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Kritériá GPP EÚ pre zobrazovacie zariadenia 
 

Zelené verejné obstarávanie (Green Public Procurement – GPP) je dobrovoľný nástroj. V tomto dokumente sú uvedené kritériá GPP EÚ pre 

skupinu produktov zobrazovacích zariadení. Sprievodná technická podkladová správa obsahuje podrobné dôvody výberu týchto kritérií 

a odkazy na ďalšie informácie. 

 

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

 Hlavné kritériá sú určené pre všetkých verejných obstarávateľov v členských štátoch a sú zamerané na kľúčové environmentálne vplyvy. 

Sú zostavené tak, že si vyžadujú minimálne dodatočné overovanie či zvýšenie nákladov.  

 Komplexné kritériá sú určené pre všetkých, ktorí majú záujem o najlepšie produkty dostupné na trhu. Môžu si vyžadovať dodatočné 

overovanie a mierne zvýšenie nákladov v porovnaní s inými produktmi s rovnakými funkciami. 

 

1. Vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti 
 

Tento dokument sa týka postupu obstarávania na nákup a prenájom zobrazovacích zariadení. 
Na účely týchto kritérií skupina produktov „zobrazovacie zariadenia“ zahŕňa produkty, ktoré sa uvádzajú na trh na účely použitia v kancelárii 

alebo v domácnosti, alebo na oba druhy použitia, a ktorých funkciou je jedna alebo obidve z týchto možností: 

a) produkovať tlačené zobrazenia v podobe papierových dokumentov alebo fotografií získaných buď ako digitálny obraz zo sieťového rozhrania 

alebo rozhrania karty alebo ako tlačený dokument získaný procesom skenovania/kopírovania; 

b) produkovať digitálny obraz z tlačeného dokumentu procesom skenovania/kopírovania. 

 

Tento súbor kritérií sa takisto vzťahuje na produkty, ktoré sa uvádzajú na trh ako tlačiarne, kopírovacie stroje a multifunkčné zariadenia (MFD).  
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Kritériá sa netýkajú týchto druhov produktov:  

- faxy, profesionálne digitálne kopírovacie stroje, frankovacie prístroje a skenery; 

- produkty väčších rozmerov, ktoré nie sú bežnou súčasťou kancelárskeho vybavenia, spĺňajú jednu z týchto technických špecifikácií: 

• produkty so štandardným čierno-bielym formátom s maximálnou rýchlosťou tlače viac ako 66 strán formátu A4 za minútu;  

• produkty so štandardným farebným formátom s maximálnou rýchlosťou tlače viac ako 51 strán formátu A4 za minútu; 

• produkty konštruované na formáty A2 a väčšie;  alebo  

• produkty uvádzané na trh ako súradnicové zapisovače (plotery); 

(pričom rýchlosť sa zaokrúhli na najbližšie celé číslo).  

 

Definície produktov patriacich do rozsahu pôsobnosti tejto skupiny produktov sú tieto: 

 „Tlačiareň“ je komerčne dostupný zobrazovací produkt, ktorý slúži ako výstupné zariadenie na kópie v podobe tlačených dokumentov a je 

schopný prijímať informácie z jediného počítača alebo viacerých počítačov v sieti alebo z iných vstupných zariadení a ktorý je možné napájať 

buď z elektrickej zásuvky, alebo z dátového či sieťového pripojenia.  

„Veľkoformátové tlačiarske zariadenie“ je tlačiarske zariadenie určené na tlač na médiá vo formáte A2 a väčšie, ako aj zariadenie určené na 

spracovanie médií nepretržitej formy so šírkou 406 mm alebo väčšou. 

 „Kopírovací stroj“ je komerčne dostupný zobrazovací produkt, ktorého jedinou funkciou je výroba kópií z originálnej predlohy v podobe 

tlačeného dokumentu a ktorý je možné napájať buď z elektrickej zásuvky, alebo z dátového či sieťového pripojenia. 

 „Multifunkčné zariadenie (multifunction device – (MFD)“ je komerčne dostupný zobrazovací produkt, ktorý je fyzicky integrovaným 

zariadením alebo kombináciou funkčne integrovaných komponentov a je schopný vykonávať najmenej dve zo základných funkcií, ktorými sú 

kopírovanie, tlačenie, skenovanie alebo faxovanie a je možné ho napájať buď z elektrickej zásuvky, alebo z dátového či sieťového pripojenia, 

pričom funkčnosť získanej kópie je iná ako v prípade príležitostného kopírovania jednotlivých hárkov, ktoré ponúkajú faxy.  
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Tieto vymedzenia pojmov sa používajú na rozlíšenie spotreby energie v pohotovostnom režime:  
 
„Sieťové zariadenie“ je zariadenie, ktoré možno pripojiť do siete a ktoré má jeden alebo viac sieťových portov. 

„Sieťový port“ je drôtové alebo bezdrôtové fyzické rozhranie sieťového pripojenia nachádzajúce sa na zariadení, prostredníctvom ktorého 

možno zariadenie diaľkovo aktivovať. 

„Zobrazovacie zariadenie s funkciou vysokej sieťovej dostupnosti“ (zobrazovacie zariadenie s funkciou HiNA) je zobrazovacie zariadenie 

s funkciou smerovača, sieťového prepínača, prístupového bodu do bezdrôtovej siete alebo s kombináciou týchto funkcií. 
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2. Hlavné environmentálne vplyvy a súvisiace oblasti kritérií 
 
Hlavné environmentálne vplyvy zobrazovacích zariadení sú spojené najmä so spotrebou papiera. Ďalšie významné environmentálne vplyvy 

súvisia s/so: a) spotrebou energie vo fáze používania; b) použitím nebezpečných zložiek a výberom materiálu v konštrukcii produktu; c) 

spotrebou zdrojov v životnom cykle produktu vrátane tonerov a kaziet s náplňou.  

 
Hlavné environmentálne vplyvy spojené so 
životným cyklom zobrazovacích zariadení a 
súvisiace hlavné environmentálne oblasti 

 Zelené verejné obstarávanie (GPP) 
 Prístup 

 
Hlavné environmentálne vplyvy posudzované počas 
životného cyklu produktu: 

• globálne otepľovanie;  
• acidifikácia;  
• ekotoxicita;  
• toxicita pre človeka;  
• eutrofizácia;  
• vyčerpanie zdrojov;  
• spotreba energie. 

 
Hlavné environmentálne vplyvy 

• Spotreba papiera (relevantná v prípade 
vplyvov, pokiaľ ide o všetky 
environmentálne kategórie) 

• Spotreba energie vo fáze používania 
zobrazovacích zariadení (relevantná v 
prípade vplyvov, pokiaľ ide o všetky 
environmentálne kategórie) 

• Použitie nebezpečných látok a ich 
environmentálne dôsledky (relevantné v 
prípade vplyvov na toxicitu pre človeka, 
ekotoxicitu, eutrofizáciu) 

 

  
 
 
 
• Nákup produktov s efektívnou 

spotrebou papiera 
• Nákup energeticky účinných 

modelov 
• Nákup produktov, ktoré sú 

navrhnuté tak, aby boli efektívne 
z hľadiska využívania zdrojov, 
vytvárali málo odpadu a 
uľahčovali opätovné použitie a 
recykláciu  
 

Poradie vplyvov nemusí nevyhnutne odrážať poradie ich dôležitosti. 
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Podrobné informácie o skupine produktov zobrazovacích zariadení vrátane informácií o súvisiacich právnych predpisoch a ďalších zdrojoch sú 

uvedené v technickej podkladovej správe. 
 
 
3. Kritériá GPP EÚ pre zobrazovacie zariadenia 
 
Na základe údajov a informácií v technickej podkladovej správe sa vytvoril tento súbor kritérií GPP EÚ na účely podpory nákupu energeticky 

účinných zobrazovacích zariadení so zníženými environmentálnymi vplyvmi:  

 

3.1 Kritériá GPP EÚ pre zobrazovacie zariadenia 

Hlavné kritériá Komplexné kritériá 

PREDMET PREDMET 
Nákup energeticky účinných zobrazovacích zariadení so zníženým 
environmentálnym vplyvom 

Nákup energeticky účinných zobrazovacích zariadení so zníženým 
environmentálnym vplyvom 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
(platí len pre zobrazovacie zariadenia schopné pri monochromatickej 

tlači/kopírovaní dosiahnuť a/alebo presiahnuť rýchlosť 25 obrazov za 

minútu pre papier formátu A 4) 

1. Obojstranná tlač 
Zobrazovacie zariadenia sú vybavené automatickou jednotkou 

obojstrannej tlače/obojstranného kopírovania.  

Funkcia obojstrannej tlače a/alebo kopírovania je v originálnom 

softvéri výrobcu nastavená ako predvolená funkcia.  

 

Overovanie 

(platí len pre zobrazovacie zariadenia schopné pri monochromatickej 

tlači/kopírovaní  dosiahnuť a/alebo presiahnuť rýchlosť 25 obrazov 

za minútu pre papier formátu A 4) 

1. Obojstranná tlač 
Zobrazovacie zariadenia sú vybavené automatickou jednotkou 

obojstrannej tlače/obojstranného kopírovania.  

Funkcia obojstrannej tlače a/alebo kopírovania je v originálnom 

softvéri výrobcu nastavená ako predvolená funkcia.  

 

Overovanie 
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Produkty, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu 1 a 

ktoré spĺňajú uvedené požiadavky, a produkty, ktoré majú značku 

ENERGY STAR v.2.0 (alebo aktuálnejšiu značku, ak je to 

uplatniteľné), sa budú považovať za vyhovujúce. 

Takisto sa uznáva vyhlásenie od výrobcu, ktoré preukazuje, že tieto 

požiadavky boli splnené. 

Produkty, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu 1 a 

ktoré spĺňajú uvedené požiadavky, a produkty, ktoré majú značku 

ENERGY STAR v.2.0 (alebo aktuálnejšiu značku, ak je to 

uplatniteľné), sa budú považovať za vyhovujúce. 

Takisto sa uznáva vyhlásenie od výrobcu, ktoré preukazuje, že tieto 

požiadavky boli splnené. 

2. Viacnásobné obrazy na jednom liste papiera 
Zobrazovacie zariadenia poskytujú ako štandardnú funkciu  

možnosť tlačiť a/alebo kopírovať 2 alebo viac strán dokumentu na 

jeden list papiera v prípade, že je produkt ovládaný pôvodným 

softvérom výrobcu (ovládačom tlačiarne).  

 

Overovanie 
Produkty, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu 1 a 

ktoré spĺňajú uvedené požiadavky, sa budú považovať za 

vyhovujúce. 

Takisto sa uznáva vyhlásenie od výrobcu, ktoré preukazuje, že tieto 

požiadavky boli splnené. 

2. Viacnásobné obrazy na jednom liste papiera 
Zobrazovacie zariadenia poskytujú ako štandardnú funkciu  

možnosť tlačiť a/alebo kopírovať 2 alebo viac strán dokumentu na 

jeden list papiera v prípade, že je produkt ovládaný pôvodným 

softvérom výrobcu (ovládačom tlačiarne). 

 

Overovanie 
Produkty, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu 1 a 

ktoré spĺňajú uvedené požiadavky, sa budú považovať za 

vyhovujúce. 

Takisto sa uznáva vyhlásenie od výrobcu, ktoré preukazuje, že tieto 

požiadavky boli splnené.. 

3. Energetická účinnosť v režime používania  

Spotreba energie produktu v režime používania musí minimálne 

spĺňať požiadavky na energetickú účinnosť podľa kritérií Energy Star 

v.2.0 pre zobrazovacie zariadenia.  

3. Energetická účinnosť v režime používania 

Spotreba energie produktu v režime používania musí minimálne 

spĺňať požiadavky na energetickú účinnosť podľa kritérií Energy Star 

v.2.0 pre zobrazovacie zariadenia.. 
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Spotreba energie sa musí merať podľa testovacej metódy na 

určovanie spotreby energie pre zobrazovacie zariadenia verzie 2.01 – 

konečnej verzie z mája 2012, alebo rovnocennej metódy. 

Overovanie 
Produkty, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu 1 a 

ktoré spĺňajú uvedené požiadavky, a produkty, ktoré majú značku 

ENERGY STAR v.2.0 (alebo aktuálnejšiu značku, ak je to 

uplatniteľné), sa budú považovať za vyhovujúce. 

Takisto sa uznáva technická dokumentácia výrobcu alebo skúšobný 

protokol, ktoré preukazujú, že tieto požiadavky boli splnené. 

Spotreba energie sa musí merať podľa testovacej metódy na 

určovanie spotreby energie pre zobrazovacie zariadenia verzie 2.0 – 

konečnej verzie z mája 2012, alebo rovnocennej metódy. 

Overovanie 
Produkty, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu 1 a 

ktoré spĺňajú uvedené požiadavky, a produkty, ktoré majú značku 

ENERGY STAR v.2.0 (alebo aktuálnejšiu značku, ak je to 

uplatniteľné), sa budú považovať za vyhovujúce. 

Takisto sa uznáva technická dokumentácia výrobcu alebo skúšobný 

protokol, ktoré preukazujú, že tieto požiadavky boli splnené. 

4. Návod na používanie na ekologické riadenie výkonu  
 
Buď ako osobitná časť užívateľskej príručky v písomnej podobe, 

a/alebo na webových stránkach výrobcu v digitálnej podobe sa 

uvedie návod s pokynmi, akým spôsobom čo najviac zvýšiť 

ekologické parametre daného zobrazovacieho zariadenia (vrátane 

funkcií zaobchádzania s papierom, funkcií ovplyvňovania 

energetickej účinnosti a všetkého spotrebného materiálu, ako sú 

kazety s atramentom a/alebo tonerom). 

 
Overovanie 

4. Návod na používanie na ekologické riadenie výkonu  
 
Buď ako osobitná časť užívateľskej príručky v písomnej podobe, 

a/alebo na webových stránkach výrobcu v digitálnej podobe sa 

uvedie návod s pokynmi, akým spôsobom čo najviac zvýšiť 

ekologické parametre daného zobrazovacieho zariadenia (vrátane 

funkcií zaobchádzania s papierom, funkcií ovplyvňovania 

energetickej účinnosti a všetkého spotrebného materiálu, ako sú 

kazety s atramentom a/alebo tonerom). 

 
Overovanie 

                                                 
1 Na stránke https://energystar.gov/products/specs/node/148. 
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Produkty, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu 1 a 

ktoré spĺňajú uvedené požiadavky, sa budú považovať za 

vyhovujúce. Uznávajú sa aj iné primerané dôkazy, napríklad písomný 

dôkaz od výrobcu, že uvedená doložka bude splnená. 

Produkty, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu 1 a 

ktoré spĺňajú uvedené požiadavky, sa budú považovať za 

vyhovujúce. Akceptujú sa aj iné primerané dôkazy, napríklad 

písomný dôkaz od výrobcu, že uvedená doložka bude splnená.. 
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 10 

 
5. Životnosť a záruka produktu 
(nevzťahuje sa na nájomné zmluvy vrátane údržby) 

Na opravu alebo výmenu produktu sa vzťahuje záruka najmenej 

počas piatich rokov. Uchádzač ďalej zabezpečí, aby boli pôvodné 

alebo rovnocenné náhradné diely dostupné (priamo alebo 

prostredníctvom iných poverených sprostredkovateľov) najmenej 

počas piatich rokov od dátumu zakúpenia produktu. Toto 

ustanovenie sa nevzťahuje na nevyhnutné dočasné situácie, ktoré sú 

mimo rámec kontroly výrobcu, ako sú prírodné katastrofy. 

 

Overovanie: 
Produkty, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu 1 a 

ktoré spĺňajú uvedené požiadavky, sa budú považovať za 

vyhovujúce. 

Akceptujú sa aj iné primerané dôkazy, napríklad čestné vyhlásenie 

výrobcu, v ktorom vyhlasuje, že uvedená doložka je splnená.  

5. Životnosť a záruka produktu 
(nevzťahuje sa na nájomné zmluvy vrátane údržby) 

Na opravu alebo výmenu produktu sa vzťahuje záruka najmenej 

počas piatich rokov. Uchádzač ďalej zabezpečí, aby boli pôvodné 

alebo rovnocenné náhradné diely dostupné (priamo alebo 

prostredníctvom iných poverených sprostredkovateľov) najmenej 

počas piatich rokov od dátumu zakúpenia produktu. Toto 

ustanovenie sa nevzťahuje na nevyhnutné dočasné situácie, ktoré sú 

mimo rámec kontroly výrobcu, ako sú prírodné katastrofy. 

 

Overovanie: 
Produkty, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu 1 a 

ktoré spĺňajú uvedené požiadavky, sa budú považovať za 

vyhovujúce. 

Akceptujú sa aj iné primerané dôkazy, napríklad čestné vyhlásenie 

výrobcu, v ktorom vyhlasuje, že uvedená doložka je splnená. 

(požiadavka sa neuplatňuje na zobrazovacie zariadenia, ktoré 
nepoužívajú kazety)  
 
6. Efektívne využívanie zdrojov v prípade kaziet: Konštrukčné 
riešenie opätovného použitia kaziet s tonermi a/alebo 
atramentovou náplňou  
 
Produkty musia fungovať aj s kazetami s repasovaným tonerom 

a/alebo s atramentovou náplňou. 

(požiadavka sa neuplatňuje na zobrazovacie zariadenia, ktoré 
nepoužívajú kazety)  
 
6. Efektívne využívanie zdrojov v prípade kaziet: Konštrukčné 
riešenie opätovného použitia kaziet s tonermi a/alebo 
atramentovou náplňou  
 
Produkty musia fungovať aj s kazetami s repasovaným tonerom 

a/alebo s atramentovou náplňou. 
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Zariadenia a postupy, ktoré nedovoľujú opätovné použitie kaziet s 

repasovaným tonerom a/alebo s atramentovou náplňou.(t. j. 

zariadenia/postupy zabraňujúce opätovnému použitiu), sa nesmú v 

produkte používať ani tvoriť jeho súčasť.  
 
Overovanie 
Produkty, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu 1 a 

ktoré spĺňajú uvedené požiadavky, sa budú považovať za vyhovujúce  

Takisto sa uznáva technická dokumentácia výrobcu alebo skúšobný 

protokol, ktoré preukazujú, že tieto požiadavky boli splnené. 

Zariadenia a postupy, ktoré nedovoľujú opätovné použitie kaziet s 

repasovaným tonerom a/alebo s atramentovou náplňou.(t. j. 

zariadenia/postupy zabraňujúce opätovnému použitiu), sa nesmú v 

produkte používať ani tvoriť jeho súčasť.  
 
Overovanie 
Produkty, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu 1 a 

ktoré spĺňajú uvedené požiadavky, sa budú považovať za 

vyhovujúce.  

Takisto sa uznáva technická dokumentácia výrobcu alebo skúšobný 

protokol, ktoré preukazujú, že tieto požiadavky boli splnené. 

KRITÉRIÁ UDELENIA ENVIRONMENTÁLNEJ ZNAČKY KRITÉRIÁ UDELENIA ENVIRONMENTÁLNEJ ZNAČKY 

Body sa udelia za: Body sa udelia za: 

1. Vyššiu energetickú účinnosť v režime používania 

Body sa udelia za každé zníženie spotreby energie o 5 % v 

porovnaní so spotrebou energie stanovenou v technických 

špecifikáciách pre režim používania, pričom meranie sa uskutočňuje 

podľa testovacej metódy na určovanie spotreby energie pre 

zobrazovacie zariadenia, verzie 2.0 – konečnej verzie z mája 2012, 

alebo rovnocennej metódy. 

 

Overovanie 

1. Vyššia energetická účinnosť v režime používania  

Body sa udelia za každé zníženie spotreby energie o 5 % v 

porovnaní so spotrebou energie stanovenou v technických 

špecifikáciách pre režim používania, pričom meranie sa uskutočňuje 

podľa testovacej metódy na určovanie spotreby energie pre 

zobrazovacie zariadenia, verzie 2.0 – konečnej verzie z mája 2012, 

alebo rovnocennej metódy. 

 

Overovanie 
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Prijme sa technická dokumentácia výrobcu alebo skúšobný protokol, 

v ktorých sa uvádza spotreba energie vo fáze používania. 
Prijme sa technická dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške, 

v ktorých sa uvádza spotreba energie vo fáze používania.. 

 (platí len pre zobrazovacie zariadenia s maximálnou rýchlosťou 

monochromatickej tlače/kopírovania menšou ako 25 obrazov za 

minútu pre papier formátu A 4) 

2. Obojstranná tlač 
Body sa udelia zobrazovacím zariadeniam vybaveným automatickou 

jednotkou obojstrannej tlače/obojstranného kopírovania (duplexnou 

jednotkou). 

Funkcia obojstrannej tlače a/alebo kopírovania je v originálnom 

softvéri výrobcu nastavená ako predvolená funkcia. 

Overovanie 

Produkty, ktoré majú príslušnú environmentálnu značku typu 1 a 

ktoré spĺňajú uvedené požiadavky, sa budú považovať za vyhovujúce. 

Takisto sa uznáva vyhlásenie od výrobcu, ktoré preukazuje, že tieto 

požiadavky boli splnené. 

 
3. Energetická účinnosť v pohotovostnom režime 
 
Body sa udelia podľa spotreby elektrickej energie zariadenia v stave 

pohotovosti pri zapojení v sieti, do ktorého sa zariadenie prepína 

prostredníctvom funkcie riadenia výkonu alebo podobnej funkcie. 

Čím nižšia bude spotreba elektrickej energie, tým viac bodov sa 

udelí.  

 
3. Energetická účinnosť v pohotovostnom režime 
 
Body sa udelia podľa spotreby elektrickej energie zariadenia v stave 

pohotovosti pri zapojení v sieti, do ktorého sa zariadenie prepína 

prostredníctvom funkcie riadenia výkonu alebo podobnej funkcie. 

Čím nižšia bude spotreba elektrickej energie, tým viac bodov sa 

udelí.  
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Spotreba energie sa musí merať podľa testovacej metódy na 

určovanie spotreby energie pre zobrazovacie zariadenia, verzie 2.0 – 

konečnej verzie z mája 2012, alebo rovnocennej metódy. 

 

Overovanie 

Takisto sa uznáva technická dokumentácia výrobcu alebo skúšobný 

protokol, ktoré preukazujú, že tieto požiadavky boli splnené. 

Spotreba energie sa musí merať podľa testovacej metódy na 

určovanie spotreby energie pre zobrazovacie zariadenia, verzie 2.0 – 

konečnej verzie z mája 2012, alebo rovnocennej metódy. 

 

Overovanie 

Takisto sa uznáva technická dokumentácia výrobcu alebo skúšobný 

protokol, ktoré preukazujú, že tieto požiadavky boli splnené. 

 

Vysvetlivky 
Pri obstarávaní zobrazovacích zariadení môžu verejní obstarávatelia prideliť samostatné zmluvy (týkajúce sa dodania zariadení alebo 

inštalácie) rôznym dodávateľom. V takých prípadoch preto rôzni dodávatelia môžu byť zodpovední za zabezpečenie splnenia rôznych kritérií.  

Kritériá udelenia: Verejní obstarávatelia budú musieť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladoch uviesť, koľko 

dodatočných bodov udelia za každé kritérium. Environmentálne kritériá udelenia by mali tvoriť spolu minimálne 15 % celkového počtu 

dostupných bodov. 

 

Ak používateľ systému tlače, ktorý spĺňa požiadavky, používa inú dodávku, opätovne naplnenú alebo repasovanú, vyhlásenie o zhode od 

pôvodného dodávateľa nie je platné. Aby sa zachovala platnosť vyhlásenia o zhode, používateľ sa musí obrátiť na poskytovateľa opätovne 

naplnených/repasovaných tlačových dodávok a získať nové potvrdenie o zhode. 

Náklady počas životného cyklu 
Na realizáciu GPP je jedným z najdôležitejších aspektov analýza nákladov počas životného cyklu v prípade produktov, ktoré sú z 

environmentálneho hľadiska najlepšie, v porovnaní s priemernými produktmi na trhu. Posúdenie nákladov je obzvlášť dôležité pri verejnom 

obstarávaní, pretože je potrebné na odôvodnenie verejných výdavkov. Členské štáty by mali byť nabádané k prijímaniu rozhodnutí, ktoré sú 

hodnotné z dlhodobého hľadiska a ktoré sú v súlade so všeobecnejšími politikami. 
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Takýto prístup by mal zahŕňať pôvodné náklady na inštaláciu, odhadovanú životnosť (obdobie 5 rokov sa orientačne považuje za priemernú 

životnosť zobrazovacích zariadení) a prevádzkové náklady vrátane nákladov na atrament a/alebo tonerový spotrebný materiál a spotrebu 

elektrickej energie. Prevádzkové náklady sa opierajú hlavne o nákup spotrebného materiálu (kazety s atramentom a tonerom) a na druhej 

úrovni o spotrebovanú elektrickú energiu, a sú oveľa vyššie ako pôvodná kúpna cena zobrazovacieho zariadenia. 

 

Tak, ako je to v prípade každého produktu využívajúceho elektrickú energiu, najlepšou možnosťou je vo všeobecnosti nákup energeticky 

účinných modelov, čím sa znižujú prevádzkové náklady, ako aj dosah na životné prostredie. Vo všeobecnosti má energetická účinnosť produktu 

relatívne malý vplyv na obstarávaciu cenu, najmä pri zameraní na model v rámci 25 % najúčinnejších modelov na trhu. 

 

Ďalej v texte uvádzame niektoré scenáre výpočtu úspor papiera vďaka požiadavke obojstrannosti v prípade dvoch rôznych typov tlačiarní: 

 
Tabuľka 1 Úspory vďaka požiadavke obojstrannosti počas jedného roka. Údaje z roku 2005. Zdroj: Prípravné štúdie EuP 
„Zobrazovacie zariadenia“ (skupina 4)  

Typ tlačiarne Obrazy za minútu 

(Images per minute – 

Ipm) 

Strany za deň Dni v roku Cena za stranu (EUR) 2 Úspory v dôsledku 

požiadavky obojstrannosti 

(EUR) 

EP (elektrostatická tlač) 15 101 260 0,012 157, 56 

EP (elektrostatická tlač) 26  335 260 0,012 527,28 

EP (elektrostatická tlač) 30 450 260 0,012 702 

IJ Atramentová tlač (Ink 

jet) – kancelárske 

použitie 

15 16,6 260 0,012 25,9 

IJ Atramentová tlač (Ink 

jet) – domáce použitie 

4 3,1 260 0,012 4,8 

                                                 
2 Cena nezahŕňa atrament a toner. 
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Potenciálne ročné úspory nákladov vďaka obojstrannej tlači v porovnaní s jednostrannou tlačou v prípade jednej tlačiarne EP 15 ipm (obrazov 

za minútu) v jednom roku sa vypočítajú takto: 

Úspory za rok vďaka obojstrannej tlači = (101 strán za deň * 260 dní)/2 * 0,012 EUR = 157, 56 EUR za rok  

Z uvedených výpočtov vyplýva, že pri tlačiarňach EP sú významné úspory vďaka neustálemu používaniu obojstrannej tlače v porovnaní s 

jednostrannou tlačou; a v prípade atramentových tlačiarní IJ na kancelárske použitie sú úspory značné. Úspory môžu byť podstatne vyššie pri 

zvolení možnosti „viacnásobných obrazov na jednom liste papiera“, pozri technickú špecifikáciu 2. 

 

Bolo vypočítané3 , že v porovnaní so súčasnou verziou Energy Star sú komerčné zobrazovacie zariadenia, ktoré spĺňajú požiadavky ENERGY 

STAR verzie 2.0, v priemere o 44 percent energeticky účinnejšie ako tradičné modely. Tým sa vytvorí príslušné zníženie nákladov na energie 

na prevádzku takýchto spotrebičov porovnaní s menej účinnými modelmi. 

 

Okrem toho sa odhaduje, že ak by v Spojených štátoch amerických (trh podobnej veľkosti ako trh Európskej únie) všetky zobrazovacie 

zariadenia predané na ich trhu za rok splnili nové kritériá ENERGY STAR vo verzii 2.0, celkové náklady na elektrinu sa znížia o 1,7 miliardy 

dolárov, a zároveň by došlo k zníženiu emisií skleníkových plynov, ktoré zodpovedajú viac ako 240 tisícom automobilov. 

 

Na webovej stránke EÚ ENERGY STAR je užitočný nástroj na výpočet možných finančných úspor pri nákupe účinnejšieho produktu: 

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

 

 

 

                                                 
3 Výpočet na základe údajov získaných od ENERGY STAR, konečná verzia 2.0. Analýza úspor zobrazovacích zariadení, marec 2013. 
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