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➢ emisie: každé priame/nepriame vypustenie látky do ovzdušia

➢ podniky hrajú kľúčovú rolu pri ich znižovaní

➢ emisie ako merateľný ukazovateľ pri dosahovaní udržateľnosti   
podnikania

➢ z čoho vychádzame: Európska zelená dohoda, Agenda 2030,
Národný program znižovania emisií do roku 2030

➢možnosť využiť dobrovoľné environmentálne nástroje:
ISO 14001, EMAS



SCHÉMA EMAS
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➢ EMAS (schéma pre environmentálne 
manažérstvo a audit) – dobrovoľný nástroj EÚ 
vytvorený pre verejné i súkromné organizácie

➢ nástroj na meranie efektívnosti zdrojov

➢ zabezpečuje zlepšovanie, ktoré podporuje 
inovácie

➢ vyžaduje zapojenie zamestnancov

➢ udržuje organizácie krok vpred pri právnych 
predpisoch a potrebách zainteresovaných strán

➢ poskytuje všetkým zainteresovaným stranám 
vrátane verejných orgánov transparentné 
informácie

15. 6. 2022 www.emas.sk



SCHÉMA EMAS
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Oblasť životného prostredia EMAS - ukazovatele environmentálneho správania

ENERGIE
(kWh, MWh, GJ alebo iné)

Celková priama spotreba energie

Celková spotreba energie z obnoviteľných zdrojov

Celková výroba energie z obnoviteľných zdrojov

MATERIÁLY (kg, t, m³) Ročný hmotnostný tok požívaných kľúčových materiálov

VODA (l, m³) Celková ročná spotreba vody

ODPAD (kg, t, m³) Celková ročná produkcia odpadu –podľa druhu

Celková ročná produkcia nebezpečného odpadu

VYUŽÍVANIE PÔDY SO ZRETEĽOM NA BIODIVERZITU
(m², ha)

Spôsob využívania pôdy

Celkové využitie pôdy

Celkové nevyužiteľné plochy

Celkové prírodne orientované plochy v rámci lokality

Celkové prírodne orientované plochy mimo lokality

EMISIE Celkové ročné emisie skleníkových plynov –CO₂, CH₄, N₂O, 
HFC, PFC, NF₃ a SF₆ (v t ekvivalentu CO₂)

Celkové ročné emisie do ovzdušia – SO₂, NOX a PM (kg, t)
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2021/0104 (COD) Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou 
sa mení smernica 2013/34/EÚ, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a 
nariadenie (EÚ) č. 537/2014, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti 
podnikov

Európska Komisia 21. apríla 2021

➢ spoločné východisko pri monitorovaní environmentálnych ukazovateľov

SCHÉMA EMAS A NOVÁ SMERNICA

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre 

environmentálne manažérstvo a audit – EMAS III
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➢ EÚ taxonómia – Európska zelená dohoda (rast, životné prostredie, energia, klíma)

➢ Nariadenie o EÚ taxonómii – 12. júl 2020

➢ 6 environmentálnych cieľov:
1. zmierňovanie klimatických zmien
2. adaptácia na klimatické zmeny
3. trvalo udržateľné využívanie a ochrana vodných

a morských zdrojov
4. prechod na obehové hospodárstvo
5. prevencia a kontrola znečisťovania
6. ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

➢ 4 všeobecné podmienky:
1. podstatne prispievať min. k 1 environmentálnemu cieľu
2. neškodiť žiadnemu environmentálnemu cieľu
3. súlad s minimálnymi sociálnymi zárukami
4. dodržiavať technické „skríningové“ kritériá stanovené Komisiou prostredníctvom delegovaných aktov

VÝCHODISKÁ SMERNICE CSRD



15. 6. 2022 7/12

ČASOVÁ OS

10/202312/202210/20221/20224/202120217/2020 01/2023

Regulácia EÚ
Taxonómia 
vstupuje do 

platnosti

Balík ohľadom 
udržateľného 

financovania bol 
vydaný

Delegovaný
akt CSRD

Delegovaný akt EÚ
Taxonómie vstupuje 

do platnosti

Delegovaný akt 
pre zvyšné 4 

environmentálne 
kritériá

Vytvorený prvý 
set udržateľných 

štandardov

CSRD v národnom 
práve

CSRD vstupuje
do platnosti

Aplikácia 
regulácie pre 

zvyšné 4 enviro
kritériá 

(reportovacie
obdobie 2022)

Vytvorený druhý 
set udržateľných 

štandardov
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Čo nové prináša smernica?

1. rozšírenie rozsahu pôsobnosti na všetky veľké podniky

2. požiadavka na osvedčenie zverejnených informácií o udržateľnosti

3. podrobnejšie a štandardizované požiadavky na informácie, ktoré musia 
spoločnosti zverejňovať

4. lepšia dostupnosť informácií → uverejnenie v osobitnej časti správ o 
hospodárení spoločnosti

NÁVRH SMERNICE 2021/0104 (COD)
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➢ všetky veľké spoločnosti (vrátane tých, ktoré majú verejne obchodované cenné 
papiere)

PRE KOHO JE SMERNICA ZÁVÄZNÁ?

➢ 2 z 3 podmienok:
• celkové aktíva: najmenej 20 000 000 EUR
• obrat: najmenej 40 000 000 EUR
• priemerný počet zamestnancov

v účtovnom roku: najmenej 250

➢ SR: približne 1 000 spoločností
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➢ EFRAG pripravuje štandardy, ktoré bližšie špecifikujú 
rozsah a metodiku uplatňovania údajov

➢ publikovanie štandardov do 10/2022, revidovanie 
každé 3 roky

➢ platnosť: 1. január 2023

➢ v gescii MF SR v spolupráci so zainteresovanými 
ministerstvami

➢ NBS ako kontrolný orgán pre finančný sektor

➢ smernica bude transponovaná cez novelizáciu zákona 
o účtovníctve

SÚČASNÝ STAV IMPLEMENTÁCIE



ČO CHCEME DOSIAHNUŤ?
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➢ napravenie nedostatkov v existujúcich pravidlách

➢ zvýšenie zodpovednosti podnikov

➢ predchádzanie greenwashingu

➢ predpoklad vplyvu na externé financovanie, 

resp. daňové zaťaženie

➢ jednotné uplatňovanie smernice

➢ uľahčenie prechodu na obehové hospodárstvo

8. 6. 2022
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www.sazp.sk

Ďakujem za pozornosť

dominika.lorencova@sazp.sk

8. 6. 2022
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