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Dôvody na prijatie klimatického zákona na 
Slovensku

Sprehľadnenie právneho klimatického rámca: 
• Klimatické ciele sa netýkajú len mitigácií (znižovanie dôsledkov zmeny 

klímy) a adaptácií (prispôsobovanie sa) ale nízkouhlíkovej transformácie SR 
a cieľa dosiahnuť klimatickú neutralitu (cieľ pre všetky nasledujúce vlády)

Nadväznosť na Európsky klimatický predpis a ´Balík Fit for 55´:
• Jedná sa o nariadenie EÚ (jar 2021) horizontálne upravujúce ciele EÚ a 

právne ustanovujúce cieľ klimatickej neutrality na EÚ úrovni do 2050; v 
prípade Balíku Fit for 55 sa jedná o rozsiahly klimaticko-energetický balík s 
cieľom zabezpečiť splnenie cieľa EÚ do roku 2030 resp. 2050

• SK zákon zabezpečí ich premietnutie do národných politík, určí 
zodpovednosť orgánov/inštitúcií a jej vymožiteľnosť a zabezpečí, že 
klimatické ciele SK budú dosiahnuté načas

Zvýšenie informovanosti a transparentnosti pri riešení zmeny klímy
• Verejnosť bude informovaná o téme zmeny klímy a plnenie klimatický 

záväzkov SR(reprezentuje MŽP SR) bude viac transparentné



Dôvody na prijatie klimatického zákona na 
Slovensku

Pokrytie všetkých sektorov (ESR, LULUCF) vplývajúcich na zmenu 
klímy:
• Aktuálne pokrýva len Zákon 414/2012 o obchodovaní s emisnými 

kvótami (cca 50% slovenských emisií je pod systémom EU ETS)
• Zvyšné oblasti (napr. ESR/LULUCF) pokrývala legislatíva priamo 

aplikovateľná z EÚ alebo nepriamo tá v kompetencií iných rezortov v 
SR 

Potreba doplnenia/rozvitia existujúcich dokumentov riešiacich 
redukčné ciele SR:
• Redukčné ciele SR určujú aktuálne Environmentálna stratégia, 

Národný integrovaný energeticko- klimatický plán  (2019) a  
Dlhodobá nízkouhlíková stratégia Slovenska (2020)

• Prijatie nového zákona vyplýva zo spomenutej Nízkouhlíkovej 
stratégie



Zákon o zmene klímy by sa mal (nie 

však výhradne) týkať:



Účel A: Vymáhateľnosť klimatických cieľov cez 
trajektóriu (účinné dodržiavanie EÚ záväzkov)

• Zadefinovanie redukčných cieľov 2030, 2050;

• Určenie špecifických sektorových cieľov do roku 2030: EU ETS 
sektory, non-ETS sektory a iné sektorové ciele (sektory budov, 
dopravy, LULUCF, cieľ uhlíkovej neutrality pre štátne inštitúcie);

• Ustanovenie záväzného charakteru sektorových cieľov s 
mechanizmom vymáhania tejto povinnosti;

• Zavedenie mechanizmu revízie uvedených cieľov (vedecké zistenia) 
a zakotvenie zásady ich neznižovania;



Účel B: Politiky a strategické dokumenty SK 
realizujúce EÚ ciele

• Povinnosť prijímania, vyhodnocovania a aktualizácie strategických 
dokumentov (Nízkouhlíková stratégia SK , Národný energeticko- klimatický 
plán apod.), zabezpečenie ich súladu a splnenia cieľov;

• Pôsobnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a 
Slovenskej inšpekcie životného prostredia,  pri plnení záväzkov a v oblasti 
zmeny klímy; 

• Dodatočné reportovacie povinnosti pre právnické osoby a inštitúcie 
verejnej správy, (pre lepší zber údajov), s dôrazom na sektory mimo 
schémy EU ETS  

• Vyvodenie zodpovednosti za porušenie povinností z klimatického zákona:  
pri porušení reportovacích povinností či neplnení sektorových cieľov;

• Zakotviť právny rámec pre Národný inventarizačný systém zberu emisných 
údajov a jeho integrácia s Národným systémom pre politiky a opatrenia. 

• Legislatívne zakotviť politiky adaptácie na zmenu klímy;



Účel C: ďalšie ambiciózne možnosti, ktoré by 
mohol nový zákon zahŕňať 

• Rada expertov a iné nástroje na zapájanie verejnosti a spoluprácu 
na spoločenskej dohode zmien (po vzore Nemecka)?

• Vytvorenie klimatického fondu na financovanie opatrení v prípade 
neplnenia čiastkových cieľov ?

• Ďalšie iné nápady z vašej strany?



Harmonogram prípravy zákona

25.6.2021

Prezentácia 
predstáv MŽP o 
možnom obsahu 
zákona

Júl – August 2021

Zbieranie podnetov 
od členov pracovnej 
skupiny k možnému 
obsahu zákona

Jeseň 2021

Prvý návrh 
paragrafového 
znenia  a jeho 
pripomienkovanie 
pracovnou skupinou

Zima 2021

Druhý návrh 
paragrafového 
znenia zákona



Ďakujem za pozornosť!


