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Kritéria zeleného verejného obstarávania (ZVO) EÚ pre elektrickú energiu 
 
 
Zelené verejné obstarávanie (ZVO) je dobrovoľným nástrojom. Tento dokument poskytuje kritéria ZVO EÚ spracované pre skupinu produktov elektrickej 
energie. V sprievodnej technickej podkladovej správe sa uvádzajú podrobné dôvody výberu týchto kritérií a odkazy na ďalšie informácie. 

Pre každú skupinu výrobkov/služieb sa predkladajú dva súbory kritérií: 

• Základné kritériá sú také kritériá, ktorých použitie je vhodné pre ktoréhokoľvek verejného obstarávateľa vo všetkých členských štátoch a ktoré sú 
zamerané na hlavné environmentálne vplyvy. Sú formulované tak, aby pri ich použití bola potreba ďalšieho overovania alebo zvýšenia nákladov 
minimálna.  

• Komplexné kritériá sú určené pre tých obstarávateľov, ktorí majú záujem o nákup najlepších výrobkov dostupných na trhu. V tomto prípade bude 
možno nevyhnutné vynaložiť ďalšie úsilie na overovanie, alebo náklady na dané výrobky môžu byť v porovnaní s inými výrobkami s rovnakou 
funkčnosťou o niečo vyššie. 

 
 
1. Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmu 
 
Kritéria ZVO EÚ sa vzťahujú na nákup elektrickej energie.  
  
Najpriamejší spôsob, ako znížiť environmentálny vplyv spotreby elektrickej energie, je znížiť dopyt prostredníctvom zvyšovania energetickej účinnosti 
vo verejných budovách a kupovania výrobkov s lepšou energetickou účinnosťou a prostredníctvom opatrení zameraných na spotrebiteľské správanie. Uvedené 
otázky zachádzajú za rámec týchto kritérií, sú však pokryté kritériami ZVO EÚ pre iné skupiny výrobkov1. Hlavným cieľom týchto kritérií je podporiť väčšie 
využívanie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.   
 
V prípade základných kritérií sa špecifikácie zameriavajú na podiel elektrickej energie dodanej z obnoviteľných zdrojov energie (RES-E) (odporúča sa 
najmenej 50 %). Vysoko účinná kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie (High efficiency combined heat and power – HE CHP), ktorá využíva 
neobnoviteľné zdroje, je v rámci základných kritérií taktiež prípustná. Kritériá prideľovania sú zamerané na podporu ešte vyššieho percentuálneho podielu 
RES-E alebo HE CHP nad minimálne hodnoty uvedené v špecifikáciách.  
 
V prípade komplexných kritérií sa v špecifikáciách odporúča 100 % RES-E.  
 

                                                 
1  Pozri: http://ec.europa.eu/environment/gpp/first_set_en.htm 
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Vymedzenie RES-E: Podľa smernice 2009/28/ES (smernica o obnoviteľnej energii) RES-E znamená: 
 

 „...energia z obnoviteľných nefosílnych zdrojov, a to veterná, slnečná, aerotermálna, geotermálna a hydrotermálna energia a energia 
oceánu, vodná energia, biomasa, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd a bioplyny;“  

 
V hybridných zariadeniach, ktoré využívajú obnoviteľné a konvenčné zdroje, sa zohľadňuje len tá časť elektriny, ktorá bola vyrobená z obnoviteľných zdrojov 
energie. Elektrická energia vyrobená z vody v prečerpávacích vodných elektrárňach, ktorá bola predtým prečerpaná do hornej nádrže, by sa mala 
vylúčiť.  
Biomasa sa vymedzuje ako:  
 

„...biologicky rozložiteľné časti výrobkov, odpadu a zvyškov biologického pôvodu z poľnohospodárstva (vrátane rastlinných a živočíšnych 
látok), lesného hospodárstva a príbuzných odvetví vrátane rybného hospodárstva a akvakultúry, ako aj biologicky rozložiteľné časti 
priemyselného a komunálneho odpadu;“ 
 
 

2. Hlavné vplyvy na životné prostredie 
 
 

Hlavné vplyvy na životné prostredie  Prístup v rámci ZVO 
 

• Výroba elektrickej energie z fosílnych palív vytvára 
podstatný podiel skleníkových plynov a iných emisií. 

• Rastúci dopyt po elektrickej energii spojený 
so spotrebovávaním neobnoviteľných zdrojov.  

• Kombinovaná výroba tepla a energie založená na 
neobnoviteľných zdrojoch energie má len obmedzený vplyv 
na zníženie CO2. 

 

  
• Zvýšenie podielu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov 

energie  
• Prechod na vysoko účinnú kombinovanú výrobu tepla 

a elektrickej energie alebo kombinovanú výrobu tepla a 
elektrickej energie založenú len na obnoviteľných zdrojoch 
energie alebo na spaľovaní plynu. 

Vezmite prosím na vedomie, že poradie vplyvov nemusí nevyhnutne znamenať poradie ich dôležitosti. 
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3. Kritéria zeleného verejného obstarávania (ZVO) EÚ pre elektrickú energiu 
 

Základné kritériá Komplexné kritériá 
3.1 Kritériá ZVO EÚ pre elektrickú energiu 

PREDMET PREDMET 
Nákup najmenej 50 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie 
(RES-E) a/alebo vysokoúčinnej kogenerácie. 
 

Nákup 100 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie (RES-E). 

ŠPECIFIKÁCIE ŠPECIFIKÁCIE 
1. Najmenej 50 % dodanej elektrickej energie musí pochádzať 

z obnoviteľných zdrojov (RES-E), ako je to vymedzené v smernici 
2009/28/ES a/alebo vysokoúčinnej kogenerácie, ako je to vymedzené 
v smernici 2004/8/ES. 

 
Uchádzač by mal uviesť podiel elektrickej energie, ktorá bude dodaná 
z obnoviteľných zdrojov. 
 
Overenie: Musí sa predložiť príslušná dokumentácia zo systému záruky 
pôvodu. Alternatívne sa bude akceptovať akýkoľvek iný rovnocenný 
dôkaz.* 
 
*Ďalšie informácie pozri vo vysvetľujúcej poznámke.  
 

1. 100 % dodanej elektrickej energie musí pochádzať z obnoviteľných 
zdrojov energie, ako je to vymedzené v smernici 2009/28/ES. 

 
 
 
 
 
Overenie: Musí sa predložiť príslušná dokumentácia zo systému záruky 
pôvodu. Alternatívne sa bude akceptovať akýkoľvek iný rovnocenný dôkaz.* 
 
*Ďalšie informácie pozri vo vysvetľujúcej poznámke.  
 

Kritéria prideľovania  Kritéria prideľovania  
Za ďalšiu RES-E a/alebo vysokoúčinnú kogeneráciu sa pridelia 
dodatočné body. 
 

1. Dodatočné body sa pridelia pomerne k množstvu elektrickej energie 
dodanej z obnoviteľných zdrojov energie nad minimálne množstvo 
požadované v špecifikácii. 

 
2. Dodatočné body sa pridelia pomerne k množstvu elektrickej energie 

dodanej z vysokoúčinnej kogenerácie nad minimálne množstvo 
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požadované v špecifikácii. 
 

3. Ak sa elektrická energia dodáva z vysokoúčinnej kogenerácie 
založenej na obnoviteľných zdrojoch, je možné prideliť 
dvojnásobný počet dodatočných bodov za oba aspekty. 

 
Overenie: Musí sa predložiť príslušná dokumentácia zo systému záruky 
pôvodu. Alternatívne sa bude akceptovať akýkoľvek iný rovnocenný 
dôkaz.* 
 
*Ďalšie informácie pozri vo vysvetľujúcej poznámke.  
 
DOLOŽKY O PLNENÍ ZÁKAZKY  DOLOŽKY O PLNENÍ ZÁKAZKY  
Na konci každého roka trvania zákazky dodávateľ musí uviesť pôvod 
elektrickej energie dodanej verejnému obstarávateľovi, aby preukázal, že 
aspoň 50 % pochádza z obnoviteľných zdrojov energie a/alebo 
vysokoúčinnej kogenerácie.  
 
Overenie: Musí sa predložiť príslušná dokumentácia zo systému záruky 
pôvodu. Alternatívne sa bude akceptovať akýkoľvek iný rovnocenný 
dôkaz.* Nevyžaduje sa od certifikovaných dodávateľov 100 % zelenej 
elektrickej energie (t. j. nositeľov environmentálnej značky typu 1, pri ktorej 
sa uplatňuje minimálne také prísne vymedzenie RES-E ako v smernici 
2009/28/ES). 
 
*Ďalšie informácie pozri vo vysvetľujúcej poznámke.  
 

Na konci každého roka trvania zákazky dodávateľ musí uviesť pôvod 
elektrickej energie dodanej verejnému obstarávateľovi, aby preukázal, že 
100 % pochádza z obnoviteľných zdrojov energie. 
 
 
Overenie: Musí sa predložiť príslušná dokumentácia zo systému záruky 
pôvodu. Alternatívne sa bude akceptovať akýkoľvek iný rovnocenný dôkaz.* 
Nevyžaduje sa od certifikovaných dodávateľov 100 % zelenej elektrickej 
energie (t. j. nositeľov environmentálnej značky typu 1, pri ktorej sa uplatňuje 
minimálne také prísne vymedzenie RES-E ako v smernici 2009/28/ES). 
 
*Ďalšie informácie pozri vo vysvetľujúcej poznámke.  
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Elektrická energia 
 
Vysvetľujúce poznámky  
 
Záruka pôvodu: Všetky krajiny EÚ sú zo zákona povinné podľa smerníc 2009/28/ES a 2004/8/ES zriadiť systémy záruky pôvodu na elektrickú energiu 
z obnoviteľných zdrojov energie a na využívanie vysokoúčinnej kogenerácie v jej výrobe. To poskytuje dobrý právny základ pre overenie. Vezmite 
na vedomie, že súčasný stav povinného uplatňovania systémov záruky pôvodu sa môže medzi členskými štátmi odlišovať. Alternatívnym riešením by bolo, ak 
by dodávateľ mohol poskytnúť nezávislý dôkaz o skutočnosti, že zodpovedajúce množstvo elektrickej energie bolo vyrobené z takto vymedzených 
obnoviteľných zdrojov, alebo bolo vyrobené pomocou vysokoúčinnej kogenerácie (napr. obchodovateľný certifikát, ktorý vydal nezávislý orgán, napr. Systém 
certifikátov obnoviteľnej energie (Renewable Energy Certificates System – RECS): www.recs.org), ktorý schválila vláda. Ďalšou alternatívou by bolo, ak by 
dodávaná elektrina mala environmentálnu značku typu 1 s vymedzením najmenej tak prísnym ako v smernici 2009/28/ES. 
 
Environmentálne značky typu 1 alebo ISO 14024: Environmentálne značky typu 1 alebo ISO 14024 sú také, u ktorých základné kritéria stanovuje 
nezávislý orgán a ktoré sa monitorujú procesom certifikácie a auditu. Ako také sú vysoko transparentným, spoľahlivým a nezávislým zdrojom informácií. 
Uvedené značky musia spĺňať tieto podmienky:  

• Požiadavky na značku vychádzajú z vedeckých dôkazov.  
• Environmentálne značky sa prijímajú za účasti všetkých zainteresovaných strán, napr. vládnych orgánov, spotrebiteľov, výrobcov, distribútorov 

a environmentálnych organizácií.  
• Sú dostupné pre všetky zainteresované strany. 

Vo verejnom obstarávaní môžu obstarávatelia požadovať splnenie kritérií na podporu určitej environmentálnej značky a možnosť použiť túto environmentálnu 
značku ako jednu z foriem preukázania zhody. Nemôžu však požadovať, aby výrobok mal environmentálnu značku. Okrem toho verejní obstarávatelia môžu 
použiť len tie kritériá environmentálnej značky, ktoré sa vzťahujú na charakteristiky samotných výrobkov alebo služieb alebo na výrobné procesy, ale nie tie, 
ktoré sa týkajú všeobecného riadenia podniku. 
 
Dôkaz o súlade: Ak sa v overení splnenia kritérií uvádza, že je možné použiť iný vhodný dôkazný prostriedok, mohla by sem patriť technická dokumentácia 
od výrobcu, protokol o skúške od uznaného orgánu alebo iné relevantné dôkazy. Verejný obstarávateľ sa v jednotlivých prípadoch bude musieť presvedčiť, či 
z technického a právneho hľadiska možno predložený dôkaz považovať za vhodný.  
 
Energetické audity: Energetické audity môžu byť veľmi cenné v určení možných spôsobov, ako by sa mohla zvýšiť energetická účinnosť budov a zariadení 
verejných orgánov.  Orgány budú mať často už vykonané vlastné audity a pracovníkov na mieste s cieľom realizovať stratégiu úspory energie. Ak však tieto 
opatrenia nie sú zavedené, verejné orgány sa vyzývajú, aby takýto audit vykonali.  
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Posúdenie nákladov  
 
Cenové rozdiely medzi konvenčnou a zelenou elektrinou závisí od stavu liberalizácie v príslušnej krajine, vnútroštátnej schémy podpory a existencie 
dodávateľov zelenej elektrickej energie. 
 
Zelená elektrická energia je často drahšia, aj keď cenové rozdiely sa výrazne zbližujú, a sú prípady, keď zelená elektrická energia je dokonca dostupná 
za lacnejšiu sadzbu.  
 
Zvýšená liberalizácia trhu, zdokonalené technológie výroby RES, zvyšujúce sa ceny fosílnych palív, európske ciele RES-E a podpora vysokoúčinnej 
kogenerácie – čo je všetko spojené so súčasnou diskusiou o klíme – môžu viesť k tomu, že ceny zelenej elektrickej energie budú čím ďalej tým viac 
konkurencieschopné.  
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