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MANUÁL 

 

Úvod 

Tento manuál popisuje, ako postupovať v prípade, že sa na Vašom účte v registri Únie, ktorý 

zároveň funguje aj ako register Kjótskeho protokolu (ďalej len „register Únie“), nachádzajú 

tzv. kjótske kredity – CER alebo ERU. 

 

Predtým, než začnete 

Ubezpečte sa, že máte k dispozícii mobilné zariadenie.  

 

Viac informácií 

V prípade záujmu o viac informácií o systéme obchodovania s emisiami a registri Únie navštívte 

internetovú stránku http://emisie.icz.sk. 

 

Kontakty 

Ak potrebujete pomôcť, neváhajte kontaktovať HelpDesk počas pracovných dní od 10.00 h 

do 16.00 h: 

• telefón: +421 32 6563 731, 30, 

• e-mail: emisie@icz.sk. 

Zelené a sivé CER/ERU 

Pre účastníkov registra Únie 

http://emisie.icz.sk/
mailto:emisie@icz.sk
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Zelené a sivé CER/ERU na účte v registri Únie 

1 Zistenie stavu CER/ERU na účte 

1.1 Po prihlásení sa do registra Únie kliknite v menu vľavo na „Účty“. Zobrazí sa Vám zoznam 

všetkých účtov, ku ktorým ste v registri priradený ako splnomocnený alebo dodatočný 

splnomocnený zástupca. Kliknite na zostatok vybraného účtu a na karte „Kvóty a kredity“ 

zistíte aktuálny zostatok na danom účte vrátane typu jednotky.  

1.2 Aktuálny zostatok kjótskych jednotiek (CER alebo ERU) je zobrazený v stĺpci „Zelené“ alebo 

„Sivé“. 

 

2 Zelené CER/ERU na účte 

2.1 Zelené CER/ERU na účte môžu byť držané aj prevádzané na tzv. SK aj EU účty, avšak nemôžu 

byť použité na odovzdanie kvót v rámci plnenia podmienok v zmysle platnej legislatívy. 

Na odovzdanie kvót je možné od r. 2014 použiť len jednotky EUA. 

2.2 Zelené CER/ERU je možné vymeniť za jednotky EUA do výšky limitu stanoveného nariadením 

Európskej komisie č. 1123/2013 a v zmysle tabuľky nárokov použitia medzinárodných kreditov  

v SR v období 2008 – 2020 zverejnenej na internetovej stránke emisie.icz.sk › Verejné informácie 

› EU - ETS. Zostávajúci nárok je zobrazovaný aj v detailoch účtu na karte „Kvóty a kredity“.  

Na výmenu je v registri Únie potrebná realizácia transakcie „Výmena kreditov CER a ERU 

za emisné kvóty 3. obchodovateľného obdobia“. Táto transakcia podlieha tzv. kontrole 4 očí. 

Ihneď po schválení transakcie ďalším splnomocneným zástupcom bude na účet 

prevádzkovateľa/prevádzkovateľa lietadla pripísané množstvo kvót EUA v pomere 1:1. Výmenu je 

možné zrealizovať kedykoľvek do 30. apríla 2021 a nie je obmedzená termínom plnenia 

podmienok.   

 

3 Sivé CER/ERU na účte 

3.1 Sivé CER/ERU môžu byť držané a prevádzané bez obmedzenia na tzv. SK účtoch v registri 

Kjótskeho protokolu.  

3.2 Nemôžu byť prevádzané ani držané na tzv. EU účtoch v registri Únie. 

3.3 Sivé CER/ERU nemôžu byť vymenené za jednotky EUA. 

 


