje 

SHMÚ. Registrácia je vykonaná na základe dobrovoľnej žiadosti ekonomického subjektu 

a slúži výhradne k zjednodušeniu nasledujúcich administratívnych krokov pri číslovaní 

vydaných potvrdení o pôvode, alebo pri registrácii v národných systémoch krajín, ktoré 

Slovenský národný verifikačný systém uznali. Samotná registrácia nemá žiadny vplyv na 

vyššie uvedené povinnosti a ani na potrebu nezávislého auditu 

biopalivového/biokvapalinového reťazca. Ak už sa niektorý ekonomický subjekt rozhodne 

pre registráciu v národnom systéme, je logickým vyústením aj vyhľadanie (kontrahovanie) 

odborne spôsobilej osoby zo Slovenského národného verifikačného systému.  

Údaje (základné) poskytujeme na základe súhlasu registrovaných subjektov národným 

autoritám krajín EÚ, ktoré o to požiadajú na základe „domácej legislatívy“ pre registráciu 

slovenských subjektov v systéme danej krajiny. 

Činnosť ekonomických operátorov zapojených do Národného systému SR pre biopalivá 

a biokvapaliny je pod dohľadom SHMÚ.  

Pokiaľ ide o akceptáciu, systém bol skontrolovaný Európskou komisiou cestou právnej 

kontroly implementácie vyššie uvedených smerníc. Rozhodujúca je akceptácia národného 

verifikačného systému. 

2. Slovenský národný verifikačný systém je súčasťou Národného systému SR pre biopalivá 

a biokvapaliny. Jeho vznik bol spôsobený neexistenciou dobrovoľných schém schválených 

Európskou komisiou. Prakticky ide o súbor registrovaných subjektov (odborne spôsobilých 

osôb), aplikačných postupov a kontrolných mechanizmov používaných pri certifikácii 

biopaliva/biokvapaliny (rozumej celého cyklu biopaliva/biokvapaliny). 

Odborne spôsobilé osoby získavajú spôsobilosť po splnením podmienok a úspešnom 

absolvovaní skúšok pred komisiou zriadenou ministrom životného prostredia a sú zapísané 

do Registra uznaných certifikačných systémov a odborne spôsobilých osôb na 

preukazovanie plnenia kritérií trvalej udržateľnosti podľa zákona č. 309/2009 Z. z. v znení 

neskorších predpisov (dostupný na webovom sídle MŽP SR). 

Po získaní odbornej spôsobilosti vykonávajú dohľad nad ekonomickými operátormi na 

základe komerčných zmluvných vzťahov. O svojej činnosti podávajú zákonom predpísanú 

správu, pričom majú povinnosť upozorniť na problémy pri evidencii, vedení hmotnostnej 

bilancie, či realizovaných výpočtoch. 

Z hľadiska aplikačných postupov uvedieme napr. pravidlá vedenia hmotnostnej bilancie, 

metodiku výpočtu úspor emisií skleníkových plynov z využitia biopaliva/biokvapaliny, 

výpočtové prostriedky (programy) odporúčané k realizácii výpočtov (v našom prípade 

BioGrace), národné schválené emisné faktory (napr. typické emisie z pestovania schválené 

v Národnej správe NUTs II, emisné faktory výroby elektriny a pod.), územia, na ktorých je 

uplatňovaný niektorý z limitov pre výrobu biopalív/biokvapalín (jedna dátová vrstva 

územia SR na Pôdnom portály), podrobné mapy chránených území na regionálnych 

pracoviskách Štátnej ochrany prírody alebo regionálnych úradov životného prostredia 



a systém priamych poľnohospodárskych platieb, ktorý musí zohľadniť splnenie podmienok 

„Environmentálne vhodných podmienok pre pestovanie“ z poľnohospodárskej európskej 

legislatívy.  

Činnosť odborne spôsobilých osôb je pod dohľadom SHMÚ.  

Výstupy Slovenského národného verifikačného systému aktuálne akceptujú Maďarsko, 

Česká republiky, Rakúsko a Nemecko. 

 

3. Dokumentácia, povinnosti a postup právnických a fyzických osôb zapojených do 

životného cyklu biopaliva alebo biokvapaliny: 

Základné povinnosti, vyplývajúce z platnej právnej úpravy, sme uviedli v bode 2. 

Pestovanie, resp. vznik suroviny -   pestovateľ, alebo ten, u koho biomasa k ďalšej výrobe 

biopaliva/biokvapaliny vznikne, musí vydať  Vyhlásenie pestovateľa /dodávateľa biomasy 

(ďalej iba vyhlásenie). V ňom právnická alebo fyzická osoba prehlasuje, že jej produkt 

spĺňa kritéria trvalej udržateľnosti viažuce sa na dopestovanie, resp. vznik biomasy. 

V prípade, že to nasledujúce subjekty v biopalivovom/biokvapalinovom reťazci požadujú, 

musí uviesť reálne emisie skleníkových plynov z pestovania, resp. vzniku biomasy, alebo 

reálne údaje potrebné k výpočtom emisií skleníkových plynov (napr. spotrebu nafty, 

spotrebu osiva, spotrebu hnojív, spotrebu vody a spôsob zavlažovania, hektárové výnosy 

a pod.).  

V prípade, že ekonomický subjekt dostane niekoľko takých vyhlásení (napr. 

poľnohospodársky sklad), môže na základe hmotnostnej bilancie vydať nové (združené) 

vyhlásenie pre biomasu s rovnakými znakmi trvalej udržateľnosti.  

Skladovanie, sušenie, výrobný proces biopaliva/biokvapaliny – každá právnická a fyzická 

osoba zapojená do životného cyklu biopaliva/biokvapaliny musí viesť hmotnostnú bilanciu 

a podávať pravdivé informácie o pôvode biomasy (postupovať vyhlásenia) ako aj emisiách 

skleníkových plynov, ak to nasledujúce subjekty vyžadujú (ak posledný subjekt využíva 

inštitút „určených hodnôt“, postačuje mu vyhlásenie). 

Potvrdenie o pôvode biopaliva/biokvapaliny – dokument vydáva ekonomický subjekt, 

ktorý uvádza motorové palivo, 100%-né biopalivo alebo biokvapalinu na trh. Potvrdenie 

musí byť overené odborne spôsobilou osobou. K overeniu je možné využiť aj všetky 

medzinárodné uznané dobrovoľné schémy a uznané zahraničné národné schémy. 

V takomto prípade operátor uvádza v potvrdení registračné číslo z daného systému, alebo 

touto schémou vydaný certifikát (potvrdenie) prikladá v prílohe. Potvrdenie o pôvode 

biopaliva/biokvapaliny predkladá subjekt v prípade biopaliva orgánom colnej a finančnej 

správy pri uvádzaní do voľného obehu z dôvodu zaradenia do príslušnej colnej sadzby 

(záleží od splnenia povinného podielu biopalivom, ktoré spĺňa kritériá trvalej 

udržateľnosti). V prípade biokvapaliny ho subjekt predkladá Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví pri vydávaní zelených certifikátov na vyrobený objem elektriny, ako aj 

vyplatenie doplatku podľa zákona. V obidvoch prípadoch má subjekt povinnosť zaslať 

Potvrdenie o pôvode biopaliva/biokvapaliny na vedomie SHMÚ (napr. mailom). 

Certifikačné systémy – v SR môže ekonomický operátor použiť na certifikáciu (nezávislý 

audit) ktorýkoľvek subjekt uvedený v Registri uznaných certifikačných systémov 

a odborne spôsobilých osôb na preukazovanie plnenia kritérií trvalej udržateľnosti podľa 

zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Kritériá trvalej udržateľnosti sú 



univerzálne a unifikované, žiadna členská krajina ich nemôže rozšíriť, alebo zúžiť. 

V prípade použitia dobrovoľnej schémy alebo uznanej zahraničnej národnej schémy 

Národný systém SR pre biopalivá a biokvapaliny akceptuje vydané Potvrdenie o pôvode 

biopaliva/biokvapaliny bez ďalšej kontroly.  

Problémom v systéme je nemožnosť vzájomného uznávania čiastkových certifikátov medzi 

schémami a absolútny zákaz uznávania certifikátov vydaných národnými schémami zo 

strany komisiou uznaných dobrovoľných schém. Pre ekonomického operátora to 

mnohokrát znamená ťažkosti s odhadovaním potrebnej certifikácie, nakoľko nie vždy je 

schopný dopredu odhadnúť, v akom systéme budú fungovať a certifikáty vyžadovať jeho 

odberatelia. Slovenské subjekty (a nielen oni) sú tak neodôvodnene nútené k certifikácii vo 

viacerých systémoch kvality a viacerých certifikačných schémach. Rovnako pretrvávajú 

ťažkosti s prevodom biomasy, či čiastkového produktu medzi schémami. MŽP SR 

považuje túto situáciu za precedens, ktorá sa nezlučuje s procedúrami uvádzania na trh 

akéhokoľvek iného výrobku. 

Výpočet emisií skleníkových plynov z výroby biopaliva/biokvapaliny – ekonomický 

subjekt môže pre výpočet emisií použiť metodiku výpočtu uvedenú vo vyššie uvedenej 

vyhláške MŽP SR (údaje vyžadované vo vzorcoch musia pochádzať z vedecky, či inak 

overených zdrojov, vrátane overených národných hodnôt, napr. v prípade výroby elektriny, 

emisných faktorov používaných palív a pod.), metodiku ktoréhokoľvek členského štátu EÚ 

alebo metodiku ktorejkoľvek dobrovoľnej schémy vrátane schváleného výpočtového 

prostriedku BioGrace GHG calculation tool. MŽP SR v súlade so svojimi právomocami 

odporúča výpočtový prostriedok BioGrace s využitím národných hodnôt zo správy NUTs 

II, národných emisných faktorov palív a výroby elektriny. Pre porozumenie tomuto 

systému sa na praktických školeniach zúčastnilo niekoľko pracovníkov zo štátnej 

a súkromnej sféry SR. SR sa podieľalo aj na skúšobnej prevádzke systému. Jeho vývoj bol 

hradený z grantu Európskej komisie. Ide o najrozšírenejší výpočtový prostriedok 

používané v oblasti biopalív a biokvapalín. 

4. Kontrola – Potvrdenie o pôvode biopaliva/biokvapaliny kontroluje Finančná správa pri 

kontrole motorového paliva a jeho prepúšťaní do príslušného colného režimu, resp. pri 

zaraďovaní do príslušnej sadzby dane, neskôr ho kontroluje SHMÚ po zaslaní, ako aj po 

súhrnnej správe odborne spôsobilých osôb. Rovnako sú vydané potvrdenia kontrolované 

pri kontrole SHMÚ alebo MŽP SR. 

5. Porovnateľnosť údajov – Potvrdenia o pôvode biopaliva/biokvapaliny vypovedajú 

primárne o pôvode biopaliva, biokvapaliny,  pôvodnej biomasy a znakoch trvalej 

udržateľnosti. Z potvrdenia nie je zrejmé, na akom trhu skončilo biopalivo/biokvapalina. 

Údaje poskytované na základe vyššie citovaného zákona z Finančného riaditeľstva SR sa 

viažu iba k biopalivu, ktoré bolo v danom štvrťroku uvedené na trh v SR. Údaje 

považujeme za najpresnejšie smerom k medzinárodnému inventarizačnému systému 

skleníkových plynov, ako aj výkazníctvu využívania obnoviteľných zdrojov energie 

v doprave (spracováva MH SR). 

6. Využitie informácií a údajov získaných z potvrdení o pôvode biopaliva/biokvapaliny – pri 

návrhu Národného systému SR pre biopalivá a biokvapaliny boli primárne sledované 

požiadavky vtedy platnej európskej legislatívy. Išlo o prvú právnu úpravu, ktorá zaviedla 

úplne nový prístup k jedného priemyslovému odvetviu. Slovenský systém bol 

zjednodušený na maximálne možnú mieru pri zachovaní všetkých povinností pre 

ekonomických operátorov a štátne orgány. Potvrdenia sa podávajú iba v papierovej podobe 



(alebo jej elektronickej podobe), čo neumožňuje výpočtové hromadné spracovanie. EÚ sa 

snaží prvotné skúsenosti s fungovaním trvalej udržateľnosti biopalív premietnuť do 

návrhov novely vyššie uvedených smerníc, ako aj návrhu nariadenia k vyhodnocovaniu 

dosahovaných úspor emisií skleníkových plynov z využívaním biopalív, kde sa Európska 

komisia snaží zaviesť extrémne podrobné vykazníctvo, ktoré už nebude realizovateľné bez 

zavedenia elektronického registračného systému s webovým rozhraním. To si vyžiada 

potrebu finančných prostriedkov, ako aj úpravy doterajších postupov a niektorých 

procedúr. 

Využitie informácií zo správ o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného 

cyklu na jednotku energie z pohonnej látky inej ako biopalivo a dodávanej energie -  

Smernica č. 2009/30/ES o kvalite palív (FQD) v čl. 7a zaviedla inštitút podávania správ 

o emisiách skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z palív 

a dodávanej energie (v zákone č. 309/2009 Z. z. nazvané ako správy o úrovni tvorby emisií 

skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky inej ako 

biopalivo a dodávanej energie) z dôvodu zlepšenia monitorovania daného typu paliva 

s údajom o jeho pôvode a emisiách skleníkových plynov, ktoré počas životného cyklu 

vznikajú. Monitoring uvedených údajov pomocou tohto typu správ smernica FQD zavádza 

aj kvôli zaisteniu prehľadu o redukcii emisií skleníkových plynov z pohonných látok iných 

ako biopalív (min. o 6 % do r. 2020), a teda  - tieto správy majú slúžiť ako akési „merítko“, 

či tento cieľ bude uskutočniteľný (a dosiahnutý), alebo nie – pokrok vyhodnotí každý 

členský štát a Európska komisia. Uskutočniteľnosť cieľa je povinne v rukách samotného 

dodávateľa pohonných látok iných ako biopalív na trh v SR, k čomu ho zaväzuje zákon č. 

309/2009 Z. z. Informácie týchto správ v kontexte porovnateľnosti jednotlivých 

požadovaných údajov teda poskytujú obraz o schopnosti dodávateľa dosiahnuť 

požadovaný redukčný cieľ. 

 


