
 
 

EKODESIGN A ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 
 

Co je to? 

Od 26. září 2015 bude pro celou řadu výrobků platit nová 

Směrnice o ekodesignu a současně Směrnice o energetických 

štítcích, vydané Evropskou komisí.  

Tyto směrnice mají za cíl dosáhnout úspory ve spotřebě 

primárních zdrojů, snížení emisí škodlivin a zvýšení podílu 

obnovitelných zdrojů a to především v oblasti domácností a 

malých zdrojů tepla a ohřevu teplé vody.  

Směrnice o ekodesignu (označované jako ErP) ukládá 

minimální energetickou účinnost pro nově vyráběná zařízení na 

výrobu tepla a teplé vody. Výrobky, které nesplňují tuto 

účinnost nemohou být dále vyráběny. 

Směrnice o energetickém štítkování si klade za cíl poskytnout spotřebitelům základní informace o výkonu, 

spotřebě energie a hlučnosti pro konkrétní výrobek tak, aby bylo možno jednotlivé výrobky vzájemně 

srovnávat. Tím je umožněno uživateli vzájemné porovnání výrobků a usnadněno rozhodování při koupi.  

Energetickým štítkem a dalšími údaji musí být 

vybaveno každé zařízení (kotel, ohřívač vody, 

zásobník) vyrobené po 26. září 2015.    

Současně vstupuje od 1.srpna 2015 v platnost 

nařízení o minimálním indexu účinnosti čerpadel 

vestavěných do kotlů a souvisejících zařízení.  

 

Týká se to i mě? 

Ano, uvedené předpisy se dotknou všech: odborníků 

i laiků. 

Informace na energetickém štítku umožní:  

 odborníkům doporučit vhodný výrobek pro 

danou soustavu 

 laikům výrobky vzájemně porovnávat 

A to vše na základě informací veřejně dostupných a 

hlavně vzájemně porovnatelných (měřených a udávaných za stejných podmínek).  

ErP zavádí např. pojem „sezónní energetická účinnost“, která zohledňuje vliv reálného provozu daného 

zařízení. 

Tyto změny se týkají od 26. září 2015 celé řady výrobků: kotlů, elektrických zásobníků vody, tepelných 

čerpadel, solárních zásobníků vody, akumulačních zásobníků, regulací topné soustavy. 

 

A co výrobky Chaffoteaux? 

Splnění nových požadavků směrnic EU se projeví i v nabídce sortimentu Chaffoteaux.  

Od 1.srpna 2015 budou vyráběny pouze kondenzační kotle (Green).  

Kotle klasické konstrukce – komín (CF) a turbo (FF) budou v 

prodeji pouze do vyprodání skladových zásob.  

Všechny výrobky - kotle, zásobníky, tepelná čerpadla - v 

nabídce Chaffoteaux budou zcela splňovat požadavky ErP a 

budou vybaveny příslušnou dokumentací, včetně 

energetických štítků pro jednotlivé výrobky.  

      
 Energo štítek výrobku Energo štítek soustavy 

 
 


