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Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zařízení k tisku a kopírování 
 

Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu 

produktů „zařízení k tisku a kopírování“. Podrobné vysvětlení důvodů pro výběr těchto kritérií a odkazy na další informace lze najít v 

doprovodné technické podkladové zprávě. 

 

Pro každou skupinu produktů/služeb jsou uvedeny dva soubory kritérií: 

 Základní kritéria jsou vhodná pro všechny veřejné zadavatele ze všech členských států a týkají se nejvýznamnějších dopadů na životní 

prostředí. Jsou navržena tak, aby jejich použití nevyžadovalo další rozsáhlá ověřování a aby zvýšení nákladů bylo minimální.  

 Komplexní kritéria jsou určena zadavatelům, kteří chtějí koupit nejlepší na trhu dostupné produkty. V porovnání s jinými produkty 

plnícími tutéž funkci mohou být náročnější na ověřování nebo mohou být nákladnější. 

 

1. Definice a oblast působnosti 
 

Tento dokument se týká vypisování veřejných zakázek na nákup a pronájem zařízení k tisku a kopírování. 
Pro účely těchto kritérií zahrnuje skupina produktů „zařízení k tisku a kopírování“ produkty, které jsou uváděny na trh pro použití v kancelářích či 

domácnostech, případně pro obojí, a jež slouží jednomu nebo oběma následujícím účelům: 

a) produkovat tištěné zobrazení v podobě papírového dokumentu nebo fotografie pomocí tiskového procesu buď z digitálního obrazu získaného 

ze síťového rozhraní / rozhraní pro karty, nebo z tištěného dokumentu skenováním/kopírováním; 

b) produkovat digitální obraz z tištěného dokumentu skenováním/kopírováním. 

 

Tento soubor kritérií se rovněž vztahuje na produkty, které jsou uváděny na trh jako tiskárny, kopírky a multifunkční zařízení (MFZ).  
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Kritéria se nevztahují na tyto typy produktů:  

- faxy, digitální duplikátory, frankovací stroje a skenery, 

- rozměrné produkty, které se v kancelářích běžně nepoužívají, pokud splňují jednu z těchto technických specifikací: 

• maximální rychlost tisku standardního černobílého formátu A4 je vyšší než 66 obrazů za minutu,  

• maximální rychlost tisku standardního barevného formátu A4 je vyšší než 51 obrazů za minutu, 

• jsou určeny pro média formátu A2 a větší, nebo  

• jsou uváděny na trh jako souřadnicové zapisovače (plottery). 

(Uvedená rychlost se zaokrouhluje na nejbližší celé číslo).  

 

Produkty v rámci této produktové skupiny jsou definovány takto: 

 „Tiskárnou“ se rozumí komerčně dostupný zobrazovací produkt, který slouží jako přístroj pro zhotovování papírových výtisků, je schopen 

přijímat informace od samostatně nebo síťově zapojených počítačů nebo jiných vstupních zařízení a je možno jej napájet z elektrické zásuvky 

nebo z datové nebo síťové přípojky.  

„Zařízením pro velkoformátový tisk“ se rozumí zařízení určené pro tisk na média formátu A2 a větší, včetně zařízení určených pro tisk na 

nekonečná média širší než 406 mm. 

 „Kopírkou“ se rozumí komerčně dostupný zobrazovací produkt, jehož jedinou funkcí je zhotovování papírových kopií podle grafické papírové 

předlohy, a který je možno napájet z elektrické zásuvky nebo z datové či síťové přípojky. 

 „Multifunkčním zařízením (MFZ)“ se rozumí komerčně dostupný zobrazovací produkt, který je fyzicky integrovaným zařízením nebo 

kombinací funkčně integrovaných součástí a který vykonává dvě nebo více z funkcí kopírování, tisku, skenování nebo faxování; je možno jej 

napájet z elektrické zásuvky nebo z datové či síťové přípojky a jeho funkce kopírování je jiná než příležitostné kopírování jednotlivých listů 

papíru, které umožňují faxy.  
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Následující definice umožňují specifikovat využití energie v pohotovostním režimu:  
 
„Zařízením připojeným k síti“ se rozumí zařízení, které lze připojit k počítačové síti a které má jeden nebo více síťových portů. 

„Síťovým portem“ se rozumí pevné nebo bezdrátové fyzické rozhraní pro připojení k počítačové síti, které se nachází na zařízení a pomocí 

kterého lze zařízení dálkově aktivovat. 

„Zařízením k tisku a kopírování s funkcí vysoké dostupnosti sítě“ (zařízením k tisku a kopírování s funkcí HiNA) se rozumí zařízení k tisku 

a kopírování s funkcí síťového směrovače, přepínače, bezdrátového přístupového bodu, nebo jejich kombinací. 
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2. Nejvýznamnější dopady na životní prostředí a související oblasti kritérií 
 
Nejvýznamnější dopady na životní prostředí, pokud jde o zařízení k tisku a kopírování, jsou zejména spojeny se spotřebou papíru. Další 

významné dopady na životní prostředí souvisejí s: a) spotřebou energie ve fázi používání, b) používáním nebezpečných složek a výběrem 

materiálu při navrhování produktu, c) spotřebou zdrojů během životního cyklu produktu, včetně používání tonerů a kazet.  

 
Nejvýznamnější dopady na životní prostředí 
spojené s životním cyklem zařízení k tisku a 

kopírování a související nejvýznamnější oblasti 
životního prostředí 

 Ekologický přístup k zadávání veřejných 
zakázek 
 Přístup 

 
Nejvýznamnější dopady na životní prostředí, které 
se zohledňují během životního cyklu produktu: 

• globální oteplování,  
• acidifikace,  
• ekotoxicita,  
• toxicita pro člověka,  
• eutrofizace,  
• vyčerpávání zdrojů,  
• spotřeba energie. 

 
Nejvýznamnější oblasti životního prostředí: 

• spotřeba papíru (vztahuje se na dopady ve 
všech kategoriích souvisejících s ochranou 
životního prostředí), 

• spotřeba energie ve fázi používání zařízení 
k tisku a kopírování (vztahuje se na dopady 
ve všech kategoriích souvisejících s 
ochranou životního prostředí), 

• používání nebezpečných látek a jejich 
důsledky pro životní prostředí (vztahuje se 
na dopady související s toxicitou pro 
člověka, ekotoxicitou, eutrofizací). 

 

  
 
 
 
• nakupovat produkty, které účinně 

využívají papír, 
• nakupovat energeticky účinné 

modely, 
• nakupovat produkty, které jsou 

navrženy tak, aby účinně 
využívaly zdroje, produkovaly 
malé množství odpadu a 
usnadňovaly opětovné použití a 
recyklaci.  
 

Pořadí dopadů nemusí nutně odrážet jejich význam. 
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Podrobné informace o skupině produktů „zařízení k tisku a kopírování“ včetně informací o souvisejících právních předpisech a jiných zdrojích 

jsou uvedeny v technické podkladové zprávě. 
 
 
3. Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zařízení k tisku a kopírování 
 
Na základě dat a informací uvedených v technické podkladové zprávě byla vypracována následující kritéria zelených veřejných zakázek v EU. 

Cílem těchto kritérií je podpořit nákup energeticky účinných zařízení k tisku a kopírování se sníženými dopady na životní prostředí:  

 

3.1 Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zařízení k tisku a kopírování 

Základní kritéria Komplexní kritéria 

PŘEDMĚT PŘEDMĚT 
Nákup energeticky účinných zařízení k tisku a kopírování se 
sníženými dopady na životní prostředí 

Nákup energeticky účinných zařízení k tisku a kopírování se 
sníženými dopady na životní prostředí 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
(Týká se pouze zařízení k tisku a kopírování, která při černobílém 

tisku/kopírování dosahují nebo přesahují rychlost 25 obrazů za 

minutu pro formát A4) 

1. Oboustranný tisk 
Zařízení k tisku a kopírování jsou vybavena automatickou jednotkou 

pro oboustranný tisk / oboustranné kopírování.  

Funkce oboustranného tisku a/nebo kopírování je v původním 

softwaru dodaném výrobcem nastavena jako výchozí.  

 

Ověřování 

(Týká se pouze zařízení k tisku a kopírování, která při černobílém 

tisku/kopírování dosahují nebo přesahují rychlost 25 obrazů za 

minutu pro formát A4) 

1. Oboustranný tisk 
Zařízení k tisku a kopírování jsou vybavena automatickou jednotkou 

pro oboustranný tisk / oboustranné kopírování.  

Funkce oboustranného tisku a/nebo kopírování je v původním 

softwaru dodaném výrobcem nastavena jako výchozí.  

 

Ověřování 



 6 

Za vyhovující se považují produkty s příslušnou ekoznačkou typu 1, 

které splňují uvedené požadavky, a produkty se značkou Energy Star 

v.2.0 (případně značkou novější). 

Rovněž se přijímá prohlášení výrobce o splnění těchto požadavků. 

Za vyhovující se považují produkty s příslušnou ekoznačkou typu 1, 

které splňují uvedené požadavky, a produkty se značkou Energy Star 

v.2.0 (případně značkou novější). 

Rovněž se přijímá prohlášení výrobce o splnění těchto požadavků. 

2. Více obrazů na jednom listu papíru 
Pokud je zařízení k tisku a kopírování řízeno původním softwarem 

dodaným výrobcem (ovladač tiskárny),  

má ve standardní nabídce funkci tisku a/nebo kopírování dvou či více 

stran dokumentu na jeden list papíru. 

 

Ověřování 
Za vyhovující se považují produkty s příslušnou ekoznačkou typu 1, 

které splňují uvedené požadavky. 

Rovněž se přijímá prohlášení výrobce o splnění těchto požadavků. 

2. Více obrazů na jednom listu papíru 
Pokud je zařízení k tisku a kopírování řízeno původním softwarem 

dodaným výrobcem (ovladač tiskárny),  

má ve standardní nabídce funkci tisku a/nebo kopírování dvou či více 

stran dokumentu na jeden list papíru. 

 

Ověřování 
Za vyhovující se považují produkty s příslušnou ekoznačkou typu 1, 

které splňují uvedené požadavky. 

Rovněž se přijímá prohlášení výrobce o splnění těchto požadavků. 

3. Energetická účinnost v režimu používání 

Spotřeba energie produktu v režimu používání splňuje minimálně 

požadavky na energetickou účinnost podle kritérií Energy Star v.2.0 

pro zařízení k tisku a kopírování.   

Spotřebu energie je třeba měřit v souladu s konečnou verzí zkušební 

metody pro určování spotřeby energie zařízení k tisku a kopírování, 

verze 2.01 – květen 2012, nebo jejím ekvivalentem. 

3. Energetická účinnost v režimu používání 

Spotřeba energie produktu v režimu používání splňuje minimálně 

požadavky na energetickou účinnost podle kritérií Energy Star v.2.0 

pro zařízení k tisku a kopírování. 

Spotřebu energie je třeba měřit v souladu s konečnou verzí zkušební 

metody pro určování spotřeby energie zařízení k tisku a kopírování, 

verze 2.0 – květen 2012, nebo jejím ekvivalentem. 

                                                 
1 K dispozici na stránce https://energystar.gov/products/specs/node/148. 
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Ověřování 
Za vyhovující se považují produkty s příslušnou ekoznačkou typu 1, 

které splňují uvedené požadavky, a produkty se značkou Energy Star 

v.2.0 (případně značkou novější). 

Splnění požadavků může výrobce rovněž prokázat předložením 

technické dokumentace nebo zkušebního protokolu. 

Ověřování 
Za vyhovující se považují produkty s příslušnou ekoznačkou typu 1, 

které splňují uvedené požadavky, a produkty se značkou Energy Star 

v.2.0 (případně značkou novější). 

Splnění požadavků může výrobce rovněž prokázat předložením 

technické dokumentace nebo zkušebního protokolu. 

4. Návod k použití pro ekologické řízení výkonnosti  
 
V tištěné uživatelské příručce jsou ve zvláštní části uvedeny pokyny, 

jak maximalizovat výkonnost konkrétního zařízení k tisku a 

kopírování ve vztahu k životnímu prostředí (funkce využití plochy 

papíru, funkce energetické účinnosti, ať už jde o výrobek, nebo o 

veškerý spotřební materiál jako např. inkoustové a/nebo tonerové 

kazety), a/nebo jsou tyto pokyny přístupné v digitální podobě na 

internetových stránkách výrobce. 

 
Ověřování 

Za vyhovující se považují produkty s příslušnou ekoznačkou typu 1, 

které splňují uvedené požadavky. Budou přijaty i jiné vhodné důkazní 

prostředky, jako například písemný doklad výrobce o tom, že výše 

uvedené ustanovení bude splněno. 

4. Návod k použití pro ekologické řízení výkonnosti  
 
V tištěné uživatelské příručce jsou ve zvláštní části uvedeny pokyny, 

jak maximalizovat výkonnost konkrétního zařízení k tisku a 

kopírování ve vztahu k životnímu prostředí (funkce využití plochy 

papíru, funkce energetické účinnosti, ať už jde o výrobek, nebo o 

veškerý spotřební materiál jako např. inkoustové a/nebo tonerové 

kazety), a/nebo jsou tyto pokyny přístupné v digitální podobě na 

internetových stránkách výrobce. 

 
Ověřování 
Za vyhovující se považují produkty s příslušnou ekoznačkou typu 1, 

které splňují uvedená kritéria. Budou přijaty i jiné vhodné důkazní 

prostředky, jako například písemný doklad výrobce o tom, že výše 

uvedené ustanovení bude splněno. 
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5. Životnost produktu a jeho záruka 
(Nevztahuje se na smlouvy o pronájmu včetně údržby) 

Na opravu nebo výměnu produktu se vztahuje záruka o minimální 

délce pět let. Uchazeč dále zajistí, aby originální nebo odpovídající 

náhradní díly byly k dispozici (přímo nebo prostřednictvím vybraných 

prostředníků) nejméně pět let od data pořízení. Toto ustanovení se 

nepoužije v případě nevyhnutelných a dočasných okolností, které 

výrobce nemůže ovlivnit, jako jsou například přírodní katastrofy. 

 

Ověřování 
Za vyhovující se považují produkty s příslušnou ekoznačkou typu 1, 

které splňují uvedená kritéria. 

Budou přijaty i jiné vhodné důkazní prostředky, jako např. vlastní 

prohlášení výrobce o splnění výše uvedeného ustanovení.  

5. Životnost produktu a jeho záruka 
(Nevztahuje se na smlouvy o pronájmu včetně údržby) 

Na opravu nebo výměnu produktu se vztahuje záruka o minimální 

délce pět let. Uchazeč dále zajistí, aby originální nebo odpovídající 

náhradní díly byly k dispozici (přímo nebo prostřednictvím vybraných 

prostředníků) nejméně pět let od data pořízení. Toto ustanovení se 

nepoužije v případě nevyhnutelných a dočasných okolností, které 

výrobce nemůže ovlivnit, jako jsou například přírodní katastrofy. 

 

Ověřování 
Za vyhovující se považují produkty s příslušnou ekoznačkou typu 1, 

které splňují uvedené požadavky. 

Budou přijaty i jiné vhodné důkazní prostředky, jako např. vlastní 

prohlášení výrobce o splnění výše uvedeného ustanovení. 

(Požadavek se netýká zařízení k tisku a kopírování, která nepoužívají 
kazety)  
 
6. Účinné využívání zdrojů v případě kazet: Řešení opětovného 
použití tonerových a/nebo inkoustových kazet 
 
V produktech musí být možné použít přepracované použité tonery 

a/nebo inkoustové kazety. 

V produktu nesmí být instalována nebo používána zařízení a 

postupy, které by opětovnému využití tonerových a/nebo 

inkoustových kazet bránily (tj. zařízení/postupy proti opětovnému 

(Požadavek se netýká zařízení k tisku a kopírování, která nepoužívají 
kazety)  
 
6. Účinné využívání zdrojů v případě kazet: Řešení opětovného 
použití tonerových a/nebo inkoustových kazet 
 
V produktech musí být možné použít přepracované použité tonery 

a/nebo inkoustové kazety. 

V produktu nesmí být instalována nebo používána zařízení a 

postupy, které by opětovnému využití tonerových a/nebo 

inkoustových kazet bránily (tj. zařízení/postupy proti opětovnému 
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použití kazety).  
 
Ověřování 
Za vyhovující se považují produkty s příslušnou ekoznačkou typu 1, 

které splňují uvedené požadavky.  

Splnění požadavků může výrobce prokázat předložením technické 

dokumentace nebo zkušebního protokolu. 

použití kazety).  
 
Ověřování 
Za vyhovující se považují produkty s příslušnou ekoznačkou typu 1, 

které splňují uvedené požadavky.  

Splnění požadavků může výrobce prokázat předložením technické 

dokumentace nebo zkušebního protokolu. 

KRITÉRIA PRO PŘIDĚLENÍ BODŮ KRITÉRIA PRO PŘIDĚLENÍ BODŮ 

Body budou uděleny za níže uvedená kritéria: Body budou uděleny za níže uvedená kritéria: 

1. Vyšší energetická účinnost v režimu používání 

Body budou uděleny za každých 5 % uspořené energie oproti úrovni 

spotřeby stanovené v technických specifikacích pro režim používání, 

změřené v souladu s konečnou verzí zkušební metody pro určování 

spotřeby energie zařízení k tisku a kopírování, verze 2.0 – květen 

2012, nebo jejím ekvivalentem. 

 

Ověřování 

Spotřebu energie v režimu používání může výrobce rovněž prokázat 

předložením technické dokumentace nebo zkušebního protokolu. 

1. Vyšší energetická účinnost v režimu používání 

Body budou uděleny za každých 5 % uspořené energie oproti úrovni 

spotřeby stanovené v technických specifikacích pro režim používání, 

změřené v souladu s konečnou verzí zkušební metody pro určování 

spotřeby energie zařízení k tisku a kopírování, verze 2.0 – květen 

2012, nebo jejím ekvivalentem. 

 

Ověřování 

Spotřebu energie v režimu používání může výrobce rovněž prokázat 

předložením technické dokumentace nebo zkušebního protokolu. 

 (Týká se pouze zařízení k tisku a kopírování, která při černobílém 

tisku / kopírování dosahují maximální rychlosti menší než 25 obrazů 

za minutu pro formát A4) 
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2. Oboustranný tisk 
Body budou uděleny zařízením k tisku a kopírování vybaveným 

automatickou jednotkou pro oboustranný tisk / oboustranné 

kopírování. 

Funkce oboustranného tisku a/nebo kopírování je v původním 

softwaru dodaném výrobcem nastavena jako výchozí. 

Ověřování 
Za vyhovující se považují produkty s příslušnou ekoznačkou typu 1, 

které splňují uvedené požadavky. Rovněž se přijímá prohlášení 

výrobce o splnění těchto požadavků. 

 
3. Energetická účinnost v pohotovostním režimu 
 
Body budou uděleny podle spotřeby elektrické energie zařízení, které 

bylo funkcí řízení spotřeby elektrické energie nebo podobnou funkcí 

uvedeno do pohotovostního režimu s připojením k síti. Čím je 

spotřeba elektrické energie nižší, tím více bodů bude uděleno.  

Spotřebu energie je třeba měřit v souladu s konečnou verzí zkušební 

metody pro určování spotřeby energie zařízení k tisku a kopírování, 

verze 2.0 – květen 2012, nebo jejím ekvivalentem. 

 

Ověřování 
Splnění požadavků může výrobce rovněž prokázat předložením 

technické dokumentace nebo zkušebního protokolu. 

 
3. Energetická účinnost v pohotovostním režimu 
 
Body budou uděleny podle spotřeby elektrické energie zařízení, které 

bylo funkcí řízení spotřeby elektrické energie nebo podobnou funkcí 

uvedeno do pohotovostního režimu s připojením k síti. Čím je 

spotřeba elektrické energie nižší, tím více bodů bude uděleno.  

Spotřebu energie je třeba měřit v souladu s konečnou verzí zkušební 

metody pro určování spotřeby energie zařízení k tisku a kopírování, 

verze 2.0 – květen 2012, nebo jejím ekvivalentem. 

 

Ověřování 
Splnění požadavků může výrobce rovněž prokázat předložením 

technické dokumentace nebo zkušebního protokolu. 
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Vysvětlivky 
Při pořizování zařízení k tisku a kopírování mohou veřejní zadavatelé uzavřít samostatné smlouvy s různými dodavateli (například na dodání 

vybavení a instalaci). V takových případech mohou být za splnění různých kritérií odpovědní různí dodavatelé.  

Kritéria pro zadání zakázky: Veřejní zadavatelé budou muset v oznámení o zakázce a zadávací dokumentaci uvést, kolik doplňkových bodů 

bude uděleno za každé splněné kritérium. Ekologická kritéria pro zadání zakázky by měla celkově představovat alespoň 15 % z celkového 

počtu bodů. 

 

Pokud uživatel odpovídajícího systému tisku používá jiné potřeby pro tisk, znovu naplněné nebo přepracované, není prohlášení o shodě 

předložené původním dodavatelem platné. Aby bylo prohlášení o shodě nadále platné, uživatel musí kontaktovat poskytovatele znovu 

naplněných / přepracovaných potřeb pro tisk a vyžádat si nové potvrzení o shodě. 

Náklady na životní cyklus 
Jedním z nejdůležitějších aspektů provádění zelených veřejných zakázek je analýza nákladů na životní cyklus produktů nejšetrnějších k 

životnímu prostředí ve srovnání s průměrnými produkty na trhu. Vzhledem k nutnosti ospravedlnit veřejné výdaje je v oblasti veřejných zakázek 

mimořádně důležité náklady zohlednit. Členské státy by měly být podporovány v tom, aby jejich volby byly z dlouhodobého hlediska výhodné a 

aby byly v souladu s širším rámcem politiky. 

Tento přístup by měl zahrnovat počáteční náklady na zařízení, jeho odhadovanou životnost (za orientační průměrnou životnost zařízení k tisku 

a kopírování se považuje doba pěti let) a provozní náklady včetně nákladů na inkoustové a/nebo tonerové spotřební zboží a spotřebu elektrické 

energie. Provozní náklady se týkají zejména nákupu spotřebního zboží (inkoustových a tonerových kazet) a v druhé řadě také spotřeby 

elektrické energie. Tyto náklady jsou mnohonásobně vyšší než počáteční kupní cena zařízení k tisku a kopírování. 

 

Jako u všech produktů, které spotřebovávají elektrickou energii, i v případě zařízení k tisku a kopírování je nákup energeticky účinného modelu 

po všech stránkách výhodnou možností – snižující jak provozní náklady, tak dopady na životní prostředí. Energetická účinnost produktu má 

zpravidla relativně malý vliv na jeho kupní cenu, zejména pokud se zaměříme na modely spadající mezi 25 % nejúčinnějších produktů na trhu. 



 13 

 

Níže je uveden příklad výpočtu úspory papíru v důsledku oboustranného tisku pro dva různé typy tiskáren: 

 

Tabulka 1 Úspory v důsledku oboustranného tisku v rámci jednoho roku, data vycházejí z roku 2005. Zdroj:  Přípravné studie energetických 
spotřebičů 
„Zařízení k tisku a kopírování“ (Šarže 4)  

Typ tiskárny Obrazů za minutu 

(ipm) 

Stran za den Dnů za rok Cena za stranu 

(EUR) 2 

Úspora v důsledku 

oboustranného tisku / 

kopírování (EUR) 

EP (elektrofotografický 

tisk) 

15 101 260 0,012 157,56 

EP (elektrofotografický 

tisk) 

26  335 260 0,012 527,28 

EP (elektrofotografický 

tisk) 

30 450 260 0,012 702 

IJ (inkoustový tisk) 

pracovní 

15 16,6 260 0,012 25,9 

IJ (inkoustový tisk) 

osobní 

4 3,1 260 0,012 4,8 

 

Potenciální roční úspora díky oboustrannému tisku oproti tisku jednostrannému pro jednu tiskárnu EP s rychlostí 15 ipm za jeden rok jsou 

vypočítány níže: 

Úspora za rok v důsledku oboustranného tisku = (101 stran za den * 260 dnů) / 2 * 0,012 EUR = 157,56 EUR za rok  

                                                 
2 Cena nezahrnuje inkoust a toner. 



 14 

Výše uvedený výpočet ukazuje, že úspora související s konzistentním používáním oboustranného tisku místo tisku jednostranného je pro 

tiskárny EP výrazná a je značná také pro pracovní tiskárny IJ. Úspory mohou být ještě mnohem vyšší, pokud je zvolena možnost „Více obrazů 

na jeden list papíru“ (viz technické specifikace, bod 2). 

 

Bylo vypočítáno3, že ve srovnání se současnou verzí Energy Star jsou modely zařízení k tisku a kopírování pro komerční využití splňující 

požadavky ENERGY STAR verze 2.0 v průměru o 44 procent energeticky účinnější než běžné modely. Používání těchto spotřebičů povede k 

výraznému snížení energetických nákladů ve srovnání s méně účinnými modely. 

 

Navíc se odhaduje, že pokud by všechna zařízení k tisku a kopírování prodaná na trhu ve Spojených státech amerických (podobně velký trh 

jako Evropská unie) za rok splňovala nová kritéria ENERGY STAR verze 2.0, byly by celkové náklady na elektrickou energii o 1,7 mld. USD 

nižší a roční emise skleníkových plynů by zároveň poklesly o takové množství emisí, jaké vyprodukuje více než 240 tisíc aut. 

 

Užitečný nástroj pro výpočet možných finančních úspor při nákupu účinnějšího produktu je k dispozici na internetových stránkách EU Energy 

Star: http://www.eu-energystar.org/en/en_007.shtml.  

 

 

 

                                                 
3 Výpočet je založen na datech získaných z konečné verze analýzy úspor souvisejících se zařízeními k tisku a kopírování ENERGY STAR 2.0 z března 2013. 
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