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Usmernenie postupu pri posudzovaní oprávnenosti žiadateľa 

Pre potreby schémy štátnej pomoci pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá 

značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU ETS do cien 

elektrickej energie v znení dodatku č. 1 (ďalej len „schéma“), časť F. Prijímateľ pomoci
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Oprávnenosť žiadateľa 

 

V rámci schémy môže byť prijímateľom pomoci len podnik v zmysle čl. 107 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie t.j. subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na 

jeho právny status a spôsob financovania a ktorý: 

a) pôsobí v odvetví alebo pododvetví uvedenom v nasledujúcej tabuľke: 

 

  Kód NACE 1 Opis činnosti 

1. 2742 Výroba hliníka 

2. 1430 Ťažba chemických a hnojivových minerálov 

3. 2413 Výroba iných základných anorganických chemikálií 

4. 2743 Výroba olova, zinku a cínu 

5. 1810 Výroba kožených odevov 

6. 2710 

27222 

Výroba surového železa, ocele a ferozliatin vrátane bezšvových 

oceľových rúr 

7. 2112 Výroba papiera a lepenky 

8. 2415 Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín 

9. 2744 Výroba medi 

10. 2414 Výroba iných základných organických chemikálií 

11. 1711 Spriadanie bavlnárskych vlákien 

12. 2470 Výroba umelých vlákien 

13. 1310 Ťažba a úprava železných rúd 

14.  

 

24161039 

24161035 

24161050 

24165130 

24163010 

24164040 

Tieto pododvetvia v rámci odvetvia výroby plastov v primárnej 

forme (2416): 

Polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) 

Lineárny polyetylén s nízkou hustotou (LLDPE) 

Polyetylén s vysokou hustotou (HDPE) 

Polypropylén (PP) 

Polyvinylchlorid (PVC) 

Polykarbonát (PC) 

15.  

21111400 

Toto pododvetvie v rámci odvetvia výroby celulózy (2011): 

Mechanicky získaná vláknina 

 

 

a ktorý preukáže, že: 

                                                           
1 NACE rev. 1.1 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&StrNom=NACE_1_1

&StrLanguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCHIC 
2 Kompenzácia za poskytuje len na výrobu bezšvových rúr a nie na celé odvetvie 2722 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&StrNom=NACE_1_1&StrLanguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCHIC
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&StrNom=NACE_1_1&StrLanguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCHIC
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b) suma nepriamych dodatočných nákladov spôsobených vykonávaním smernice o ETS 

by viedla k podstatnému zvýšeniu výrobných nákladov vypočítaných ako pomer hrubej 

pridanej hodnoty, a to najmenej o 5%,  

 

nasledovným spôsobom: 

 

1. žiadateľ bude považovaný za oprávneného prijímateľa pomoci ak: 

 priemerne za celé sledované obdobie bol nad hranicou 5% 

 a z toho minimálne polovicu za jednotlivé roky zo sledovaného obdobia bol nad 

hranicou 5% 

2. Za sledované obdobie sa považuje obdobie 6 rokov, žiadateľ poskytne údaje od roku 2014 

(vrátane) po rok 2019 (vrátane). 

3. Pri výpočte 5% kritéria žiadateľ poskytne  nasledovné priemerné ročné údaje za jednotlivé 

roky počas sledovaného obdobia: 

 Reálna spotreba celkovej elektrickej energie v MWh 

 Hrubá pridaná hodnota alternatívne vyjadrená ako súčet osobných nákladov, odpisov 

a opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému 

majetku a výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti v €. 

4. Na vyčíslenie sumy nepriamych dodatočných nákladov spôsobených vykonávaním smernice 

o ETS (tzv. náklady dopadu) sa použije nasledovný výpočet: 

Náklady dopadu €   = cena dopadu €/MWh (cena uhlíka v roku 2020, v našom prípade 

24,26 €/MWh) * reálna spotreba celkovej elektrickej energie (MWh). 

5. Za účelom porovnávania jednotlivých rokov a výpočtu priemeru sledovaného obdobia je 

potrebné očistiť údaje vyjadrené v bežných cenách pomocou ukazovateľa HDP deflátora na 

údaje vyjadrené v cenách roku 2010; 

6. Žiadateľ, ktorý nevykonával činnosť v priebehu celého sledovaného obdobia, použije 

posledné dostupné dáta z uvedeného obdobia, a to minimálne za posledný rok 

v sledovanom období na štvrťročnej báze; 

7. Posudzovanie žiadateľa, ktorý nevykonávala činnosť v priebehu celého sledovaného 

obdobia, bude prebiehať analogickým spôsobom; 

8. V prípade, že žiadateľ nepreukáže 5% kritérium stanoveným spôsobom, možno žiadateľa 

považovať za oprávneného, v prípade ak: 
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 nenaplnil 5% kritérium z dôvodu zahrnutia položiek, ktoré nesúvisia s výrobou 

oprávnených produktov, ktoré preukáže dodatočným zdôvodnením a predloženým 

výpočtom. 

9. Negatívna hrubá pridaná hodnota vstupuje do hodnotenia ako nula. 

10. Žiadateľ je povinný vyplniť iba príslušné polia v prílohe týkajúce sa 5% kritéria. 

 

Vzor prílohy: 

 

 

2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Priemer 2020

24,26 24,26 24,26 24,26 24,26 24,26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Názov položky Číslo riadku

Osobné náklady (€) 12

Odpisy a opravné položky (€) 18

Výsledok hospodárenia z 

hospodárskej činnosti (€)
26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,000 0,968 0,970 0,974 0,962 0,942 0,921

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

2020

5% kritérium

Žiadateľ

Cena dopadu (€/MWh)

2010

5% kritérium 

Hodnota dodatočných nákladov 

spojených s ETS (€)

Výkaze ziskov a strát

Reálna spotreba celkovej energie (MWh)

Priemer2019201820172014 2015 2016

Hrubá pridaná hodnota (€)

HDP deflátor

Reálna hrubá pridaná hodnota (€)


