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Kombinovaná výroba tepla a elektriny –  
Produktový list pre zelené verejné obstarávanie  

 
Zelené verejné obstarávanie (ZVO) je dobrovoľným nástrojom. V tomto produktovom liste sa 
uvádza zhrnutie kritérií ZVO vypracovaných pre skupinu označovanú ako kombinovaná 
výroba tepla a elektriny. V podkladovej správe sa uvádzajú veľmi podrobné dôvody výberu 
týchto kritérií a odkazy na ďalšie informácie. 
 
Formát odporúčaní na nákup sa uvádza v podobe dvoch súborov 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. Tieto kritériá si môžu vyžadovať ďalšie 
overovanie alebo mierne zvýšenie nákladov v porovnaní s inými výrobkami, ktoré 
majú rovnakú funkčnosť. 

 
V rámci základných a komplexných kritérií sa v usmernení opisujú rôzne štádiá procesu 
verejného obstarávania a vysvetľuje sa, ako je najlepšie začleniť v každom štádiu 
environmentálne kritériá: 
 

• Predmet. Znamená názov verejného obstarávania, t. j. stručný opis výrobku, prác 
alebo služby, ktoré sa majú obstarať. 

• Technické špecifikácie. Poskytujú jasný, presný a úplný opis požiadaviek a noriem, 
ktoré by výrobky, práce alebo služby mali spĺňať. Uvádza sa v nich opis minimálnych 
technických špecifikácií, ktoré musia všetky ponuky spĺňať. Stanovujú sa nimi 
konkrétne environmentálne kritériá, vrátane najvyšších a najnižších hodnôt, ktoré 
konkrétne výrobky musia spĺňať.  

• Podmienky účasti. Sú založené na spôsobilosti/schopnosti uchádzačov plniť zmluvu. 
Pomáhajú pri identifikácii vhodných dodávateľov, napríklad s cieľom zaistiť 
dostatočne vyškolený personál, alebo aby boli zavedené príslušné environmentálne 
politiky a postupy. 

• Kritériá na vyhodnotenie ponúk. Na základe týchto kritérií verejný obstarávateľ 
porovná ponuky a vyhodnotí ponuku. Kritériá na vyhodnotenie ponúk nie sú kritériami 
pre rozhodovanie typu vyhovuje/nevyhovuje, čo znamená, že ponuky na produkty, 
ktoré nie sú v súlade s týmito kritériami, sa ešte môžu brať do úvahy pri konečnom 
rozhodovaní, ale v závislosti od výsledkov ich hodnotenia podľa iných kritérií na 
vyhodnotenie ponúk.  

• Doložka o plnení zmluvy – špecifikujú sa v nej podmienky, ktoré sa musia dodržať pri 
vykonávaní zmluvy, napríklad spôsob dodania výrobkov alebo služieb vrátane 
informácií alebo inštrukcií k výrobkom, ktoré dodávateľ má poskytnúť. 

 
Treba poznamenať, že pre dodávateľa je záväzný existujúci právny rámec. 
 
Ak sa v overení splnenia kritérií uvádza, že je možné použiť iný vhodný dôkazný prostriedok, 
mohla by sem patriť technická dokumentácia od výrobcu, skúšobný protokol od uznanej 
inštitúcie alebo iné relevantné dôkazy. Verejný obstarávateľ sa v jednotlivých prípadoch bude 
musieť presvedčiť, či z technického/právneho hľadiska možno predložený dôkaz považovať 
za vhodný.  
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1. Vymedzenie a rozsah pôsobnosti 
 
Rozsah pôsobnosti na účely tejto špecifikácie ZVO je vymedzený ďalej, pričom ako základ sa 
používa smernica o kogenerácii. Na účely tejto špecifikácie ZVO kogenerácia je vymedzená 
ako „súčasne prebiehajúca výroba tepelnej energie a elektrickej a/alebo mechanickej 
energie“. Kritériá sa uplatňujú na kogeneračné jednotky, čo znamená jednotky, ktoré môžu 
pracovať v režime kogenerácie.  

Ak sa kritériá vzťahujú na rôzne veľkosti kogeneračnej jednotky, t. j. malé jednotky alebo 
mikrokogeneračné jednotky, uplatňujú sa tieto definície: 

- Mikrokogeneračná jednotka je kogeneračná jednotka s maximálnym výkonom nižším než 
50 kWe. 

- Malá kogeneračná jednotka je kogeneračná jednotka s inštalovaným výkonom nižším než 
1 MWe. 

 
Produktový list obsahuje celý rad kogeneračných zariadení vzhľadom na pravdepodobný 
nákup ZVO vládnymi organizáciami pre druhy aplikácií uvedené v podkladovej správe. 
Kogeneračné zariadenia sa môžu rovnako ako v prípade budov verejného sektora, napríklad 
škôl a nemocníc, zakúpiť aj pre menšie stavby, napríklad jednotlivé komunálne bytové domy 
alebo pre systémy diaľkového vykurovania rôznych veľkostí. 
 
To je dôležité pri rozhodovaní, či zvoliť alebo nezvoliť kombinovanú výrobu tepla a elektriny, 
pričom sa zohľadňuje hospodársky odôvodnený dopyt po teple, ako aj dopyt po elektrickej 
energii. Verejný obstarávateľ by pred výberom kogenerácie mal posúdiť, či existuje 
dostatočný dopyt po teple, aby kogenerácia bola oprávnená a takisto by mal analyzovať 
výhody a nevýhody ďalších možností, napr. odberu elektriny z energetickej rozvodnej siete. 
 
Vyrobená elektrická a tepelná energia sa môžu využívať aj na chladenie, ale samotné 
chladenie nie je priamym produktom kogeneračného zariadenia, a preto mu ďalej v týchto 
kritériách ZVO nevenuje pozornosť. Napríklad teplo vyrobené z kogeneračného zariadenia 
možno použiť na pohon absorpčnej chladiacej jednotky alebo klimatizačnej jednotky, no 
účinnosť chladenia bude parametrom danej chladiacej jednotky a nie kogeneračného 
zariadenia. Kritériá ZVO pre klimatizáciu boli vypracované v rámci samostatnej skupiny 
výrobkov. 

 
2. Hlavné vplyvy na životné prostredie 
 
Hlavný prínos pre životné prostredie je zvyčajne zníženie spotreby palív v porovnaní 
s bežnou situáciou, keď elektrina a teplo sa vyrábajú oddelene, hoci emisiám skleníkových 
plynov sa nedá zabrániť.  

• Hlavné kritériá sa preto zameriavajú na celkovú energetickú účinnosť a s ňou spojené 
úspory primárnej energie. 

• Komplexné kritériá vrátane kritérií na vyhodnotenie ponúk podporujú rozvoj úspor z 
primárnej energie (PES) nad rámec minimálnych požiadaviek a používanie zariadení, 
ktorých emisie do ovzdušia sú v porovnaní s minimálnymi požiadavkami nižšie. 
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Hlavné vplyvy na životné prostredie  Prístup v rámci ZVO 
 

• Vplyv súvisiaci s ťažbou 
fosílnych palív  

• Zvýšená spotreba palív pri 
oddelenej výrobe energie 
a tepla  

• Emisie oxidu uhličitého 
z výroby energie a tepla  

• Znečistenie ovzdušia inými 
emisiami do ovzdušia, napr. 
CO, NOx, SO, prach 

 
 
 

  
• Podporovať využívanie 

kogeneračných jednotiek, ktoré 
premieňajú palivo na teplo 
a elektrickú energiu s maximálnou 
účinnosťou, aby sa dosiahla úspora 
zdrojov a minimalizovali emisie 
skleníkových plynov 

• Podporovať využívanie 
kogenerácie, pri ktorej sa produkujú 
nízke emisie látok znečisťujúcich 
ovzdušie 

• Podporovať kogeneráciu na 
obmedzenie spotreby fosílnych 
palív v porovnaní s oddelenou 
výrobou energie a tepla 

• Používať vysoko účinnú 
kogeneráciu s cieľom prispieť 
k zníženiu emisií oxidu uhlíka 

• Podporovať využívanie 
kogenerácie, pri ktorej sa produkujú 
nízke emisie látok znečisťujúcich 
ovzdušie 

• Podporovať používanie vysoko 
účinnej kogenerácie nad rámec 
právnych požiadaviek  

 
 
Vezmite prosím na vedomie, že poradie vplyvov nemusí nevyhnutne znamenať poradie ich 
dôležitosti. 
 
 
3. Kritériá ZVO pre kombinovanú výrobu tepla a elektriny  
 

3.1. Základné kritériá ZVO pre kombinovanú výrobu tepla a elektriny 
 
PREDMET 
 
Nákup účinného vybavenia alebo zariadenia na kombinovanú výrobu tepla a elektriny.  
 
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
 

1. Na zaistenie účinnej premeny energie na teplo alebo elektrinu jednotka musí mať 
celkovú účinnosť1 najmenej 75 % v súlade s prílohou II písm. a) bodom i) alebo 80 % 
v súlade s prílohou II písm. a) bodom ii), ak sa úspory primárnej energie vypočítavajú 
v súlade s prílohou III písm. b) alebo nad 70 %, ak sa úspory primárnej energie 

                                                 
1  „Celková účinnosť“ je ročný súčet vyrobenej elektrickej a mechanickej energie a užitočný tepelný výkon, delený spotrebou 
paliva použitého na výrobu tepla v kogeneračnom procese a na hrubú výrobu elektrickej a mechanickej energie. 
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vypočítavajú podľa prílohy III písm. c) pre kogeneračné zariadenia s elektrickým 
výkonom vyšším než 25 MW v súlade s článkom 12 ods. 2. 2 

 
Overovanie: Uchádzač3 poskytne písomný dôkaz, že zariadenie spĺňa požadované 
kritériá pre vysoko účinnú kogeneráciu. 
 
 

 
2. Kogenerácia musí spĺňať požiadavky na vysoko účinnú kogeneráciu vymedzené 
v smernici o kogenerácii (2004/8/ES) a vytýčené takto: 

 
• Pri kogeneračných jednotkách s inštalovaným výkonom nižším než 1 MWe sa 

musia preukázať skutočné úspory energie v porovnaní so samostatnou výrobou 
tepla a elektriny, pričom ako základ sa použijú harmonizované referenčné 
hodnoty. V prípade mikrokogeneračných jednotiek s kapacitou nižšou než 50 kWe 
výpočet úspor primárnej energie sa môže zakladať na certifikovaných hodnotách. 

• Pri kogeneračných jednotkách s inštalovaným výkonom vyšším než 1 MWe sa 
musia preukázať úspory primárnej energie aspoň 10 % v porovnaní s oddelenou 
výrobou tepla a elektriny, pričom ako základ sa použijú harmonizované 
referenčné hodnoty4. 

 
Overovanie: Úspory primárnej energie sa preukážu pomocou metodiky uvedenej 
v prílohe III smernice o kogenerácii. Uchádzač predloží písomné potvrdenie o tom, že 
tieto kritériá budú splnené a uvedie, za akých konkrétnych prevádzkových podmienok. 
V prípade mikrokogeneračných jednotiek sa môžu použiť certifikované údaje. 

 
 

3.2. Podrobné kritériá ZVO pre kombinovanú výrobu tepla a elektriny 
 

PREDMET 
 
Nákup účinného vybavenia alebo zariadenia na kombinovanú výrobu tepla a elektriny.  
 
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
 

1. Na zaistenie účinnej premeny energie na teplo alebo elektrinu jednotka musí mať 
minimálnu celkovú účinnosť 75 % v súlade s prílohou II písm. a bodom i) alebo 80 % 
v súlade s prílohou II písm. a) bodom ii)5, ak sa úspory primárnej energie vypočítavajú 
v súlade s prílohou III písm. b) alebo nad 70 %, ak sa úspory primárnej energie 
vypočítavajú podľa prílohy III písm. c) pre kogeneračné zariadenia s elektrickým 
výkonom vyšším než 25 MW v súlade s článkom 12 ods. 2. 6 
 
  
Overovanie: Uchádzač poskytne písomný dôkaz, že zariadenie spĺňa požadované 
kritériá pre vysoko účinnú kogeneráciu. 
 

2. Kogenerácia musí spĺňať požiadavky na vysoko účinnú kogeneráciu vymedzené 
v smernici o kogenerácii (2004/8/ES) a vytýčené takto: 

 

                                                                                                                                         
2  Všetky odkazy na prílohy a články v tomto kritériu sa vzťahujú na smernicu o kogenerácii.  
3  Pod pojmom „uchádzač" sa rozumie buď dodávateľ vybavenia v prípade súhrnného riešenia, alebo zhotoviteľ projektu, ak 
dodávateľ spaľovacej jednotky nezodpovedá za výkon inštalovaného zariadenia. Overovanie by sa malo požadovať od uchádzača, 
ktorý je so zreteľom na konkrétne podmienky najvhodnejší. 
4 Harmonizované referenčné hodnoty umožňujú porovnať kogeneráciu s najlepšími technikami používajúcimi rovnaké palivo pri 
oddelenej výrobe tepla a elektriny. 
 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:032:0183:0188:EN:PDF 
5  Všetky odkazy na prílohy a články v tomto kritériu sa vzťahujú na smernicu o kogenerácii. 
6  „Celková účinnosť“ znamená ročný súčet vyrobenej elektrickej a mechanickej energie a užitočného tepelného výkonu, 
vydelený spotrebou paliva použitého na výrobu tepla v kogeneračnom procese a na hrubú výrobu elektrickej a mechanickej energie. 
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• Pri kogeneračných jednotkách s inštalovaným výkonom nižším než 1 MWe sa 
musia preukázať kladné úspory energie v porovnaní so samostatnou výrobou 
tepla a elektriny, pričom ako základ sa použijú harmonizované referenčné 
hodnoty. V prípade mikrokogeneračných jednotiek s kapacitou nižšou než 50 kWe 
sa výpočet úspor primárnej energie môže zakladať na certifikovaných hodnotách. 

• Pri kogeneračných jednotkách s inštalovaným výkonom vyšším než 1 MWe sa 
musia preukázať úspory primárnej energie vo výške aspoň 10 % v porovnaní so 
vzájomne oddelenou výrobou tepla a elektriny, pričom ako základ sa použijú 
harmonizované referenčné hodnoty. 

 
Overovanie: Úspory primárnej energie sa preukazujú pomocou metodiky uvedenej 
v prílohe III smernice o kogenerácii. Uchádzač predloží písomné potvrdenie o tom, že 
tieto kritériá budú splnené a uvedie, za akých konkrétnych prevádzkových podmienok. 
Pre mikrokogeneračné jednotky s kapacitou nižšou než 50 kWe sa môžu použiť 
certifikované hodnoty. 

 
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK  
 

1. Ďalšie body sa pridelia úmerne k tomu, v akej miere kogeneračné zariadenie 
presiahne kritériá úspory primárnej energie uvedené v technickej špecifikácii 2. 

 
Overovanie: Uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi vyhlásenia ako písomný 
doklad. 
 

2. Ďalšie body sa pridelia úmerne k tomu, v akej miere kogeneračné zariadenie 
presiahne minimálne požiadavky, pokiaľ ide o emisie do ovzdušia zo spalín. 

 
Overovanie: Na preukázanie zhody s týmto kritériom uchádzač predloží technickú 
dokumentáciu výrobcu alebo skúšobný protokol od uznávanej inštitúcie7. 

 
3. Ďalšie body sa pridelia v úmerne k tomu, v akej miere kogeneračné zariadenie 

presiahne kritériá celkovej účinnosti uvedené v technickej špecifikácii 1. 
 
Overovanie: Uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi vyhlásenia ako písomný 
doklad. 

 
3.3. Vysvetlivky 

 
1. Verejný obstarávateľ musí zohľadniť miestne podmienky (typy stavieb a veľkosti, dopyt 

po teple a energii, potenciálne zdroje paliva atď.) a vykonať prieskum trhu s cieľom zistiť 
najlepšie dostupné technológie na uspokojenie potrieb, ktoré identifikuje. Kogeneračné 
zariadenie by malo spĺňať aspoň požiadavky smernice o kogenerácii z hľadiska účinnosti 
a úspor primárnej energie a požiadavky, ktoré boli vybraté na pokrytie takmer celého 
alebo celého dopytu danej lokality po teple a elektrine. Dôležité je to pri rozhodovaní, či 
zvoliť alebo nezvoliť kogeneráciu, pričom sa zohľadňuje hospodársky odôvodnený dopyt 
po teple, ako aj dopyt po elektrine. Verejný obstarávateľ by mal posúdiť, či existuje 
dostatočný dopyt po teple, aby kogenerácia bola oprávnená a takisto by mal pred 
výberom kogenerácie analyzovať výhody a nevýhody ďalších možností, napr. elektrickej 
rozvodnej siete. 

 
2. Ak úspory primárnej energie spĺňajú základné kritériá, verejný obstarávateľ musí zaistiť, 

aby tieto prevádzkové podmienky kogeneračného zariadenia zodpovedali prevádzkovým 
podmienkam, ktoré dodávateľ použil pri výpočte úspor primárnej energie. Preto je 
dôležité zaistiť, aby dodávateľ poskytol všetky informácie o prevádzkových podmienkach 
a množstve elektriny vyrobenej pomocou vysoko účinnej kogenerácie použité na výpočet 
úspor primárnej energie. Pri tomto výpočte by sa malo postupovať podľa vykonávacích 

                                                 
7  Uznaným orgánom by mala byť vhodná skúšobňa s požadovanými odbornými skúsenosťami a akreditáciami na 
vykonanie príslušného merania emisií. 
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usmernení pre výpočet množstiev elektriny stanovených rozhodnutím Komisie 
2008/952/ES8. 

 
3. Na maximalizáciu prínosov kogeneračného zariadenia by verejný obstarávateľ mal 

zaistiť, aby sa vykonali príslušné opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti, napríklad 
tepelná izolácia. 

 
4. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Verejní obstarávatelia budú musieť v oznámení 

o vyhlásení verejného obstarávania a podkladoch k verejnému obstarávaniu uviesť, koľko 
dodatočných bodov udelia za každé kritérium. Za environmentálne kritériá na 
vyhodnotenie by sa malo udeliť spolu aspoň 10 až 15 % z celkového počtu dostupných 
bodov. 

 
5. Verejný obstarávateľ zaistí, aby kogeneračné zariadenie zodpovedalo požiadavkám 

všetkých európskych a vnútroštátnych právnych predpisov, pokiaľ ide o emisie do 
ovzdušia. V závislosti od veľkosti a typu kúpeného kogeneračného zariadenia sa naň 
môžu priamo vzťahovať niektoré európske právne predpisy, ako napríklad smernica 
o IPKZ, smernica o veľkých spaľovacích zariadeniach a smernica o spaľovaní odpadov, 
ale v závislosti od konkrétnych okolností a umiestnenia sa môžu naň vzťahovať aj ďalšie 
právne predpisy alebo smernice. 

 
6. Verejný obstarávateľ by mal zaistiť, aby sa v prípade potreby zohľadnil vplyv hluku 

z kogeneračného zariadenia a aby sa dodržiavali všetky miestne normy. 
 

7. Medzi dôkazy, ktoré by mohli byť prijateľné, patria správy o skúškach, technické 
správy/dokumentácie alebo špecifikácie. 

 
 
4. Posúdenie nákladov 
 
Počiatočná investícia do kogenerácie môže byť značná a jej návratnosť možno dosiahnuť o 
niekoľko rokov. Preto v záujme maximalizácie úspor nákladov vyplývajúcich zo zvýšenej 
účinnosti na základe využívania takto vyrábanej elektriny, ako aj tepla, treba dôkladne 
posúdiť uskutočniteľnosť kogenerácie. Pri porovnávaní nákladov na kogeneráciu vo vzťahu 
k iným technologickým možnostiam je dôležité posúdiť náklady na celý životný cyklus 
kogenerácie a alternatívne možnosti. To znamená zahrnúť nielen investičné náklady, ale aj 
náklady na prevádzku, údržbu a vyradenie z prevádzky/likvidáciu.  
 
Hospodárska životaschopnosť kogeneračného zariadenia bude závisieť od dopytu po teple 
a elektrine. Tieto dva faktory sa musia pri posudzovaní uskutočniteľnosti systému 
kogenerácie presne vyhodnotiť, aby sa zabezpečilo zvolenie správnej veľkosti zariadenia 
a tým jeho dlhodobá životaschopnosť. Ak sa zvolí nesprávna veľkosť zariadenia, napríklad sa 
nevyužije všetko teplo, bude to mať nepriaznivý vplyv na hospodársku životaschopnosť 
systému kogenerácie. 
 
Hlavné prevádzkové náklady pri kogenerácii súvisia s palivom na vstupe a preto dlhodobejšia 
nákladová efektívnosť zariadenia bude vo veľkej miere ovplyvnená nákladmi na palivo, ako 
napríklad plyn, ktorý je zatiaľ stále prevládajúcim druhom paliva používaným pri kogenerácii. 
Je to dôležité pri zostavovaní zmluvy na dodávky paliva a na zaistenie dlhodobejšej 
hospodárskej životaschopnosti kogeneračného zariadenia treba starostlivo zvážiť budúce 
zvýšenia cien. 
 
Pri posudzovaní nákladov môžu byť dôležitou stránkou aj náklady na údržbu a budú závisieť 
od veľkosti a typu zariadenia. Je dôležité ich zohľadniť, pretože na zaistenie účinného výkonu 
bude potrebné, aby sa kogeneračné zariadenie udržiavalo v súlade s pokynmi dodávateľa. Ak 
prevádzka zariadenia nebude optimálna, ovplyvní to ďalšie prínosy, napríklad úspory 
primárnej energie.  

                                                 
8  Rozhodnutie Komisie, ktorým sa zavádzajú podrobné usmernenia na vykonávanie a uplatňovanie prílohy II k smernici 
2004/8/ES. 
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Na maximalizáciu úspor vo vzťahu k počiatočnej kapitálovej investícii by doba prevádzky 
(a rovnako aj doba prevádzky pri plnom výkone) mala byť čo najdlhšia, a preto je 
dimenzovanie dôležité9. Ak sa zariadenie nebude využívať, dôjde k znižovaniu potenciálnych 
úspor. Účinnou údržbou sa zaistí aj minimalizácia všetkých prestojov. 
 
Ako príklad možno uviesť niektoré kogeneračné zariadenia v Spojenom kráľovstve, v ktorých 
sa preukázali značné úspory nákladov. Tieto zariadenia majú rôznu kapacitu a používajú sa 
v rozličných budovách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabuľka 1: Prehľad kogeneračných zariadení a úspor nákladov10 
 

Názov Uplatnenie / 
Použitie 

Dátum 
inštaláci
e 

Výkon 
motora 

Úspora za rok11 Doba 
návratnosti / 
roky 

Univerzita York  Budovy v 
univerzitnom areáli 

1995 motor s 
výkonom 1030 
kWe  

187 500 EUR  4  

Londýnsky obvod 
Enfield 

Southbury Leisure 
Centre (stredisko pre 
voľný čas) 

2002 mikroturbína s 
výkonom 80 
kWe  

15 000 EUR 
(očakávané) 

6 (podľa 
projektu) 

Freemanova 
nemocnica v 
Newcastle 

nemocnica s akútnou 
starostlivosťou 

1997 zážihové 
motory 2 x 
1,35 MWe  

337 500 EUR nepoužíva sa 

Mestský úrad 
v Southamptone 

verejné a komerčné 
budovy rôznej 
veľkosti – položka 
samosprávy 

1998 motor s 
výkonom 5,7 
MWe  

312 500 EUR 
11 000 ton CO2  

nepoužíva sa 

  
 
Okrem týchto príkladov zo Spojeného kráľovstva združenie COGEN poskytlo informácie 
o niektorých menších projektoch. Tieto informácie ukazujú, aké úspory a doby návratnosti 
možno dosiahnuť12. 
 

Názov Uplatnenie / 
použitie 

Dátum 
inštaláci
e 

Výkon 
motora 

Úspora za 
rok13 

Doba 
návratnosti / 
roky 

Vlagtwedde 
(NL) 
 

obytné a výrobné 
štvrte 
 

2008 
 

5.5 kWe 
 

zníženie 
nákladov o 
3700 EUR  
 

doba 
návratnosti 
4 roky 
 

Letisko 
Schiphol  
 

Hotel Ibis 
 

2007 
 

130 kWe 
 

zníženie 
nákladov o 
75 000 EUR  

doba 
návratnosti 

                                                 
9  Combined Heat and Power for Buildings: Selecting, installing and operating CHP in buildings – a guide for building  
  service engineers (Kombinovaná výroba tepla a elektriny v budovách: výber, montáž a prevádzka kogeneračných 
zariadení v budovách – sprievodca pre správcov budov). 
(http://files.harc.edu/Sites/GulfCoastCHP/ProjectDevelopment/UKGoodPracticeGuide.pdf) 
10  http://www.lboro.ac.uk/service/estates/pages/downloads/GPG388.pdf 
11  Úspory boli prepočítané z GBP na EUR s použitím výmenného kurzu 1,25 EUR/1 GBP. 
12  http://www.miniwkk.info/referenties/ 
13  Úspory boli prepočítané z GBP na EUR s použitím výmenného kurzu 1,25 EUR/1 GBP. 
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<3 roky 

 
 
 

5. Príslušné právne predpisy EÚ a informačné zdroje 
 

5.1. Právne predpisy EÚ 
 
• Smernica 2004/8/ES o podpore kogenerácie založenej na dopyte po využiteľnom 

teple na vnútornom trhu s energiou. 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:12:03:32004L0008:SK:PDF  

 
• Rozhodnutie 2007/74/ES z 21. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú harmonizované 

referenčné hodnoty účinnosti samostatnej výroby elektriny a tepla pri uplatňovaní 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:032:0183:0188:SK:PDF 
 

• Rozhodnutie Komisie (2008/952/ES) z 19. novembra 2008 , ktorým sa zavádzajú 
podrobné usmernenia na vykonávanie a uplatňovanie prílohy II k smernici 2004/8/ES. 

 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:338:0055:0061:SK:PDF 
 

• Smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:SK:PDF 
 

• Smernica 2003/54/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou 
energiou a o zrušení smernice 96/92/ES 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:12:02:32003L0054:SK:PDF  

 
• Smernica 2009/72/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou 

sa zrušuje smernica 2003/54/ES  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:SK:PDF 
 

• Smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:sk:PDF 
 

• Smernica 2008/1/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 
prostredia (kodifikované znenie) 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:024:0008:0029:SK:PDF 
 

• Smernica 67/548/EHS o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných látok 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31967L0548:SK:HTML  
 

• Nariadenie č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:sk:PDF 
 

• Smernica 2006/32/ES o energetickej účinnosti konečného využitia energie 
a energetických službách 



Produktový list pre kombinovanú výrobu tepla a elektriny 

9 of 9 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0064:sk:pdf 
 

• Uznesenie Európskeho parlamentu o oznámení Komisie Rade, Európskemu 
parlamentu, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o stratégii 
Spoločenstva na podporu kombinovanej výroby tepla a elektriny (CHP) a na 
odstraňovanie prekážok jej rozvoja (KOM(97)0514 - C4-0596/97) 
http://www.europarl.europa.eu/pv2/pv2?PRG=CALDOC&TPV=DEF&FILE=980515&S
DOCTA=7&TXTLST=1&POS=1&LASTCHAP=7&Type_Doc=FIRST&LANGUE=EN 
 

• Oznámenie Komisie Európskej rade a Európskemu parlamentu – Energetická politika 
pre Európu (KOM(2007)1) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0001:FIN:SK:PDF 

 
• Smernica 2009/125/ES o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn 

energeticky významných výrobkov:  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:sk:PDF 

 
5.2. Environmentálne značky a iné zdroje kritérií 
 

• Modrý anjel – Malé kogeneračné moduly RAL-UZ 108 na plynový pohon 
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-108.pdf  

 
• Modrý anjel – Malé kogeneračné moduly RAL-UZ 109 na kvapalinový pohon 

http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-108.pdf 
 

• UK CHPQA Scheme (Program Spojeného kráľovstva Zabezpečenie kvality pre 
kombinovanú výrobu tepla a elektriny) 
http://www.chpqa.com/ 

 


