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Kritériá GPP v EÚ pre ohrievače vody 
 
Účelom kritérií GPP (zeleného verejného obstarávania) v EÚ je uľahčiť verejným orgánom nákup výrobkov, služieb a prác so zníženým 
environmentálnym vplyvom. Používanie týchto kritérií je dobrovoľné. Kritériá sú formulované spôsobom, ktorý umožní v prípade, že to určitý orgán 
považuje za vhodné, ich zaradenie do jeho súťažných podkladov. V tomto dokumente sa uvádzajú kritériá GPP v EÚ a vypracované pre skupinu 
výrobkov „ohrievače vody“. Sprievodná technická podkladová správa obsahuje podrobné dôvody výberu týchto kritérií a odkazy na ďalšie 
informácie. 

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

− Hlavné kritériá sú vhodné 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 nákup najlepších výrobkov dostupných na trhu. Môžu si vyžadovať 
dodatočné overovanie alebo mierne zvýšenie nákladov v porovnaní s inými výrobkami s rovnakými funkciami. 

Kritériá, ktoré sa uplatňujú na kogeneračné zdroje s výkonom do 50 kWe (mikrokogenerácia) dodávajúce využiteľné teplo do vodného systému 
vykurovania priestoru, sa budú uprednostňovať pred kritériami GPP v EÚ od roku 2010 pre kombinovanú výrobu tepla a elektriny (KVET)1. 
 
POZNÁMKA (1): 
Do kritérií GPP v EÚ pre KVET sa doplní tento text: 
Kogeneračné zdroje s výkonom do 50 kWe (mikrokogenerácia) dodávajúce využiteľné teplo do vodného systému vykurovania priestoru sa 
vynímajú z rozsahu kritérií GPP v EÚ pre KVET. Kritériá GPP v EÚ pre ohrievače vody sa budú uplatňovať na verejné obstarávanie uvedených 
ohrievačov. 
 
POZNÁMKA (2): 
V článku 6 smernice o energetickej efektívnosti (2012/27/EÚ) a v prílohe III k uvedenej smernici, ktoré sa mali transponovať do vnútroštátneho 
práva do júna 2014, sa stanovujú osobitné povinnosti orgánov verejnej moci, a to aby pri verejnom obstarávaní uprednostňovali určité energeticky 
účinné zariadenia. Patrí sem aj povinnosť nakupovať len tie výrobky, ktoré v prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahuje vykonávacie opatrenie 
smernice o označovaní energetickými štítkami (2010/30/EÚ), patria do triedy najvyššej energetickej účinnosti. V prípade ohrievačov vody, ktoré 
patria do rozsahu pôsobnosti delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 811/20132, nadobúdajú vykonávacie opatrenia týkajúce sa označovania 
energetickými štítkami účinnosť 26. septembra 2015. 
Uvedená povinnosť sa obmedzuje na ústredné orgány štátnej správy a na nákupy nad prahovými hodnotami stanovenými v smerniciach o 
verejnom obstarávaní. Okrem toho musia byť požiadavky v súlade s nákladovou účinnosťou, ekonomickou uskutočniteľnosťou, udržateľnosťou zo 
širšieho hľadiska, technickou vhodnosťou a dostatočnou konkurencieschopnosťou. Uvedené faktory môžu byť u rôznych orgánov verejnej moci aj 
na rôznych trhoch rôzne. Viac usmernení k výkladu tohto aspektu článku 6 SEE a prílohy III k uvedenej smernici týkajúceho sa verejného 
obstarávania energeticky účinných výrobkov, služieb a budov ústrednými orgánmi štátnej správy nájdete v bodoch 33 – 42 usmernenia Komisie3.  
                                                      
1 Uverejnené na tejto webovej stránke: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm. 
2 Ú. v. EÚ L 239, 6.9.2013, s. 1. 
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=36J6T82ZkBpM9Qgp1kJDCcvL1Qyw4GrVGdpls5pJQ9BtPQT9nPb2!-
533323992?uri=CELEX:52013SC0446. 
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1. Vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti 

1.1 Rozsah výrobkov 

V tomto dokumente sa uvádzajú činnosti súvisiace s verejným obstarávaním ohrievačov vody. Skupina výrobkov „ohrievače vody“ zahŕňa na účely 
týchto kritérií výrobky používané na výrobu tepla a fungujúce ako súčasť vodných systémov ústredného vykurovania, v ktorých sa ohriata voda 
rozvádza prostredníctvom obehových čerpadiel a vykurovacích telies na účely dosiahnutia požadovanej úrovne vnútornej teploty uzavretého 
priestoru (ako sú budova, byt alebo miestnosť) a jej udržania. Základom prevádzky zdroja tepla môže byť mnoho procesov a technológií, ako 
napr.: 

− spaľovanie plynných, kvapalných alebo tuhých fosílnych palív; 

− spaľovanie plynnej, kvapalnej alebo tuhej biomasy; 

− využitie Joulovho javu v elektrických odporových vyhrievacích článkoch; 

− odber tepla z okolia, a síce zo vzduchu, z vody alebo zo zeme a/alebo využitie odpadového tepla; 

− kogenerácia (súčasná tvorba tepla a elektrickej energie v jednom procese); 

− využitie slnečnej energie (ako pomocného zdroja tepla). 

Maximálny výkon ohrievačov vody je 400 kW. 

Do rozsahu pôsobnosti tejto skupiny výrobkov sa zahŕňajú aj kombinované tepelné zdroje za predpokladu, že ich prvotnou funkciou je vykurovanie 
priestoru. 

Táto skupina výrobkov nezhŕňa tieto výrobky: 

− tepelné zdroje, ktorých primárnou funkciou je poskytovanie teplej pitnej alebo úžitkovej vody; 

− tepelné zdroje na ohrievanie a rozvádzanie plynnej teplonosnej látky, ako sú para alebo vzduch; 

− kogeneračné tepelné zdroje s maximálnym elektrickým výkonom 50 kW alebo viac; 

− tepelné zdroje na vykurovanie priestoru, v ktorých sa nepriame ohrievanie využívajúce vodný systém ústredného vykurovania kombinuje s 
priamym ohrievaním prostredníctvom priameho vyžarovania tepla do miestnosti alebo priestoru, kde je zariadenie nainštalované. 

Hoci sa to v uvedenom vymedzení pojmov výslovne nestanovuje, obehové čerpadlo môže byť aj neoddeliteľnou súčasťou ohrievača vody. V 
prípade väčších ohrievačov vody je obehové čerpadlo zvyčajne dodávané osobitne, a v takom prípade takéto obehové čerpadlo nepatrí do 
rozsahu výrobkov. Maximálny výkon ohrievačov vody je 400 kW. 
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1.2 Vymedzenie výrobkov 
Uplatňuje sa toto vymedzenie pojmov: 

 

 
− „tepelný zdroj“ je tepelný zdroj na vykurovanie priestoru alebo kombinovaný tepelný zdroj; 

− „tepelný zdroj na vykurovanie priestoru“ je zariadenie, ktoré 

a) dodáva teplo do vodného systému ústredného vykurovania s cieľom dosiahnuť požadovanú úroveň vnútornej teploty uzavretého 
priestoru, ako je budova, byt alebo miestnosť, a udržať ju a zároveň 

b) je vybavené jedným zdrojom tepla alebo viacerými zdrojmi tepla; 

− „kombinovaný tepelný zdroj“ je ohrievač vody na vykurovanie priestoru, ktorý je konštrukčne navrhnutý aj na dodávku tepla na ohrev teplej 
pitnej alebo úžitkovej vody so stanovenými teplotnými úrovňami, v stanovených množstvách a so stanovenými prietokmi počas 
stanovených časových intervalov a ktorý je pripojený k vonkajšiemu zdroju pitnej alebo úžitkovej vody; 

− „zdroj tepla“ je časť tepelného zdroja, ktorá vyrába teplo s využitím jedného alebo viacerých týchto procesov:  

a) spaľovanie fosílnych palív a/alebo palív z biomasy;  

b) využitie Joulovho javu v elektrických odporových vyhrievacích článkoch;  

c) odber tepla z okolia, a síce zo vzduchu, z vody alebo zo zeme a/alebo využitie odpadového tepla; 

− „zostava zložená z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, z regulátora teploty a zo solárneho zariadenia“ je zostava, ktorá sa ponúka 
koncovému používateľovi a obsahuje jeden alebo viac tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru v kombinácii s jedným alebo viacerými 
regulátormi teploty a/alebo jedným alebo viacerými solárnymi zariadeniami; 

− „zostava zložená z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a zo solárneho zariadenia“ je zostava, ktorá sa ponúka 
koncovému používateľovi a obsahuje jeden alebo viac kombinovaných tepelných zdrojov v kombinácii s jedným alebo viacerými 
regulátormi teploty a/alebo jedným alebo viacerými solárnymi zariadeniami; 

− „solárne zariadenie“ je výlučne solárny systém, solárny kolektor, solárny zásobník teplej vody alebo čerpadlo v kolektorovom okruhu, ktoré 
sa umiestňujú na trh samostatne; 

− „vodný systém ústredného vykurovania“ je sústava, ktorá využíva vodu ako teplonosné médium na rozvod centrálne vyrobeného tepla do 
vykurovacích telies na vykurovanie priestorov budov alebo ich častí; 

− „biomasa“ sú biologicky rozložiteľné časti výrobkov, odpadu a zvyškov biologického pôvodu z poľnohospodárstva (vrátane rastlinných a 
živočíšnych látok), lesného hospodárstva a príbuzných odvetví vrátane rybárstva a akvakultúry, ako aj biologicky rozložiteľné časti 
priemyselného a komunálneho odpadu; 
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− „plynový ohrievač“ je tepelný zdroj na vykurovanie priestoru alebo kombinovaný tepelný zdroj vybavený jedným alebo viacerými zdrojmi 
tepla na plynné palivá fosílneho pôvodu alebo z biomasy; 

− „ohrievač na kvapalné palivo“ je tepelný zdroj na vykurovanie priestoru alebo kombinovaný tepelný zdroj vybavený jedným alebo viacerými 
zdrojmi tepla na kvapalné palivá fosílneho pôvodu alebo z biomasy; 

− „ohrievač na tuhé palivo“ je tepelný zdroj na vykurovanie priestoru alebo kombinovaný tepelný zdroj vybavený jedným alebo viacerými 
zdrojmi tepla na tuhé palivá fosílneho pôvodu alebo z biomasy; 

− „elektrický ohrievač“ je tepelný zdroj na vykurovanie priestoru alebo kombinovaný tepelný zdroj vybavený jedným alebo viacerými zdrojmi 
tepla na elektrický pohon; 

− „tepelný zdroj – kotol“ je tepelný zdroj na vykurovanie priestoru alebo kombinovaný tepelný zdroj vybavený jedným alebo viacerými zdrojmi 
tepla využívajúcimi spaľovanie plynných, kvapalných alebo tuhých palív fosílneho pôvodu alebo z biomasy; 

− „tepelný zdroj – plynový kotol“ je tepelný zdroj – kotol vybavený jedným alebo viacerými zdrojmi tepla využívajúcimi spaľovanie plynných 
palív fosílneho pôvodu alebo z biomasy; 

− „tepelný zdroj – kotol na kvapalné palivo“ je tepelný zdroj – kotol vybavený jedným alebo viacerými zdrojmi tepla využívajúcimi spaľovanie 
kvapalných palív fosílneho pôvodu alebo z biomasy; 

− „tepelný zdroj – kotol na tuhé palivo“ je tepelný zdroj – kotol vybavený jedným alebo viacerými zdrojmi tepla využívajúcimi spaľovanie 
tuhých palív fosílneho pôvodu alebo z biomasy; 

− „tepelný zdroj – kotol na tuhé palivo z biomasy“ je tepelný zdroj – kotol vybavený jedným alebo viacerými zdrojmi tepla využívajúcimi 
spaľovanie tuhých palív z biomasy; 

− „tepelný zdroj – elektrický kotol“ je tepelný zdroj – kotol vybavený jedným alebo viacerými zdrojmi tepla využívajúcimi len Joulov jav v 
elektrických odporových vyhrievacích článkoch; 

− „tepelný zdroj – tepelné čerpadlo“ je tepelný zdroj na vykurovanie priestoru alebo kombinovaný tepelný zdroj vybavený jedným alebo 
viacerými zdrojmi tepla, ktoré vyrábajú teplo využitím tepla z okolia, a to zo vzduchu, z vody, zo zeme, a/alebo odpadového tepla; 

− „tepelný zdroj – tepelné čerpadlo s palivovým pohonom“ je tepelný zdroj – tepelné čerpadlo vybavený jedným alebo viacerými zdrojmi 
tepla na plynné alebo kvapalné palivá fosílneho pôvodu alebo z biomasy; 

− „tepelný zdroj – tepelné čerpadlo s elektrickým pohonom“ je tepelný zdroj – tepelné čerpadlo vybavený jedným alebo viacerými zdrojmi 
tepla na elektrický pohon; 

− „kogeneračný tepelný zdroj“ je tepelný zdroj na vykurovanie priestoru, ktorý súčasne vyrába teplo aj elektrickú energiu v jednom procese; 

− „tepelný zdroj vybavený vonkajším spaľovaním“ je kategória tepelných zdrojov zahŕňajúca kotly, adsorpčné alebo absorpčné tepelné 
čerpadlá a tepelné zdroje vybavené motorom s vonkajším spaľovaním; 

− „regulátor teploty“ je zariadenie, ktoré koncový používateľ používa na nastavenie hodnôt a načasovanie želanej vnútornej teploty a ktoré 
oznamuje relevantné údaje, ako sú skutočná vnútorná a/alebo vonkajšia teplota, inej časti tepelného zdroja, ako je centrálna procesorová 
jednotka, čím pomáha regulovať vnútornú teplotu; 
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− „energetická účinnosť sezónneho vykurovania priestoru“ (ηs) je pomer medzi potrebou vykurovania priestoru v určenej vykurovacej 
sezóne, ktorú zabezpečuje tepelný zdroj na vykurovanie priestoru, kombinovaný tepelný zdroj alebo hybridný tepelný zdroj vrátane 
regulátora teploty, a ročnou spotrebou energie potrebnou na naplnenie tejto potreby vyjadrený v %; 

− „menovitý tepelný výkon“ je deklarovaný tepelný výkon tepelného zdroja pri vykurovaní priestoru a prípadne ohreve vody pri 
normalizovaných menovitých podmienkach vyjadrený v kW; v prípade tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru – tepelných čerpadiel a 
kombinovaných tepelných zdrojov – tepelných čerpadiel sú normalizovanými menovitými podmienkami na stanovenie menovitého 
tepelného výkonu referenčné konštrukčné podmienky stanovené v nariadení (EÚ) č. 813/2013, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru a kombinovaných 
tepelných zdrojov4; 

− „normalizované menovité podmienky“ sú prevádzkové podmienky tepelných zdrojov za priemerných klimatických podmienok na 
stanovenie menovitého tepelného výkonu, energetickej účinnosti sezónneho vykurovania priestoru, energetickej účinnosti ohrevu vody, 
hladiny akustického výkonu, emisií oxidov dusíka (NOx), emisií oxidu uhoľnatého (CO), emisií plynných organických zlúčenín uhlíka (OGC) 
a emisií tuhých častíc; 

− „priemerné klimatické podmienky“ sú teplotné podmienky charakteristické pre mesto Štrasburg; 

− „emisie sezónneho vykurovania priestoru“ sú: 

• v prípade kotlov na tuhé palivo s automatickým prikladaním vážený priemer emisií pri menovitom tepelnom výkone a emisií pri 
30 % menovitého tepelného výkonu vyjadrený v mg/Nm3, 

• v prípade kotlov na tuhé palivo s ručným prikladaním, ktoré možno prevádzkovať pri 50 % menovitého tepelného výkonu v 
nepretržitom režime, vážený priemer emisií pri menovitom tepelnom výkone a emisií pri 50 % menovitého tepelného výkonu 
vyjadrený v mg/Nm3, 

• v prípade kotlov na tuhé palivo s ručným prikladaním, ktoré nemožno prevádzkovať pri 50 % menovitého tepelného výkonu alebo 
pri menšom menovitom tepelnom výkone v nepretržitom režime, emisie pri menovitom tepelnom výkone vyjadrené v mg/m3, 

• v prípade kogeneračných kotlov na tuhé palivo emisie pri menovitom tepelnom výkone vyjadrené mg/Nm3; 

− „potenciál globálneho otepľovania“ je potenciál globálneho otepľovania podľa vymedzenia v článku 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 842/20065; 

− „Nm³“ je normálny meter kubický (pri tlaku 101,325 kPa a teplote 273,15 K). 

 

2. Hlavné environmentálne vplyvy 
Hlavné environmentálne vplyvy ohrievačov vody sú pridružené k ich fáze používania a sú spojené hlavne s energetickou účinnosťou výrobku a 
so súvisiacimi emisiami skleníkových plynov (GHG) počas prevádzky. Emisie skleníkových plynov sú najmä výsledkom emisií CO2 zo 
spaľovania a potenciálne – v menšom rozsahu – z úniku chladiva (v prípade určitých druhov technológií vykurovania, ako sú tepelné čerpadlá). 
                                                      
4 Ú. v. EÚ L 239, 6.9.2013, s. 136 – 161. 
5 Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 1. 
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Kritérium „návod na montáž a informácie pre používateľov“ bolo identifikované ako jedno z najdôležitejších kritérií na zaručenie optimálnych 
environmentálnych vlastností ohrievačov vody. 

Ďalšie environmentálne vplyvy ako acidifikácia, troposférický ozón a znečistenie ovzdušia, vody a pôdy súvisia s emisiami škodlivín vrátane emisií 
oxidov dusíka (NOx), emisií oxidu uhoľnatého (CO), emisií plynných organických zlúčenín uhlíka (OGC) a emisií tuhých častíc (PM) do ovzdušia 
počas prevádzky. 

Medzi ďalšie relevantné environmentálne otázky patria: hluk a dizajn výrobkov. 

 
 

Kľúčové environmentálne vplyvy Prístup v rámci GPP 
 

• Spotreba energie vo fáze používania 
• Emisie skleníkových plynov (GHG) vo 

fáze používania v dôsledku spaľovania 
fosílnych palív alebo úniku chladiva z 
tepelných čerpadiel 

• Emisie NOx, OGC, CO a PM do 
ovzdušia vo fáze používania 

• Hluk vo fáze používania 
 

 
• Nákup ohrievačov vody s vysokou 

energetickou účinnosťou, nízkymi emisiami 
(škodlivín) vrátane GHG do ovzdušia a 
nízkymi emisiami hluku 

• Podpora používania obnoviteľných 
energetických zdrojov u ohrievačov vody 

• Maximalizácia účinnosti ohrievačov vody ich 
správnym dimenzovaním a správnou 
inštaláciou  

• Udržiavanie účinnosti ohrievačov vody 
prostredníctvom účinnej údržby vykonávanej 
vyškoleným personálom 
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3. Kritériá GPP v EÚ pre ohrievače vody 
Hlavné kritériá Komplexné kritériá 

PREDMET PREDMET 
Nákup/Nákup a inštalácia ohrievačov vody s nízkym 
environmentálnym vplyvom 

Nákup/Nákup a inštalácia ohrievačov vody s nízkym environmentálnym 
vplyvom 

VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ 

1. Schopnosť uchádzača realizovať ponuku – len v prípade 
inštalačných prác 

Pri inštalácii ohrievačov vody je uchádzač povinný preukázať, že 
inštaláciu alebo výmenu výrobkov vykoná primerane kvalifikovaný a 
skúsený personál. 

Montéri, obchodníci a servisný personál musia byť plne vyškolení. 
Školenie by malo pozostávať z týchto prvkov: 

- zostavovanie, inštalácia a uvádzanie systému vykurovania do 
prevádzky 

- testy bezpečnosti uplatniteľné podľa vnútroštátnych právnych 
predpisov 

- úprava nastavenia zariadenia a environmentálne vhodné 
nastavenia 

- údržba a opravy systémov vykurovania  
- techniky merania emisií (škodlivín) do ovzdušia 
- technické a právne dokumenty súvisiace so systémami 

vykurovania (správy o testovaní, certifikáty, povolenia) 
 
Overovanie: 
Uchádzač poskytne zoznam porovnateľných projektov realizovaných v 
nedávnej minulosti (počet a časový rámec projektov špecifikuje 
verejný obstarávateľ), osvedčenia o uspokojivej realizácii a informácie 
o kvalifikácii a skúsenostiach zamestnancov.  

  

1. Schopnosť uchádzača realizovať tender – len v prípade 
inštalačných prác 

Pri inštalácii ohrievačov vody je uchádzač povinný preukázať, že 
inštaláciu alebo výmenu výrobkov vykoná primerane kvalifikovaný a 
skúsený personál. 

Montéri, obchodníci a servisný personál musia byť plne vyškolení. 
Školenie by malo pozostávať z týchto prvkov: 

- zostavovanie, inštalácia a uvádzanie systému vykurovania do 
prevádzky 

- testy bezpečnosti uplatniteľné podľa vnútroštátnych právnych 
predpisov 

- úprava nastavenia zariadenia a environmentálne vhodné 
nastavenia 

- údržba a opravy systémov vykurovania  
- techniky merania emisií (škodlivín) do ovzdušia 
- technické a právne dokumenty súvisiace so systémami 

vykurovania (správy o testovaní, certifikáty, povolenia) 
 
Overovanie: 
Uchádzač poskytne zoznam porovnateľných projektov realizovaných v 
nedávnej minulosti (počet a časový rámec projektov špecifikuje verejný 
obstarávateľ), osvedčenia o uspokojivej realizácii a informácie o 
kvalifikácii a skúsenostiach zamestnancov. 
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
1. Minimálna energetická účinnosť 

Energetická účinnosť sezónneho vykurovania priestoru ηs ohrievačov 
vody nesmie klesnúť pod limitné hodnoty stanovené takto: 

Technológia zdroja tepla Minimálna energetická 
účinnosť sezónneho 
vykurovania priestoru 

Všetky tepelné zdroje okrem 
tepelných zdrojov – kotlov na tuhé 
palivo z biomasy 

ηs ≥ 90 % 

Tepelné zdroje – kotly na tuhé 
palivo z biomasy 

ηs ≥ 75 %6 

 
Energetická účinnosť sezónneho vykurovania priestoru sa vypočíta v 
súlade s: 

1. postupmi stanovenými v prílohe III k nariadeniu o ekodizajne 
tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru a kombinovaných 
tepelných zdrojov7 a 

2. harmonizovanými normami a prechodnými metódami merania 
a výpočtu na účely vykonávania nariadenia o ekodizajne a 
nariadenia o označovaní energetickými štítkami v rámci 
oznámenia Komisie 2014/C 207/028. 

Okrem postupov 1) a 2) sa na zostavy tepelných zdrojov na 
vykurovanie priestoru uplatňujú postupy stanovené v prílohe VII k 
nariadeniu o označovaní tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru, 

1. Minimálna energetická účinnosť 

Energetická účinnosť sezónneho vykurovania priestoru ηs ohrievačov 
vody nesmie klesnúť pod limitné hodnoty stanovené takto: 

Technológia zdroja tepla Minimálna energetická 
účinnosť sezónneho 
vykurovania priestoru 

Všetky tepelné zdroje okrem 
tepelných zdrojov – kotlov na tuhé 
palivo z biomasy 

ηs ≥ 96 % 

Tepelné zdroje – kotly na tuhé 
palivo z biomasy 

ηs ≥ 77 % 

 
Energetická účinnosť sezónneho vykurovania priestoru sa vypočíta v 
súlade s: 

1. postupmi stanovenými v prílohe III k nariadeniu o ekodizajne 
tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru a kombinovaných 
tepelných zdrojov a 

2. harmonizovanými normami a prechodnými metódami merania 
a výpočtu na účely vykonávania nariadenia o ekodizajne a 
nariadenia o označovaní energetickými štítkami v rámci 
oznámenia Komisie 2014/C 207/02. 

Okrem postupov 1) a 2) sa na zostavy tepelných zdrojov na 
vykurovanie priestoru uplatňujú postupy stanovené v prílohe VII k 
nariadeniu o označovaní tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru, 

                                                      
6 V súčasnosti sa zvažuje návrh nariadenia o ekodizajne kotlov na tuhé palivo. Návrh oznámený Svetovej obchodnej organizácii zahŕňal prahové hodnoty energetickej účinnosti 
sezónneho vykurovania priestoru v hodnote 75 % a 77 % v závislosti od rozmerov kotlov, ktoré sa budú uplatňovať štyri roky po uverejnení v Úradnom vestníku (hoci tento termín 
možno posunúť, ak to regulačný výbor pre ekodizajn po zvážení uzná za vhodné). Po nadobudnutí účinnosti povinných požiadaviek stanovených v usmernení o ekodizajne kotlov na 
tuhé palivo by sa požadovaná úroveň energetickej účinnosti mohla zvýšiť. 
7 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 813/2013 z 2. augusta 2013, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn tepelných 
zdrojov na vykurovanie priestoru a kombinovaných tepelných zdrojov (Ú.v . EÚ L 239, 6.9.2013). 
8 Oznámenie Komisie 2014/C 207/02, v ktorom sa uvádzajú prechodné metódy merania a výpočtov na účely vykonávania nariadenia o ekodizajne, časť 1 (OJ C 207 03.07.2014). 
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kombinovaných tepelných zdrojov a zostáv tepelných zdrojov na 
vykurovanie priestoru energetickými štítkami9. 

V prípade tepelných zdrojov – kotlov na tuhé palivo sa ηs vypočítava v 
súlade s uvedenými postupmi s ohľadom na tieto ustanovenia: 

a) výpočet ηs vychádza zo spalného tepla vlhkého paliva (v stave, v 
akom bolo prijaté) GCVar, ktorým sa zohľadňuje obsah vlhkosti 
paliva a ktoré zahŕňa latentnú tepelnú energiu obsiahnutú vo 
vodíku, ktorý sa v procese spaľovania mení oxidáciou na vodu. Pri 
odhade ηs sa uplatňujú zásady stanovené v norme EN 303-5 alebo 
v rovnocenných normách, zatiaľ čo na výpočet ηs sa miesto čistej 
výhrevnosti vlhkého paliva (v stave, v akom bolo prijaté) NCVar 
použije GCVar;  

b) na určenie spalného tepla vlhkého paliva (v stave, v akom bolo 
prijaté) GCVar sa uplatňujú zásady stanovené v norme EN 14918 
alebo v rovnocenných normách. 

 
Overovanie: 
Výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre 
ohrievače vody (rozhodnutie Komisie 2014/314/EÚ10) alebo iná 
relevantná environmentálna značka typu 1 a ktoré spĺňajú uvedené 
požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. Akceptujú sa aj iné primerané 
dôkazy, napríklad čestné vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s 
výsledkami testov vykonaných v súlade s postupom testovania 
uvedeným v príslušných EN normách alebo rovnocenných normách 
pre daný druh výrobku (pozri Tabuľka 1tabuľku 1 vo vysvetlivkách). 

kombinovaných tepelných zdrojov a zostáv tepelných zdrojov na 
vykurovanie priestoru energetickými štítkami. 

V prípade tepelných zdrojov – kotlov na tuhé palivo sa ηs vypočítava v 
súlade s uvedenými postupmi s ohľadom na tieto ustanovenia: 

a) výpočet ηs vychádza zo spalného tepla vlhkého paliva (v stave, v 
akom bolo prijaté) GCVar, ktorým sa zohľadňuje obsah vlhkosti 
paliva a ktoré zahŕňa latentnú tepelnú energiu obsiahnutú vo 
vodíku, ktorý sa v procese spaľovania mení oxidáciou na vodu. Pri 
odhade ηs sa uplatňujú zásady stanovené v norme EN 303-5 alebo 
v rovnocenných normách, zatiaľ čo na výpočet ηs sa miesto čistej 
výhrevnosti vlhkého paliva (v stave, v akom bolo prijaté) NCVar 
použije GCVar;  

b) na určenie spalného tepla vlhkého paliva (v stave, v akom bolo 
prijaté) GCVar sa uplatňujú zásady stanovené v norme EN 14918 
alebo v rovnocenných normách. 

 
Overovanie: 
Výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre 
ohrievače vody (rozhodnutie Komisie 2014/314/EÚ) alebo iná 
relevantná environmentálna značka typu 1 a ktoré spĺňajú uvedené 
požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. Akceptujú sa aj iné primerané 
dôkazy, napríklad čestné vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s 
výsledkami testov vykonaných v súlade s postupom testovania 
uvedeným v príslušných EN normách alebo rovnocenných normách 
pre daný druh výrobku (pozri Tabuľka 1tabuľku 1 vo vysvetlivkách). 

2. Limitné hodnoty emisií skleníkových plynov 

Emisie skleníkových plynov (GHG) ohrievača vody vyjadrené v 
gramoch ekvivalentu CO2 na kWh tepelného výkonu vypočítané s 
použitím vzorcov na výpočet ekvivalentu celkového vplyvu otepľovania 
(ďalej len „vzorce TEWI“) vymedzených vo vysvetlivkách nesmú 

2. Limitné hodnoty emisií skleníkových plynov 

Emisie skleníkových plynov (GHG) ohrievača vody vyjadrené v 
gramoch ekvivalentu CO2 na kWh tepelného výkonu vypočítané s 
použitím vzorcov na výpočet ekvivalentu celkového vplyvu otepľovania 
(ďalej len „vzorce TEWI“) vymedzených vo vysvetlivkách nesmú 

                                                                                                                                                                                                                                             
9 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 811/2013 z 18. februára 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie tepelných 
zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovaných tepelných zdrojov, zostáv zložených z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia a zostáv 
zložených z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 239, 6.9.2013). 
10 Rozhodnutie Komisie z 28. mája 2014, ktorým sa stanovujú kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ pre ohrievače vody (Ú. v. EÚ L 164, 3.6.2014, s. 
83). 
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prekročiť tieto hodnoty: 

Technológia zdroja tepla Limitné hodnoty emisií 
GHG 

Všetky tepelné zdroje okrem 
tepelných zdrojov – tepelných 
čerpadiel 

220 g ekvivalentu CO2/kWh 
tepelného výkonu  

Tepelné zdroje – tepelné čerpadlá 170 g ekvivalentu CO2/kWh 
tepelného výkonu 

 
Overovanie: 
Výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre 
ohrievače vody alebo iná relevantná environmentálna značka typu 1 a 
ktoré spĺňajú uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 
Akceptujú sa aj iné primerané dôkazy, napríklad čestné vyhlásenie o 
splnení tohto kritéria spolu s emisiami GHG vypočítanými podľa 
navrhnutých vzorcov TEWI a informáciami o všetkých parametroch 
použitých pri výpočte emisií GHG. 

prekročiť tieto hodnoty: 

Technológia zdroja tepla Limitné hodnoty emisií 
GHG 

Všetky tepelné zdroje okrem 
tepelných zdrojov – tepelných 
čerpadiel 

210 g ekvivalentu CO2/kWh 
tepelného výkonu  

Tepelné zdroje – tepelné čerpadlá 150 g ekvivalentu CO2/kWh 
tepelného výkonu 

 
Overovanie: 
Výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre 
ohrievače vody alebo iná relevantná environmentálna značka typu 1 a 
ktoré spĺňajú uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 
Akceptujú sa aj iné primerané dôkazy, napríklad čestné vyhlásenie o 
splnení tohto kritéria spolu s emisiami GHG vypočítanými podľa 
navrhnutých vzorcov TEWI a informáciami o všetkých parametroch 
použitých pri výpočte emisií GHG. 
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3. Životnosť výrobku a záruka 

Na opravu alebo výmenu výrobku sa vzťahuje záruka v trvaní 
najmenej štyroch rokov. Uchádzač musí ďalej zabezpečiť, aby boli 
pôvodné alebo rovnocenné náhradné diely dostupné (priamo alebo 
prostredníctvom iných poverených sprostredkovateľov) najmenej 
počas desiatich rokov odo dňa zakúpenia výrobku. Toto ustanovenie 
sa nevzťahuje na nevyhnutné dočasné situácie, ktoré sú mimo rámec 
kontroly výrobcu, ako sú prírodné katastrofy. 
 
Overovanie: 
Výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre 
ohrievače vody (rozhodnutie Komisie 2014/314/EÚ) alebo iná 
relevantná environmentálna značka typu 1 a ktoré spĺňajú uvedené 
požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 
Akceptujú sa aj iné primerané dôkazy, napríklad čestné vyhlásenie 
výrobcu, v ktorom vyhlasuje, že uvedená požiadavka bude splnená. 
 

3. Životnosť výrobku a záruka 

Na opravu alebo výmenu produktu sa vzťahuje záruka v trvaní 
najmenej piatich rokov. Uchádzač musí ďalej zabezpečiť, aby boli 
pôvodné alebo rovnocenné náhradné diely dostupné (priamo alebo 
prostredníctvom iných poverených sprostredkovateľov) najmenej počas 
desiatich rokov odo dňa zakúpenia výrobku. Toto ustanovenie sa 
nevzťahuje na nevyhnutné dočasné situácie, ktoré sú mimo rámec 
kontroly výrobcu, ako sú prírodné katastrofy. 
 
Overovanie: 
Výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre 
ohrievače vody (rozhodnutie Komisie 2014/314/EÚ) alebo iná 
relevantná environmentálna značka typu 1 a ktoré spĺňajú uvedené 
požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 
Akceptujú sa aj iné primerané dôkazy, napríklad čestné vyhlásenie 
výrobcu, v ktorom vyhlasuje, že uvedená požiadavka bude splnená. 
.  

4. Návod na montáž a informácie pre používateľov 

K výrobku sa prikladá návod na montáž a informácie pre používateľov 
v tlačenej (na obale a/alebo ako súčasť dokumentácie priloženej k 
výrobku) a/alebo elektronickej podobe, ktorých súčasťou sú: 

a) všeobecné informácie o vhodnom dimenzovaní tepelných zdrojov 
pre rôzne charakteristiky/rozmery budov; 

b) informácie o spotrebe energie tepelného zdroja; 

c) náležitý návod na montáž vrátane: 

i) pokynov uvádzajúcich požiadavku, podľa ktorej tepelný zdroj 
musia nainštalovať plne vyškolení montéri, 

ii) všetkých osobitných opatrení, ktoré sa musia pri montáži 
alebo inštalácii tepelného zdroja prijať, 

iii) pokynov uvádzajúcich požiadavku, podľa ktorej sa nastavenie 
regulácie tepelného zdroja („vykurovacia krivka“) po jeho 
nainštalovaní musí riadne upraviť, 

4. Návod na montáž a informácie pre používateľov 

K výrobku sa prikladá návod na montáž a informácie pre používateľov 
v tlačenej podobe (na obale a/alebo ako súčasť dokumentácie 
priloženej k výrobku) a/alebo elektronickej podobe, ktorých súčasťou 
sú: 

a) všeobecné informácie o vhodnom dimenzovaní tepelných zdrojov 
pre rôzne charakteristiky/rozmery budov; 

b) informácie o spotrebe energie tepelného zdroja; 

c) náležitý návod na montáž vrátane: 

i) pokynov uvádzajúcich požiadavku, podľa ktorej tepelný zdroj 
musia nainštalovať plne vyškolení montéri, 

ii) všetkých osobitných opatrení, ktoré sa musia pri montáži alebo 
inštalácii tepelného zdroja prijať, 

iii) pokynov uvádzajúcich požiadavku, podľa ktorej sa regulácia 
tepelného zdroja („vykurovacia krivka“) po jeho nainštalovaní 

                                                      
11 Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1. 



 12

iv) prípadných podrobností o hodnotách emisií znečisťujúcich 
ovzdušie, ktoré dymový plyn dosiahne počas prevádzky, a o 
spôsobe, akým sa má nastavenie tepelného zdroja upraviť, 
aby ich dosiahol. Mali by sa uvádzať najmä tieto odporúčania: 

− nastavenie tepelného zdroja sa má upraviť pomocou meračov 
CO, O2 alebo CO2, NOx, teploty a sadzí, aby sa zabezpečilo, 
že sa neprekročí ani jedna z prahových hodnôt stanovených v 
rámci kritérií 2, 4, 5, 6 a 7, 

− otvory na umiestnenie meračov sa musia urobiť na rovnakých 
miestach, na akých boli počas laboratórneho skúšania, 

− výsledky merania sa zaznamenajú na osobitnom formulári 
alebo v diagrame, ktorého kópiu si koncový používateľ 
uschová 

v) v prípade technológie využívajúcej dymový plyn nízkej teploty 
sa v manuáli uvedie, že systém sa musí vybaviť technológiou 
spomaľujúcou koróziu, 

vi) v prípade technológie využívajúcej kondenzačné kotly sa v 
manuáli uvedie, že komín sa musí chrániť proti kondenzátu s 
nízkym pH, 

vii) v prípade tepelných čerpadiel sa musí jasne uviesť, že látky 
klasifikované ako škodlivé pre životné prostredie alebo 
predstavujúce zdravotné riziko v zmysle smernice Rady 
67/548/EHS11 a jej následných zmien sa nesmú používať, 

viii) informácie o osobe, ktorú môže montér požiadať o 
usmernenie pri inštalácii; 

d) prevádzkové pokyny pre servisný personál; 

e) informácie pre používateľov vrátane: 

i) odkazov na osoby oprávnené vykonávať inštaláciu a na 
servisný personál; 

ii) odporúčaní k správnemu používaniu a údržbe tepelného 
zdroja vrátane správnych palív, ktoré sa majú používať, a ich 
vhodného skladovania, aby sa dosiahlo optimálne spaľovanie, 
ako aj vrátane harmonogramu pravidelnej údržby, ktorý sa má 
dodržiavať; 

musí riadne nastaviť, 

iv) prípadných podrobností o hodnotách emisií znečisťujúcich 
ovzdušie, ktoré dymový plyn dosiahne počas prevádzky, a o 
spôsobe, akým sa má nastavenie tepelného zdroja upraviť, 
aby ich dosiahol. Mali by sa uvádzať najmä tieto odporúčania: 

− nastavenie tepelného zdroja sa má upraviť pomocou meračov 
CO, O2 alebo CO2, NOx, teploty a sadzí, aby sa zabezpečilo, 
že sa neprekročí ani jedna z prahových hodnôt stanovených v 
rámci kritérií 2, 4, 5, 6 a 7, 

− otvory na umiestnenie meračov sa musia urobiť na rovnakých 
miestach, na akých boli počas laboratórneho skúšania, 

− výsledky merania sa zaznamenajú na osobitnom formulári 
alebo v diagrame, ktorého kópiu si koncový používateľ 
uschová 

v) v prípade technológie využívajúcej dymový plyn nízkej teploty 
sa v manuáli uvedie, že systém sa musí vybaviť technológiou 
spomaľujúcou koróziu, 

vi) v prípade technológie využívajúcej kondenzačné kotly sa v 
manuáli uvedie, že komín sa musí chrániť proti kondenzátu s 
nízkym pH, 

vii) v prípade tepelných čerpadiel sa musí jasne uviesť, že látky 
klasifikované ako škodlivé pre životné prostredie alebo 
predstavujúce zdravotné riziko v zmysle smernice Rady 
67/548/EHS a jej následných zmien sa nesmú používať, 

viii) informácie o osobe, ktorú môže montér požiadať o usmernenie 
pri inštalácii; 

d) prevádzkové pokyny pre servisný personál; 

e) informácie pre používateľov vrátane: 

i) odkazov na osoby oprávnené vykonávať inštaláciu a na 
servisný personál; 

ii) odporúčaní o správnom používaní a údržbe tepelného zdroja 
vrátane správnych palív, ktoré sa majú používať, a ich 
vhodnom skladovaní, aby sa dosiahlo optimálne spaľovanie, 
ako aj vrátane harmonogramu pravidelnej údržby, ktorý sa má 
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iii) odporúčania o racionálnom používaní, ktorým možno 
minimalizovať environmentálny vplyv tepelného zdroja, najmä 
informácie o správnom používaní výrobku s cieľom 
minimalizovať spotrebu energie; 

iv) prípadných informácií o spôsobe interpretácie výsledkov 
merania a ich možného zlepšenia; 

v) informácií o náhradných dieloch, ktoré možno vymeniť; 

f) odporúčania o vhodnom zneškodnení výrobku na konci jeho 
životnosti. 

 
Overovanie: 
Výrobky, ktorým bola udelená relevantná environmentálna značka 
typu 1 a ktoré spĺňajú uvedené požiadavky, sa považujú za 
vyhovujúce. Akceptujú sa aj iné primerané dôkazy, napríklad písomný 
dôkaz splnenia uvedených kritérií. 

dodržiavať; 

iii) odporúčania o racionálnom používaní, ktorým možno 
minimalizovať environmentálny vplyv tepelného zdroja, najmä 
informácie o správnom používaní výrobku s cieľom 
minimalizovať spotrebu energie; 

iv) prípadných informácií o spôsobe interpretácie výsledkov 
merania a ich možného zlepšenia; 

v) informácií o náhradných dieloch, ktoré možno vymeniť; 

f) odporúčania o vhodnom zneškodnení výrobku na konci jeho 
životnosti. 

 
Overovanie: 
Výrobky, ktorým bola udelená relevantná environmentálna značka typu 
1 a ktoré spĺňajú uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. 
Akceptujú sa aj iné primerané dôkazy, napríklad písomný dôkaz 
splnenia uvedených kritérií. 

 5. Primárne a sekundárne chladivo 

Primárne chladivo 

Pokiaľ ide o primárne chladivo, potenciál globálneho otepľovania v 
priebehu 100 rokov (ďalej len „GWP100“) nesmie prekročiť hodnotu 
2 00012. Hodnoty GWP100 sa stanovujú v prílohe I k nariadeniu (ES) 
č. 517/201413.Hodnoty GWP100 chladív sa vypočítajú z hľadiska 100 
ročného potenciálu otepľovania jedného kilogramu plynu v porovnaní s 
jedným kilogramom CO2. Pokiaľ ide o chladivá, na ktoré sa nevzťahuje 
nariadenie (ES) č. 517/2014, zdrojmi referenčných hodnôt GWP100 by 
mali byť zdroje vymedzené v bode 1.7 prílohy I k nariadeniu (EÚ) 
č. 206/201214. 

Sekundárne chladivo 

V prípade, že sa v tepelných zdrojoch na vykurovanie priestoru využíva 

                                                      
12 Potom, ako sa nariadenie (EÚ) č. 517/2014 začne vykonávať, sa v nasledujúcich rokoch očakáva širšia dostupnosť zariadení, v ktorých sa využívajú chladivá s 
významne nižším GWP, čo sa zohľadní pri budúcej aktualizácii týchto kritérií. 
13 Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 195 – 230. 
14 Ú. v. EÚ L 72, 10.3.2012, s. 7. 
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sekundárne chladivo, podľa konštrukčného návrhu týchto zdrojov v 
nich nemožno využívať sekundárne chladivo, soľanku ani prísady, 
ktoré sú klasifikované ako látky nebezpečné pre životné prostredie 
alebo predstavujúce zdravotné riziko v zmysle nariadenia (ES) 
č. 1272/2008(15) a smernice Rady 67/548/EHS(16), a v návode na 
montáž sa musí jasne uviesť, že látky klasifikované ako látky 
nebezpečné pre životné prostredie alebo predstavujúce zdravotné 
riziko sa nesmú použiť ako sekundárne chladivo. 

 
Overovanie: 
Výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre 
ohrievače vody (rozhodnutie Komisie 2014/314/EÚ) alebo iná 
relevantná environmentálna značka typu 1 a ktoré spĺňajú uvedené 
požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. Akceptujú sa aj iné primerané 
dôkazy, napríklad čestné vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s 
uvedením názvov chladív použitých vo výrobku s ich hodnotami 
GWP100.  

 6. Limitné hodnoty emisií oxidov dusíka (NOx) 

Obsah oxidov dusíka (NOx) v spalinách nesmie prekročiť limitné 
hodnoty uvádzané ďalej (neuplatňuje sa na elektrické ohrievače). 
Emisie NOx sa merajú ako súhrn oxidu dusnatého a oxidu dusičitého 
za týchto prevádzkových podmienok: 

• v prípade plynových ohrievačov a ohrievačov na kvapalné 
palivo pri normalizovaných menovitých podmienkach a 
menovitom tepelnom výkone 

• v prípade ohrievačov na tuhé palivo vo forme emisií 
sezónneho vykurovania priestoru podľa Tabuľka 2tabuľky 2 vo 
vysvetlivkách. 

 

Technológia 
zdroja tepla 

Limitná hodnota emisií NOx 

Plynové Vybavené motorom s vnútorným spaľovaním: 
                                                                                                                                                                                                                                             
(15) Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1. 
(16) Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1. 
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ohrievače 170 mg/kWh energetického príkonu GCV 

Vybavené vonkajším spaľovaním: 
36 mg/kWh energetického príkonu GCV 

Ohrievače na 
kvapalné palivo 

Vybavené motorom s vnútorným spaľovaním: 
380 mg/kWh energetického príkonu GCV 

Vybavené vonkajším spaľovaním: 
100 mg/kWh energetického príkonu GCV 

Ohrievače na 
tuhé palivo 

150 mg/Nm³ pri 10 % O2 

 

Výsledky merania sa podľa potreby vyjadria v mg/kWh energetického 
príkonu GCV alebo v mg/Nm³. Testy sa vykonávajú v súlade s 
relevantnými normami uvedenými v Tabuľka 1tabuľke 1 (pozri 
vysvetlivky) alebo s rovnocennými normami. 

 
Overovanie: 
Výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre 
ohrievače vody (rozhodnutie Komisie 2014/314/EÚ) alebo iná 
relevantná environmentálna značka typu 1 a ktoré spĺňajú uvedené 
požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. Akceptujú sa aj iné primerané 
dôkazy, napríklad čestné vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s 
výsledkami testov emisií NOx v spalinách. 

 7. Limitné hodnoty emisií oxidu uhoľnatého (CO) 

Obsah oxidu uhoľnatého (CO) v spalinách nesmie prekročiť limitné 
hodnoty uvádzané ďalej (neuplatňuje sa na elektrické ohrievače). 
Emisie CO sa merajú pri normalizovaných menovitých podmienkach a 
menovitom tepelnom výkone pri týchto prevádzkových podmienkach: 

• v prípade plynových ohrievačov a ohrievačov na kvapalné 
palivo pri normalizovaných menovitých podmienkach a 
menovitom tepelnom výkone 

• v prípade ohrievačov na tuhé palivo vo forme emisií 
sezónneho vykurovania priestoru podľa Tabuľka 2tabuľky 2 vo 
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vysvetlivkách. 

 

Technológia zdroja 
tepla 

Limitná hodnota emisií CO 

Plynové ohrievače Vybavené motorom s vnútorným 
spaľovaním:  
150 mg/Nm³ pri 5 % O2 

Vybavené vonkajším spaľovaním: 
25 mg/kWh energetického príkonu GCV 

Ohrievače na 
kvapalné palivo 

Vybavené motorom s vnútorným 
spaľovaním:  
200 mg/Nm³ pri 5 % O2 

Vybavené vonkajším spaľovaním: 
50 mg/kWh energetického príkonu GCV 

Ohrievače na tuhé 
palivo 

S automatickým prikladaním paliva: 
175 mg/Nm³ pri 10 % O2 

S ručným prikladaním paliva: 250 mg/Nm³ 
pri 10 % O2 

Výsledky merania sa podľa potreby vyjadria v mg/kWh energetického 
príkonu GCV alebo v mg/Nm³. Testy sa vykonávajú v súlade s 
relevantnými normami uvedenými v Tabuľka 1tabuľke 1 (pozri 
vysvetlivky) alebo s rovnocennými normami. 

 

Overovanie: 
Výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre 
ohrievače vody (rozhodnutie Komisie 2014/314/EÚ) alebo iná 
relevantná environmentálna značka typu 1 a ktoré spĺňajú uvedené 
požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. Akceptujú sa aj iné primerané 
dôkazy, napríklad čestné vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s 
výsledkami testov emisií CO v spalinách. 

 8. Limitné hodnoty emisií plynných organických zlúčenín uhlíka 
(OGC) 
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Obsah plynných organických zlúčenín uhlíka (OGC) v spalinách 
nesmie prekročiť limitné hodnoty uvádzané ďalej (uplatniteľné 
výhradne na tepelné zdroje – kotly na tuhé palivo). Emisie OGC sa 
merajú vo forme emisií sezónneho vykurovania priestoru podľa 
Tabuľka 2tabuľky 2 vo vysvetlivkách.  

Technológia zdroja tepla Limitná hodnota emisií OGC 

Tepelné zdroje – kotly na tuhé 
palivo 

7 mg/Nm³ pri 10 % O2 

Výsledky merania sa vyjadria v mg/Nm³. Testy sa vykonávajú v súlade 
s relevantnými normami uvedenými v Tabuľka 1tabuľke 1 (pozri 
vysvetlivky) alebo s rovnocennými normami. 

 

 
Overovanie: 
Výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre 
ohrievače vody (rozhodnutie Komisie 2014/314/EÚ) alebo iná 
relevantná environmentálna značka typu 1 a ktoré spĺňajú uvedené 
požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. Akceptujú sa aj iné primerané 
dôkazy, napríklad čestné vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s 
výsledkami testov emisií OGC v spalinách. 

 9. Limitné hodnoty emisií tuhých častíc (PM) 

Obsah tuhých častíc (PM) v spalinách nesmie prekročiť limitné hodnoty 
uvádzané ďalej. Emisie PM sa merajú pri normalizovaných menovitých 
podmienkach a menovitom tepelnom výkone pri týchto prevádzkových 
podmienkach: 

• v prípade ohrievačov na kvapalné palivo pri normalizovaných 
menovitých podmienkach a menovitom tepelnom výkone 

• v prípade ohrievačov na tuhé palivo vo forme emisií 
sezónneho vykurovania priestoru podľa Tabuľka 2tabuľky 
2 vo vysvetlivkách. 
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Technológia zdroja 
tepla 

Limitná hodnota emisií PM 

Ohrievače na 
kvapalné palivo 

Vybavené motorom s vnútorným 
spaľovaním:  
1 mg/Nm³ pri 5 % O2 

Vybavené vonkajším spaľovaním: bez 
obmedzenia 

Ohrievače na tuhé 
palivo 

20 mg/Nm³ pri 10 % O2 

Výsledky merania sa vyjadria v mg/Nm³. Testy sa vykonávajú v súlade 
s relevantnými normami uvedenými v Tabuľka 1tabuľke 1 (pozri 
vysvetlivky) alebo s rovnocennými normami. 

 
 
 
Overovanie: 
Výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre 
ohrievače vody (rozhodnutie Komisie 2014/314/EÚ) alebo iná 
relevantná environmentálna značka typu 1 a ktoré spĺňajú uvedené 
požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. Akceptujú sa aj iné primerané 
dôkazy, napríklad čestné vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s 
výsledkami testov emisií PM v spalinách. 

KRITÉRIÁ UDEĽOVANIA KRITÉRIÁ UDEĽOVANIA 
Body sa udelia za: Body sa udelia za: 
1. Ďalšie zvýšenie energetickej účinnosti 

Ďalšie body sa v prípade ohrievača vody udelia za každé ďalšie 
zvýšenie jeho energetickej účinnosti sezónneho vykurovania priestoru 
ηs o 1 %, ako sa podrobnejšie uvádza v kritériu 1. 

 
Overovanie: 
Predloží sa vyhlásenie spolu s výsledkami testov vykonaných v súlade 
s postupom testovania uvedeným v príslušných EN normách alebo 
rovnocenných normách pre daný druh výrobku (pozri Tabuľka 

1. Ďalšie zvýšenie energetickej účinnosti 

Ďalšie body sa v prípade ohrievača vody udelia za každé ďalšie 
zvýšenie jeho energetickej účinnosti sezónneho vykurovania priestoru 
ηs o 1 %, ako sa podrobnejšie uvádza v kritériu 1. 

 
Overovanie: 
Predloží sa vyhlásenie spolu s výsledkami testov vykonaných v súlade 
s postupom testovania uvedeným v príslušných EN normách alebo 
rovnocenných normách pre daný druh výrobku (pozri Tabuľka 
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1tabuľku 1 vo vysvetlivkách). 1tabuľku 1 vo vysvetlivkách). 

2. Ďalšie zníženie emisií skleníkových plynov 

Ďalšie body sa v prípade ohrievača vody udelia za každé ďalšie 
zníženie jeho emisií skleníkových plynov o 5 g, ako sa podrobnejšie 
uvádza v kritériu 2. 

 
Overovanie: 
Predloží sa vyhlásenie spolu s emisiami GHG vypočítanými podľa 
navrhnutých vzorcov TEWI a informáciami o všetkých parametroch 
použitých pri výpočte emisií GHG. 

 

 

2. Ďalšie zníženie emisií skleníkových plynov 

Ďalšie body sa v prípade ohrievača vody udelia za každé ďalšie 
zníženie jeho emisií skleníkových plynov o 5 g, ako sa podrobnejšie 
uvádza v kritériu 2. 

 
Overovanie: 
Predloží sa vyhlásenie spolu s emisiami GHG vypočítanými podľa 
navrhnutých vzorcov TEWI a informáciami o všetkých parametroch 
použitých pri výpočte emisií GHG. 

 

3. Limitné hodnoty emisií hluku 
Odporúča sa uplatňovať toto kritérium udeľovania v prípade verejného 
obstarávania ohrievačov vody, ktoré sa majú nainštalovať v budovách 
citlivých na hluk, ako sú nemocnice a školy, podľa rozsahu smernice 
2002/49/ES17, ktorá sa týka posudzovania a riadenia 
environmentálneho hluku. 

Výsledky merania sa vyjadria v dB(A) alebo dB(C), podľa potreby. 
Testy sa vykonávajú v súlade s relevantnými normami alebo 
rovnocennými normami uvedenými v tabuľke 1 (pozri vysvetlivky) pri 
normalizovaných menovitých podmienkach a menovitom tepelnom 
výkone. 

Udeľované body sa vypočítajú takto: 

 
 

kde 

• PL sú body za úroveň hluku, 

• LA,min je najnižšia hladina akustického výkonu vážená funkciou A 

3. Limitné hodnoty emisií hluku  
Odporúča sa uplatňovať toto kritérium udeľovania v prípade verejného 
obstarávania ohrievačov vody, ktoré sa majú nainštalovať v budovách 
citlivých na hluk, ako sú nemocnice a školy, podľa rozsahu smernice 
2002/49/ES, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho 
hluku. 

Výsledky merania sa podľa potreby vyjadria v dB(A) alebo dB(C). Testy 
sa vykonávajú v súlade s relevantnými normami alebo rovnocennými 
normami uvedenými v tabuľke 1 (pozri vysvetlivky) pri normalizovaných 
menovitých podmienkach a menovitom tepelnom výkone. 

Udeľované body sa vypočítajú takto: 

 
 

kde 

• PL sú body za úroveň hluku, 

• LA,min je najnižšia hladina akustického výkonu vážená funkciou A 

v prípade úplne regulárnej ponuky, 
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v prípade úplne regulárnej ponuky, 

• LC,min je v prípade potreby najnižšia hladina akustického výkonu 

vážená funkciou C v prípade úplne regulárnej ponuky, 

• LA je vyhodnocovaná hladina akustického výkonu vážená 

funkciou A, 

• LC je v prípade potreby vyhodnocovaná hladina akustického 

výkonu vážená funkciou C, 

• PLA,max je maximálny počet bodov, ktoré sú k dispozícii za hladinu 

akustického výkonu váženú funkciou A, 

• PLC,max je v prípade potreby maximálny počet bodov, ktoré sú 

k dispozícii za hladinu akustického výkonu váženú funkciou C. 

 

Ak emisie hluku ohrievača vody prekračujú limitné hodnoty stanovené 
ďalej, neudelia sa žiadne body. 

Technológia 
zdroja tepla 

Meranie Limitná hodnota emisií 
hluku 

Všetky 
tepelné 
zdroje okrem 
kogeneračný
ch tepelných 
zdrojov a 
tepelných 
čerpadiel 
vybavených 
motorom s 
vnútorným 
spaľovaním 

Limitná hodnota 
hladiny akustického 
výkonu vážená 
funkciou A (LWAd, lim) 

17 + 36 × log(PN + 10) dB(A) 

Kogeneračné 
tepelné 
zdroje a 
tepelné 

Limitná hodnota 
hladiny akustického 
tlaku vážená 
funkciou A (LPAd, lim) 

30 + 20 × log (PE + 15) dB(A) 

• LC,min je v prípade potreby najnižšia hladina akustického výkonu 

vážená funkciou C v prípade úplne regulárnej ponuky, 

• LA je vyhodnocovaná hladina akustického výkonu vážená 

funkciou A, 

• LC je v prípade potreby vyhodnocovaná hladina akustického 

výkonu vážená funkciou C, 

• PLA,max je maximálny počet bodov, ktoré sú k dispozícii za hladinu 

akustického výkonu váženú funkciou A, 

• PLC,max je v prípade potreby maximálny počet bodov, ktoré sú 

k dispozícii za hladinu akustického výkonu váženú funkciou C. 

 

Ak emisie hluku ohrievača vody prekračujú limitné hodnoty stanovené 
ďalej, neudelia sa žiadne body. 

Technológia 
zdroja tepla 

Meranie Limitná hodnota emisií 
hluku 

Všetky 
tepelné 
zdroje okrem 
kogeneračný
ch tepelných 
zdrojov a 
tepelných 
čerpadiel 
vybavených 
motorom s 
vnútorným 
spaľovaním 

Limitná hodnota 
hladiny akustického 
výkonu vážená 
funkciou A (LWAd, lim) 

17 + 36 × log(PN + 10) dB(A) 

Kogeneračné 
tepelné 
zdroje a 
tepelné 

Limitná hodnota 
hladiny akustického 
tlaku vážená 
funkciou A (LPAd, lim) 

30 + 20 × log (PE + 15) dB(A) 
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čerpadlá 
vybavené 
motorom s 
vnútorným 
spaľovaním 

Limitná hodnota 
hladiny akustického 
tlaku vážená 
funkciou C (LPCd, lim) 

LPAd, lim + 20 dB(C) 

Poznámka: PN je menovitý (pri plnom zaťažení) tepelný výkon; PE je 
elektrický výkon. 

 

Overovanie: 
Predloží sa vyhlásenie spolu s výsledkami testov emisií hluku (limitná 
hodnota hladiny akustického výkonu vážená funkciou A a v prípade 
potreby limitná hodnota hladiny akustického výkonu vážená 
funkciou C) 

 
.  

motorom s 
vnútorným 
spaľovaním 

hladiny akustického 
tlaku vážená 
funkciou C (LPCd, lim) 

Poznámka: PN je menovitý (pri plnom zaťažení) tepelný výkon; PE je 
elektrický výkon. 

 

Overovanie: 
Predloží sa vyhlásenie spolu s výsledkami testov emisií hluku (limitná 
hodnota hladiny akustického výkonu vážená funkciou A a v prípade 
potreby limitná hodnota hladiny akustického výkonu vážená funkciou 
C) 

4. Dizajn výrobku 

Body sa udelia, ak vyškolený personál môže ľahko vykonať demontáž 
ohrievača vody s použitím obvykle dostupných nástrojov na účely 
opráv a výmeny opotrebovaných súčiastok, modernizácie starších 
alebo zastaraných častí a oddelenia súčiastok od materiálu a nakoniec 
na účely recyklácie alebo opätovného použitia. 

 
Overovanie: 
Výrobky, ktorým bola udelená relevantná environmentálna značka 
typu 1 a ktoré spĺňajú uvedené požiadavky, dostanú body. Akceptujú 
sa aj iné primerané dôkazy, napríklad vyhlásenie o splnení tohto 
kritéria spolu s technickou správou výrobcu o demontáži výrobku, s 
nákresom rozloženého výrobku, na ktorom sú označené hlavné 
komponenty, ako aj s identifikovaním všetkých nebezpečných látok v 
nich, ako sa uvádza v prílohe II k smernici 2002/96/ES18 (smernica 
OEEZ). Uvedený nákres musí byť dostupný na webovej stránke 
výrobcu. Informácie o nebezpečných látkach sa výrobcovi poskytujú 
vo forme zoznamu materiálov s určením ich typu, použitého množstva 
a umiestnenia na ohrievači vody. 

4. Dizajn výrobku 

Body sa udelia, ak vyškolený personál môže ľahko vykonať demontáž 
ohrievača vody s použitím obvykle dostupných nástrojov na účely 
opráv a výmeny opotrebovaných súčiastok, modernizácie starších 
alebo zastaraných častí a oddelenia súčiastok od materiálu a nakoniec 
na účely recyklácie alebo opätovného použitia. 

 
Overovanie: 
Výrobky, ktorým bola udelená relevantná environmentálna značka typu 
1 a ktoré spĺňajú uvedené požiadavky, dostanú body. Akceptujú sa aj 
iné primerané dôkazy, napríklad vyhlásenie o splnení tohto kritéria 
spolu s technickou správou výrobcu o demontáži výrobku, s nákresom 
rozloženého výrobku, na ktorom sú označené hlavné komponenty, ako 
aj s identifikovaním všetkých nebezpečných látok v nich, ako sa 
uvádza v prílohe II k smernici 2002/96/ES (smernica OEEZ). Uvedený 
nákres musí byť dostupný na webovej stránke výrobcu. Informácie o 
nebezpečných látkach sa výrobcovi poskytujú vo forme zoznamu 
materiálov s určením ich druhu, použitého množstva a umiestnenia na 
ohrievači vody. 
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5. Emisie plynných organických zlúčenín uhlíka (OGC) 

Body sa udelia, ak emisie plynných organických zlúčenín uhlíka (OGC) 
neprekročia hodnotu 7 mg/Nm³ pri 10 % O2. 

Emisie OGC sa merajú vo forme emisií sezónneho vykurovania 
priestoru podľa Tabuľka 2tabuľky 2 vo vysvetlivkách. 

Výsledky merania sa vyjadria v mg/Nm³. Testy sa vykonávajú v súlade 
s relevantnými normami uvedenými v Tabuľka 1tabuľke 1 (pozri 
vysvetlivky) alebo s rovnocennými normami. 

V prípade technológií iných ako tepelných zdrojov – kotlov na tuhé 
palivo by sa za emisie OGC mal udeliť maximálny možný počet bodov, 
keďže len o kotloch na tuhé palivo je známe, že sú potenciálne 
problematické, pokiaľ ide o emisie OGC. 

 

V prípade tepelných zdrojov – kotlov na tuhé palivo sa body, ktoré sa 
majú udeliť, vypočítajú takto: 

 

 

kde  

• POGC je počet bodov za emisie OGC, 

• OGCmin je výsledok testov emisií OGC v prípade úplne regulárnej 
ponuky, ktorý je medzi tepelnými zdrojmi – kotlami na tuhé palivo 
najnižší, 

• OGC je vyhodnocovaná úroveň výsledkov testov emisií OGC, 

• POGCmax je maximálny možný počet bodov za emisie OGC. 

Overovanie 

 



 23

Predloží sa vyhlásenie spolu s výsledkami testov emisií OGC, ale len v 
prípade tepelných zdrojov – kotlov na tuhé palivo.  

6. Emisie tuhých častíc (PM) 

Body sa udelia, ak emisie tuhých častíc (PM) neprekročia hodnotu 
20 mg/Nm³ pri 10 % O2. 

Emisie tuhých častíc (PM) sa merajú vo forme emisií sezónneho 
vykurovania priestoru podľa Tabuľka 2tabuľky 2 vo vysvetlivkách.  

Výsledky merania sa vyjadria v mg/Nm³. Testy sa vykonávajú v súlade 
s relevantnými normami uvedenými v Tabuľka 1tabuľke 1 (pozri 
vysvetlivky) alebo s rovnocennými normami. 

V prípade technológií iných ako tepelných zdrojov – kotlov na tuhé 
palivo by sa za emisie PM mal udeliť maximálny možný počet bodov, 
keďže len o kotloch na tuhé palivo je známe, že sú potenciálne 
problematické, pokiaľ ide o emisie PM. 

V prípade tepelných zdrojov – kotlov na tuhé palivo sa body, ktoré sa 
majú udeliť, vypočítajú takto: 

 

 

 

kde  

• PPM je počet bodov za emisie PM, 

• PMmin je výsledok testov emisií PM v prípade úplne regulárnej 
ponuky, ktorý je medzi tepelnými zdrojmi – kotlami na tuhé palivo 
najnižší, 

• PM je vyhodnocovaná úroveň výsledkov testov emisií PM, 
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• PPMmax je maximálny možný počet bodov za emisie PM. 

Overovanie 
Predloží sa vyhlásenie spolu s výsledkami testov emisií PM, ale len v 
prípade tepelných zdrojov – kotlov na tuhé palivo.  
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Vysvetlivky 
 

1. Ako skúšobné metódy jednotlivých kritérií, pokiaľ sa neuvádza inak, sa musia použiť metódy opísané v relevantných normách, ako sa 
uvádza v Tabuľka 1tabuľke 1. V prípade potreby sa môžu použiť iné skúšobné metódy, ako sú metódy uvedené pre jednotlivé kritériá, ak 
ich možno považovať za rovnocenné. 

 
 

Tabuľka 1. Relevantné normy skúšobných metód 
 
Číslo Názov 
Tepelný zdroj – plynový kotol 
EN 676 Horáky na plynné palivá s ventilátorom a s automatickým ovládaním 
EN 15502-1 Vykurovacie kotly na plynné palivá. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky 
Tepelný zdroj – kotol na kvapalné palivo 
EN 267 Horáky na kvapalné palivá s ventilátorom a s automatickým ovládaním 
EN 303-1 Vykurovacie kotly. Časť 1: Vykurovacie kotly s tlakovými horákmi. Názvoslovie, všeobecné požiadavky, 

skúšanie a označovanie 
EN 303-2 Vykurovacie kotly. Časť 2: Vykurovacie kotly vybavené tlakovými horákmi. Osobitné požiadavky na kotly 

vybavené rozprašovacími horákmi na olejové palivá 
EN 303-4 Vykurovacie kotly. Časť 4: Vykurovacie kotly vybavené horákmi s ventilátorom. Požiadavky na kotly vybavené 

horákmi s ventilátorom na olejové palivá s tepelným výkonom najviac 70 kW a s maximálnym prevádzkovým 
tlakom 3 bar. Terminológia, osobitné požiadavky, skúšanie a označovanie 

EN 304 Kotly na ústredné vykurovanie. Pravidlá skúšania kotlov na ústredné vykurovanie s rozprašovacími horákmi na 
kvapalné palivá 

Tepelné zdroje – kotly na tuhé palivo 
EN 303-5 Vykurovacie kotly. Časť 5: Vykurovacie kotly na tuhé palivá s ručným a automatickým prikladaním paliva s 

menovitým výkonom do 500 kW. Terminológia, požiadavky, skúšanie a označovanie 
EN 14918 Tuhé biopalivá. Stanovenie výhrevnosti 
Tepelný zdroj – elektrický kotol 
EN 60335-2-35 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-35: Osobitné požiadavky na 

prietokové ohrievače vody 
Tepelné zdroje – tepelné čerpadlá s palivovým pohonom 
séria EN 12309 Absorpčné a adsorpčné klimatizačné zariadenia a/alebo zariadenia s tepelným čerpadlom na plynné palivá s 

menovitým príkonom vypočítaným z výhrevnosti maximálne 70 kW 
DIN 4702, časť 8 Vykurovacie kotly (ústredného vykurovania); stanovenie štandardnej účinnosti a štandardnej emisivity 
Tepelné zdroje – tepelné čerpadlá s elektrickým pohonom 
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séria EN 14511 Klimatizačné jednotky, jednotky na chladenie kvapalín a tepelné čerpadlá s elektricky poháňanými kompresormi 
na vykurovanie a chladenie 

EN 14825 Klimatizačné jednotky, jednotky na chladenie kvapalín a tepelné čerpadlá s elektricky poháňanými kompresormi 
na vykurovanie a chladenie. Skúšanie a hodnotenie pri podmienkach čiastočnej záťaže a výpočet sezónnej 
účinnosti 

Kogeneračné tepelné zdroje 
EN 50465 Spotrebiče na plynné palivá. Palivové články na plynové ohrievače. Palivové články na plynové ohrievače s 

menovitým tepelným príkonom menším alebo rovným 70 kW19 
ISO 3046-1 Piestové spaľovacie motory – Prevádzka – časť 1: Vyhlásenie o spotrebe energie, pohonných hmôt a 

mazacieho oleja a skúšobné metódy – Ďalšie požiadavky na motory na všeobecné použitie 
Emisie oxidov dusíka 
EN 14792 Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Meranie hmotnostnej koncentrácie oxidov dusíka (NOx). 

Referenčná metóda: chemiluminiscencia 
Emisie oxidu uhoľnatého 
EN 15058 Stacionárne zdroje emisií. Meranie hmotnostnej koncentrácie oxidu uhoľnatého (CO). Referenčná metóda: 

nedisperzná infračervená spektrometria 
Emisie plynných organických zlúčenín uhlíka 
EN 12619 Stacionárne zdroje znečisťovania. Meranie hmotnostnej koncentrácie celkového plynného organického uhlíka 

(pri nízkych koncentráciách dymových plynov). Kontinuálna metóda s plameňovo-ionizačným detektorom 
Emisie tuhých častíc 
EN 13284-1 Stacionárne zdroje znečisťovania. Stanovenie nízkych hmotnostných koncentrácií tuhých znečisťujúcich látok. 

Časť 1: Manuálna gravimetrická metóda 
Emisie hluku 
EN 15036 Vykurovacie kotly. Skúšobné predpisy pre vzduchom šírenú emisiu hluku tepelných generátorov 

ISO EN 3743 Akustika. Určovanie hladín akustického výkonu zdrojov hluku. Technické metódy pre malé prenosné zdroje v 
dozvukových poliach 

EN ISO 3744  Akustika. Určovanie hladín akustického výkonu a hladín akustickej energie pomocou akustického tlaku. 
Technické metódy merania pre prevažujúce voľné zvukové pole nad rovinou odrážajúcou zvuk 

EN ISO 3746 Akustika. Určovanie hladín akustického výkonu a hladín akustickej energie zdrojov hluku pomocou akustického 
tlaku. Prevádzková metóda využívajúca obálkovú meraciu plochu nad rovinou odrážajúcou zvuk 

EN 12102 Klimatizačné jednotky, jednotky na chladenie kvapalín, tepelné čerpadlá a odvlhčovače s elektricky poháňanými 
kompresormi na vykurovanie a chladenie. Meranie hluku šíreného vzduchom. Určenie hladiny akustického 
výkonu 
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Tabuľka 2. Metóda výpočtu emisií sezónneho vykurovania priestoru 

Druh kotla na tuhé palivo Vzorec  
Kotly na tuhé palivo s ručným prikladaním, ktoré možno prevádzkovať pri 
50 % menovitého tepelného výkonu v nepretržitom režime, a kotly na tuhé 
palivo s automatickým prikladaním 

 

Kotly na tuhé palivo s ručným prikladaním, ktoré nemožno prevádzkovať pri 
50 % menovitého tepelného výkonu alebo pri menšom menovitom 
tepelnom výkone v nepretržitom režime, a kogeneračné kotly na tuhé palivo
 

 

kde 
Es sú emisie sezónneho vykurovania priestoru, 
Es,p sú podľa vhodnosti emisie tuhých častíc, plynných organických zlúčenín, oxidu uhoľnatého a oxidov dusíka namerané pri 30 % 
alebo 50 % menovitého tepelného výkonu, 
Es,r sú emisie tuhých častíc, plynných organických zlúčenín, oxidu uhoľnatého prípadne oxidov dusíka namerané pri menovitom 
tepelnom výkone. 
 
 
 

2. Emisie GHG podľa kritéria 2 technických špecifikácií sa vypočítajú prostredníctvom vzorcov TEWI, ako sa stanovuje v Tabuľka 3tabuľke 3 
(vzorec závisí od technológie zdroja tepla). Každý vzorec TEWI môže pozostávať z dvoch častí, z jednej závislej výhradne od účinnosti 
tepelného zdroja (vyjadrenej vo forme energetickej účinnosti sezónneho vykurovania priestoru, ηs) a uhlíkovej náročnosti paliva (ktorú 
predstavuje parameter β), a z druhej (uplatniteľnej výhradne na tepelné zdroje – tepelné čerpadlá) závislej od emisií skleníkových plynov v 
dôsledku úniku chladiva. Emisie GHG v dôsledku úniku chladiva sú závislé od potenciálu globálneho otepľovania (GWP100) 
charakteristického pre chladivo a od úniku chladiva počas fázy používania (vyjadreného ako miera úniku za rok, ER, v percentách celkovej 
hmotnosti chladiva za rok) a na konci životnosti (vyjadreného v percentách celkovej hmotnosti chladiva, α). 

 

Tabuľka 3. Vzorce TEWI podľa technológie zdroja tepla 

Technológia zdroja tepla Vzorec TEWI (g ekvivalentu CO2/kWh tepelného výkonu) 

Tepelné zdroje – kotly 

 

Tepelné zdroje – tepelné 
čerpadlá  
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Kogeneračné tepelné zdroje  

 

Zostavy zložené z tepelných 
zdrojov  

 
 

 
Opis hlavných parametrov uvedených vzorcov TEWI sa uvádza v Tabuľka 4tabuľke 4. 

 

Tabuľka 4. Hlavné parametre na vyjadrenie vzorcov TEWI 

Parameter Opis parametra Jednotky Konštantná hodnota alebo 
skúška, ktorá sa má vykonať 
na získanie parametra 

βelec Intenzita emisií GHG elektrickej energie  [g ekvivalentu CO2/kWhelec] 384 
βfuel Intenzita emisií GHG paliva, ktoré sa v tepelnom zdroji 

využíva 
[g ekvivalentu CO2/kWhgas] Pozri Tabuľka 5 

ηs Energetická účinnosť sezónneho vykurovania priestoru [-] Skúša a deklaruje žiadateľ 
(kritérium 1) 

ηs,b Energetická účinnosť sezónneho vykurovania priestoru 
v prípade časti tepelný zdroj – kotol v priemerných 
klimatických podmienkach 

[-] Skúša a deklaruje žiadateľ 
(kritérium 1) 

ηs,hp Energetická účinnosť sezónneho vykurovania priestoru 
v prípade časti tepelný zdroj – tepelné čerpadlo v 
priemerných klimatických podmienkach 

[-] Skúša a deklaruje žiadateľ 
(kritérium 1) 

ηthermal tepelná účinnosť [-] Pozri Tabuľka 6tabuľku 6 
ηel elektrická účinnosť [-] Pozri Tabuľka 6tabuľku 6 
δ Pomocný údaj [-] = 0, ak ide o tepelný zdroj – 

tepelné čerpadlo s elektrickým 
pohonom 
= 1, ak ide o tepelný zdroj – 
tepelné čerpadlo s palivovým 
pohonom 

GWP100 Potenciál globálneho otepľovania (účinok v priebehu 
100 rokov) 

[g ekvivalentu CO2/g chladiva, v 
priebehu 100 rokov] 

Podľa prílohy I k nariadeniu 
(ES) č. 842/2006 

m hmotnosť chladiva [g] Deklaruje žiadateľ 
ER Strata chladiva za rok [%/rok] Použije sa hodnota ER = 
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3,5 %/rok. 
n Životnosť [rok] Použije sa hodnota n = 15. 
α Strata chladiva na konci životnosti (v dôsledku likvidácie 

výrobku) 
[%] Použije sa hodnota α = 35 %. 

P Projektované zaťaženie [kW] Deklaruje žiadateľ 
h Prevádzkový čas pri plnom zaťažení [h/rok] 2 000 
shp Podiel tepelného výkonu z celkového tepelného výkonu 

v prípade časti tepelný zdroj – tepelné čerpadlo 
[-] Deklaruje žiadateľ 

 
V Tabuľka 5 sa uvádza spôsob vyčíslenia parametra βfuel v uvedených vzorcoch TEWI v závislosti od paliva využívaného v tepelnom 
zdroji. Ak je kotol navrhnutý pre palivo, ktoré sa v tabuľke neuvádza, vyberie sa najbližšie vhodné palivo, a to na základe pôvodu (fosílne 
alebo z biomasy) a formy (plynné, kvapalné alebo tuhé) použitého paliva. 

Tabuľka 5. Parameter βfuel (intenzita emisií GHG) na výpočet vzorcov TEWI 

Palivo využité v tepelnom zdroji Intenzita emisií GHG Hodnota (g ekvivalentu CO2/kWhgas) 
Plynné fosílne palivá βfuel = βgas 202 
Kvapalné fosílne palivá βfuel = βoil 292 
Tuhé fosílne palivá βfuel = βcoal 392 
Plynná biomasa βfuel = βbio-gas 98 
Kvapalná biomasa βfuel = βbio-oil 149 
Guľatina βfuel = βbio-log 19 
Drevné štiepky βfuel = βbio-chip 16 
Drevné pelety βfuel = βbio-pellet 39 
Zmes fosílnych palív a biomasy βfuel = vážený priemer, ktorý získame zo sumy hmotností 

frakcií jednotlivých palív vynásobených ich príslušnými 
parametrami emisií GHG 

Σ (Fuel X % × βfuel X) + (Fuel Y % × βfuel Y) 
+ … (Fuel N % × βfuel N) 

 
V Tabuľka 6tabuľke 6 sa uvádza spôsob vyčíslenia parametrov ηthermal a ηel vo vzorci TEWI v prípade kogeneračných tepelných zdrojov. 

 
 

Tabuľka 6. Parametre ηthermal a ηel na výpočet vzorca TEWI v prípade kogeneračných tepelných zdrojov 

Parameter Výraz 
ηthermal  

ηel V prípade kogeneračných tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru nevybavených doplnkovými tepelnými 
zdrojmi 
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V prípade kogeneračných tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru vybavených doplnkovými tepelnými 
zdrojmi 
 

 
kde 
ηs je energetická účinnosť sezónneho vykurovania priestoru, ako sa vymedzuje v nariadení (EÚ) č. 813/2013 
 
ηel je elektrická účinnosť, ako sa vymedzuje v nariadení (EÚ) č. 813/2013 
 
ηel,CHP100+Sup0 je elektrická účinnosť pri menovitom tepelnom výkone kogeneračného tepelného zdroja na vykurovanie priestoru s 
vypnutými doplnkovými zdrojmi tepla, ako sa vymedzuje v nariadení(EÚ) č. 813/2013 
 
ηel,CHP100+Sup100 je elektrická účinnosť pri menovitom tepelnom výkone kogeneračného tepelného zdroja na vykurovanie priestoru so 
zapnutými doplnkovými zdrojmi tepla, ako sa vymedzuje v nariadení(EÚ) č. 813/2013 
 
 

3. Verejný obstarávateľ musí zabezpečiť, že ohrievač vody, ktorý nakupuje, spĺňa všetky zákonné požiadavky uplatniteľné v krajine, v ktorej 
sa bude používať. Mohli by sem patriť okrem iného zákony týkajúce sa životného prostredia a bezpečnosti. 

4. Verejný obstarávateľ musí zohľadniť miestne podmienky (typy stavieb, ich rozmery a dopyt po energii, potenciálne zdroje paliva atď.) 
a vykonať prieskum trhu s cieľom zistiť najlepšiu dostupnú technológiu na uspokojenie identifikovaných potrieb. Systém by sa mal 
navrhnúť spolu s adekvátnym kontrolným systémom na zabezpečenie toho, že teplotu a potrebu vykurovania priestoru možno uspokojivo 
regulovať s cieľom splniť miestne požiadavky. 

5. Pokiaľ ide o inštalačné práce, verejní obstarávatelia by mali zabezpečiť, aby boli zamestnanci vhodne vyškolení. V jednotlivých členských 
štátoch môžu existovať rôzne právne požiadavky na učebný plán odbornej prípravy zamestnancov. 

6. Kritériá udeľovania: Verejní obstarávatelia budú musieť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch 
uviesť, koľko bodov udelia za každé kritérium. Environmentálne kritériá udeľovania by mali tvoriť spolu minimálne 15 % celkového 
možného počtu bodov. 

 

4. Náklady na životný cyklus (LCC) 
Jedným z najdôležitejších aspektov, ktoré sa musia zohľadniť pri navrhovaní kritérií GPP, je analýza nákladov počas životného cyklu v prípade 
výrobkov, ktoré sú z environmentálneho hľadiska najlepšie, v porovnaní s priemernými výrobkami na trhu. Posúdenie nákladov je obzvlášť dôležité 
pri verejnom obstarávaní, pretože verejné výdavky je potrebné odôvodniť. Členské štáty by mali byť nabádané k prijímaniu rozhodnutí, ktoré sú 
hodnotné z dlhodobého hľadiska a ktoré sú v súlade so širšími politikami. 
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Ohrievače vody patria k výrobkom, v prípade ktorých vplyv počas ich životného cyklu závisí od fázy používania (hlavne od spotreby energie vo 
fáze používania). Náklady na ich nákup sú preto len pomerne malou časťou celkových nákladov počas životného cyklu uvedených výrobkov. Z 
mnohých dostupných štúdií týkajúcich sa posudzovania nákladov v rámci GPP20 vyplýva, že vyššie náklady na nákup sú zvyčajne 
vykompenzované nižšími prevádzkovými nákladmi, najmä v prípade výrobkov s vysokou energetickou účinnosťou. Typickým príkladom sú napr. 
vysokoúčinné vykurovacie zariadenia. Na základe uvedenej štúdie sa zistilo, že prevádzkové náklady určovali približne 95 % celkových nákladov 
počas celého životného cyklu vykurovacie zariadenia. Preto sa na základe štúdie dospelo k záveru, že rozhodnutia v rámci verejného obstarávania 
založené výhradne na nákupnej cene povedú pravdepodobne k zlej investícii. 

Technická podkladová správa spojená s touto štúdiou predstavuje podrobnú analýzu nákladov počas životného cyklu ohrievačov vody, ako aj 
súhrn kľúčových záverov. 

Zistilo sa, že celkové náklady počas životného cyklu rôznych verzií ohrievačov vody (vrátane nákladov na nákup, údržbu a prevádzku) sú veľmi 
ovplyvnené súčasnými nákladmi na energie. Z niektorých štúdií21 vyplynulo, že najmä rozhodnutia vlád týkajúce sa sadzieb za energie môžu 
spôsobiť, že verzia tepelného zdroja bude mať namiesto pozitívnych hospodárskych účinkov negatívne účinky. Najmä tepelné zdroje – tepelné 
čerpadlá s elektrickým pohonom a kogeneračné tepelné zdroje sú citlivé na takéto vplyvy. 

O tepelných čerpadlách sa zistilo, že naďalej predstavujú relatívne drahú verziu tepelného zdroja, najmä ak sa zahrnú náklady na práce 
nevyhnutné pre úplnú inštaláciu (realizácia systému zdroja tepla a systému odvádzania/emitovania tepla). 

Modely použité pri práci na opatreniach týkajúcich sa ekodizajnu (podrobnosti sú v technickej podkladovej správe) poskytujú náklady na životný 
cyklus na úrovni najnižších nákladov na životný cyklus a pri najlepšej dostupnej technológii. Na úrovni najnižších nákladov na životný cyklus ide o 
úspory do výšky 16 % v prípade menších veľkostných tried (do 29 kW) a 30 – 46 % v prípade najväčších (> 60 kW). Úspory na úrovni najlepšej 
dostupnej technológie naznačujú, že okrem najmenšej veľkostnej kategórie (XXS – najviac 10 kW) nedochádza v prípade najlepšej dostupnej 
technológie k takým úsporám ako v prípade riešení s najnižšími nákladmi na životný cyklus, je však stále úspornejšia ako základný model. 

 
Úrovne najlepšej dostupnej technológie vychádzajú najmä z technológie tepelných čerpadiel niekedy doplnených o prínos zo solárnych zariadení. 
V štúdii možno nájsť niekoľko vysvetlení: 

− Tepelné čerpadlá nemožno uplatňovať univerzálne. Najmä tzv. „geotermálne“ alebo „vertikálne“ tepelné čerpadlá so zdrojom v zemi 
vyžadujú osobitné povolenia od vodohospodárov a/alebo obce atď. 

− Nevyhnutní sú aj špecializovaní montéri s osobitným vybavením, ktorých (zatiaľ) nie je mnoho. 

− Účinnosť tepelného čerpadla je vysoko závislá od rozvrhnutia zariadenia a jeho inštalácie. 

− Tepelné čerpadlo je zvyčajne zariadením určeným pre základné zaťaženie, čo znamená, že na pokrytie základného aj špičkového 
zaťaženia môže hybridné zariadenie (napr. s konvenčným kotlom) predstavovať hospodárnejšie riešenie. 

− Energetické prínosy sú veľmi závislé od klímy, najmä v prípade tepelných čerpadiel so vzduchom ako zdrojom energie a v prípade solárnej 
energie. 

− Z uvedených skutočností vyplýva, že návratnosť sa bude v rôznych krajinách a za rôznych okolnosti výrazne líšiť. 

Úspory energie (a s nimi spojené úspory nákladov závislé od cien energií), ktoré možno dosiahnuť uplatňovaním kritérií GPP v EÚ pre ohrievače 
vody, závisia od technológie. V prípade kotlov by uplatňovanie hlavného kritéria energetickej účinnosti mohlo priniesť asi 40 % úspory energií 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/studies_en.htm
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(úspory v základnom scenári prípravnej štúdie o ekodizajne, časť 122) v prípade menších tried a asi 50 % v prípade väčších. V prípade tepelných 
čerpadiel by tieto úspory energie predstavovali 45 % a 55 %. Pokiaľ ide o komplexné kritérium, úspory energie v prípade kotlov by mohli dosiahnuť 
44 % v prípade menších a 55 % v prípade najväčších kotlov, kým tepelné čerpadlá by mohlo ísť až o 55 % a 64 % úspory. Zvýšenie energetickej 
účinnosti o 1 % (kritérium udeľovania) by znamenalo ďalšiu úsporu energie vo výške asi 0,5 % v prípade kotlov a 0,3 % v prípade tepelných 
čerpadiel. 

http://www.eup-network.de/product-groups/preparatory-studies/completed/#c1450
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