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Anotace 

 

V předložené práci je zpracován vývoj evropského práva v rámci 

environmentálního nástroje ekodesignu, stejně jako jsou zmíněny jeho dopady na výrobce 

a směr jeho dalšího vývoje. V první části je čtenář seznámen se základními principy 

ekodesignu – jeho vznikem, významem, základními pravidly a jednotlivými strategiemi. 

Další část práce se již zaobírá právem Evropské unie – nejen všeobecně, ale hlavně 

právními normami, které souvisí s ekodesignem. Rovněž je zde vytvořen jejich přehled 

v časové posloupnosti a jednotlivé normy jsou blíže rozpracovány. Na závěr práce jsou 

uvedeny dopady, které zavádění ekodesignu do legislativy má na výrobce, a také krátké 

nahlédnutí na přístup výrobců jak tuzemských, tak zahraničních.  
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Summary 

The development of European law within environmental tool ecodesign is 

processed at submitted work as well as its impacts upon producers and directions of its 

next development are mentioned. At first reader is familiarized with guiding principles of 

ecodesign – its beginning, meaning, basic rules and particular strategies. Next part is 

focused on law of European Union – partly in general, but the main point this thesis deals 

with are legal rules that are connected with ecodesign. You can also find there their listing 

and every single Regulation is elaborated. In conclusions of my thesis impacts upon 

producers because of implementing ecodesign into European law are summarized and 

there is also brief insight at approach of foreign and Czech producers to ecodesign.  
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Seznam použitých zkratek 

°C – stupeň Celsia,  

atd. – a tak dále, 

apod. – a podobně, 

Cd – kadmium (cadmium), 

CE - označení výrobku, který dosáhl shody s požadavky EU, 

Cr – chróm (chromium), 

č. – číslo, 

ČR – Česká republika, 

ČSN – česká státní norma, 

EMS – environmentální manažerský systém, 

ES – Evropské společenství, 

EU – Evropská unie, 

EuP - Směrnice o ekologickém návrhu elektrických spotřebičů (Eco-Design of 

Energy – using Products Directive),  

Hg – rtuť (hydrargyrum),  

IPP – Integrovaná výrobková politika (Integrated Product Policy), 

kg – kilogram,  

kW – kilowatt,  

LCA - Metoda posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment), 

Ltd. – Private company limited by shares, 

m
3
 – metr krychlový 

Mt - megatuna 

např. – například, 

obr. – obrázek, 



 

OEEZ - směrnice k odpadním elektrickým a elektrotechnickým zařízením (WEEE 

– Waste Electrical and Electronic Equipment Directive), 

Pb – olovo (Plumbum), 

PBB - polybromované bifenyly, 

PBDE - polybromovanýdifenyléter, 

RoHS - Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek (Restriction 

of the use of certain Hazardous Substances Directive), 

Sb. – sbírka zákonů, 

sr – steradián,  

t – tuna,  

TWh – terawatthodina,  

tzn. – to znamená, 

tzv. – takzvaný, 

W – watt. 
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1. Úvod 

Znečišťování životního prostředí a stále se zvyšující spotřeba energií je tématem, 

kterému je v posledních letech věnováno stále více pozornosti. Hlavním cílem tohoto 

zájmu je najít cesty, jak tyto spotřeby a znečištění snížit, popřípadě je úplně odstranit. 

Jednou z těchto metod je zavádění ekodesignu výrobku. Ten se může zaměřit na celý 

životní cyklus výrobku, ale i jen na jeho části.  

Je všeobecně známou věcí, že nejlepším ochranou je prevence. Ekodesign lze 

zařadit mezi preventivní nástroje, protože se velmi často zaměřuje na výrobek, už v jeho 

navrhovací fázi. Protože právě zde můžeme odstranit většinu nedostatků. Není to nutně 

nejlevnější možná metoda, protože pokud je již výrobek nějakou dobu na trhu, je 

pravděpodobné, že má plně zaběhané nejen výrobní linky, ale i navazující služby. Jejichž 

změna by mohla být finančně velmi náročná.   

Ekodesign je nástroj Evropské environmentální politiky, který byl původně zcela 

dobrovolný, a zda se jej výrobci rozhodli zavádět či ne, bylo čistě na jejich svobodné vůli. 

Bylo na nich, jestliže jsou ochotni investovat do změn a spoléhat na to, že zelená 

ekologická nálepka jim v budoucnu jejich investici vrátí. Situace se ale v průběhu 

posledních pár let radikálně změnila. A právě na tento proces jsem se ve své práci 

zaměřila.  

V průběhu studia jsem narazila na téma ekodesignu v rámci přednášek 

Environmentálního managementu. Již tehdy mě zarazilo, nakolik je ekodesign využíván 

světovými výrobci, zatímco tuzemští výrobci s ním nejsou příliš seznámeni, natož aby jej 

využívali. Vzhledem k tomu, že „zelená politika“ vystupuje stále víc do popředí a je na ní 

kladen stále větší důraz v nejen evropských měřítcích, ale i v celosvětových, je třeba, aby 

tento trend dohnala i Česká republika. To byl jeden z důvodů výběrů tématu mé bakalářské 

práce – důkladně se zaměřit na vývoj evropské legislativy v rámci ekodesignu. Rovněž se 

již delší dobu zajímám o design všeobecně, proto mě zaujala možnost dozvědět se o něm 

více z jiného úhlu pohledu, než je obvyklé.  
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2. Ekodesign 

Pojmy ekologie a ekologické zdraví jsou v dnešní době kouzelná slovíčka, skoro 

tak jako v dávných dobách bylo kouzelným slovem „prosím“. Je samozřejmé, že abychom 

těchto pojmů dosáhli a byli schopni je praktikovat nejen v teoretické mluvené rovině, ale i 

v reálném životě, potřebujeme určité nástroje. Jedním z těchto nástrojů je i ekodesign. 

První otázka je tedy nasnadě – co to ekodesign vlastně je. 

Základním předpokladem pro ekodesign je zdraví. A to jak naše, lidské, tak i všech 

žijících tvorů. To z velké části záleží na čistotě vzduchu, který dýcháme a vodě, kterou 

pijeme, stejně jako na procentu kontaminovanosti půdy, na které pěstujeme potraviny 

k obživě. Dá se říci – budeme zdraví my lidé, bude zdravá i příroda kolem nás. 

Znečištění v jisté míře existovalo v přírodě už od dávných dob. Tato míra se ovšem 

stala kritickou přibližně před 200 lety, v období velkých průmyslových a sociálních změn. 

Po dlouhou dobu byla otázka ochrany životního prostředí potlačována a do popředí se 

dostává, až v posledních letech, kdy následky průmyslové činnosti začínají být pro životní 

prostředí katastrofální. Mluvíme o důsledcích, jako jsou zvraty v počasí nebo změny 

přirozených ekosystémů a s ním spojené vymírání zvířecích druhů. V následujících 

desetiletích bude přežití lidského společenství záviset právě na kvalitě životního prostředí. 

Tedy na naší schopnosti skloubit veškerou lidskou činnost, aniž by došlo k omezení kvality 

životního stylu, s minimálními dopady na přírodní prostředí. 

Z toho lze obecně ekodesign definovat jako „systematický proces navrhování a 

vývoje výrobku, který vedle klasických vlastností jako je funkčnost, ekonomičnost, 

bezpečnost, technická proveditelnost, estetičnost apod., klade velký důraz na dosažení 

minimálního negativního dopadu výrobku na životní prostředí, a to z hlediska celého jeho 

životního cyklu.“[1] 

Ekodesign znamená především, když si výrobce uvědomuje škodlivý dopad jeho 

produktu na životní prostředí a je ochoten toto změnit investicí do části, popřípadě do 

celého výrobního cyklu. Zjednodušeně můžeme říct, že ekodesign využívá principů a 

strategií ekologického designu k navrhování a budování našeho prostředí a způsobu života 

tak, aby se bez problémů a dokonce s příznivými účinky, byly schopny začlenit do 

přirozeného přírodního prostředí, tedy biosféry. 
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2.1 Vznik ekodesignu 

Úměrně s rostoucí průmyslovou produkcí obyvatelstva, rostlo i znečištění planety. 

Na počátku 20. století začalo na tento jev poukazovat stále více lidí, což přinutilo 

společnost zabývat se ochranou životního prostředí. I přes veškerou snahu vědců, nebyly 

tehdejší metody ochrany úspěšné, naopak se stav životního prostředí nadále zhoršoval. 

V 80. letech 20. století proběhla analýza různých způsobů ochrany životního 

prostředí a ukázalo se, že tou nejefektivnější a zároveň nejekonomičtější metodou, je 

metoda prevence. To znamená hledání samotných příčin, které způsobují znehodnocování 

životního prostředí a jejich následnou likvidaci. 

Při uplatnění strategie prevence přímo na výrobní procesy došlo ke vzniku tzv., 

čistší produkce. Což v praxi znamenalo odstranění nevhodných výrobních postupů a jejich 

nahrazení patřičně ekologickými procesy. 

Metoda čistší produkce, ale nemohla být použita všude. Výrobní postupy jsou 

totiž do jisté míry vymezeny charakterem produktu. Bylo tedy nutné změnit i samotnou 

povahu výrobku tak, aby měl co nejmenší dopad na životní prostředí. Díky tomuto poznání 

se osa působení environmentální politiky přesunula z výrobních postupů na výrobek a 

došlo k formování tzv., výrobkově orientované environmentální politiky. Její rozvoj pak 

způsobil, že k podstatným vlastnostem produktu jako jsou jeho funkčnost, estetický vzhled, 

cenová dostupnost či bezpečnost používání, se přidal i požadavek minimálního negativního 

dopadu na životní prostředí.  

Velkým přelomem v oblasti ekodesignu byl rok 1992, který se dá považovat i za 

oficiální rok vzniku ekodesignu. V tomto roce proběhl v německém Hannoveru veletrh, na 

kterém německá firma Wilkhan Ltd. v rámci programu Picto 20 předvedla první výrobek 

plně vytvořený podle zásad ekodesignu. Jednalo se o otočnou kancelářskou židli, která se 

dočkala velkého úspěchu, jak u ekologů, tak u spotřebitelů. Ze strany ekologů se ocenění 

dostalo snížení obsahu škodlivých látek (např. nahrazení lepidla mechanickými spoji), ale 

také velkému podílu recyklace schopných součástí (95%). Spotřebitelé byli zase spokojeni 

se vzhledem židle, stejně jako s její jednoduchou údržbou a manipulací. 
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2.2 Výhody zavádění ekodesignu 

Zavádění ekodesignu při vývoji, popřípadě zlepšování výrobku je mnohdy finančně 

náročná činnost. Proto je samozřejmé, že výrobce očekává i nějakou zpětnou vazbu, ať 

ekonomickou, marketingovou či provozní. 

Mezi ekonomické výhody patří získání konkurenční výhody, zefektivnění systému 

výroby, zvýšení užitné hodnoty pro zákazníka, zvýšení zájmu odběratelů či zlepšení 

environmentálního profilu podniku.  

Pod marketingové výhody spadá začlenění potřeb a požadavků zákazníka do vývoje 

výrobku, vývoj inovovaných výrobků šetrných k životnímu prostředí, posílení image firmy 

a poskytování informací zákazníkovi o výrobku a jeho dopadech na životní prostředí. 

Mezi provozní výhody využívání ekodesignu řadíme posílení vztahů s finančními a 

pojišťovacími institucemi, snížení budoucích rizik spojených s odpovědností souvisejících 

s výrobkem, posílení vztahu s environmentální inspekcí a úspěšné naplňování požadavků 

environmentální legislativy, a v neposlední řadě i posílení komunikace nejen uvnitř 

podniku, ale i se zákazníky a odběrateli. 

2.3 Význam ekodesignu 

Mezi hlavní cíle ekodesignu se řadí vytvoření kvalitního a z hlediska nákladů 

přijatelného produktu s co nejnižším dopadem na životní prostředí. 

Je důležitým nástrojem trvale udržitelného rozvoje. A to z toho důvodu, že úkolem 

ekodesignu není jen posuzovat určitý, předem daný výrobek, ale naopak hledat nová 

řešení, která vedou k uspokojení již existujících potřeb společnosti. 

Z hledisek ekonomických je ekodesign významným prostředkem pro zvýšení 

konkurenceschopnosti podniku. A nelze zapomenout na jeho význačné postavení při 

realizaci environmentálních manažerských systémů. Jeho použití je totiž plně 

v kompetenci podnikové sféry. Z hlediska výrobního patří ekodesign k nejdůležitějším a 

nejperspektivnějším nástrojům výrobkově orientované politiky.  

„Hlavní význam ekodesignu ovšem spočívá v tom, že jde o nástroj preventivní 

strategie, který posuzuje dopad výrobku na životní prostředí v celém jeho životním cyklu, 

(tj. od fáze získávání surovin z přírody, přes fázi jejich zpracování na požadované 
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materiály, fázi vlastní výroby výrobku, fázi distribuce, fázi používání a fázi likvidace 

výrobku) a výsledky zahrnuje už od návrhu a konstrukce výrobku. Jde v podstatě o nejdříve 

možnou aplikaci environmentální preventivní strategie v pracovním procesu.“ [1] 

2.4 Strategie ekodesignu 

K rozvoji ekodesignu došlo v průběhu velice krátké doby. Jeho aplikace se hned 

zpočátku rozdělila do dvou strategických větví. Buď jej můžeme uplatňovat při navrhování 

výrobku, nebo vyvíjet zcela nové koncepce. 

2.4.1 Uplatnění ekodesignu při navrhování výrobku 

Aplikace ekodesignu v podnikové výrobě nemusí nutně být finančně nákladnou 

záležitostí, ale naopak záležitostí relativně jednoduchou. A to vzhledem k tomu, že i 

nenákladné úpravy designu produktu mohou přinést podstatné výsledky jak ekonomické, 

tak i environmentální. 

Samotný proces může být zahájen v několika bodech. Může se jednat o uplatnění 

jednotlivých zásad ekodesignu u jednotlivých součástí výrobku. Nebo mohou být tyto 

zásady uplatňovány na jednotlivé výrobní procesy. Což pak může být rozšířeno, až na 

vývoj nové generace výrobku. 

Zavedení ekodesignu pro nový výrobek, nebo pro zlepšení již existujícího výrobku, 

probíhá v několika vzájemně na sebe navazujících krocích, které zahrnují celý cyklus 

výroby.  

 snadná identifikace a třídění materiálu a součástí výrobku 

 opětovné využití součásti výrobku 

 recyklace materiálu výrobku 

 energetické využití materiálů výrobku 

 zamezení úniku nebezpečných látek z výrobku 
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2.4.2 Vývoj nových koncepcí 

 Dematerializace výrobku 

 Společné užívání výrobku 

 Slučování funkcí 

 Optimalizace funkcí 

Nahrazení výrobku službou, tzv. systém výrobek – služba. Systém výrobek – 

služba se zaměřuje na prodej funkce výrobku namísto prodeje výrobku samotného a na 

dosažení zlepšení (úspor) spojených s touto změnou. Úspory materiálu a energií, popřípadě 

snížení rizik, vedou také k environmentálním efektům. 

2.5 10 základních pravidel pro ekodesign 

Je samozřejmé, že i ekodesign se musí řídit jistými pravidly používání. Bylo jich 

formulováno celkem 10. Těchto 10 pravidel bylo vypracováno v rámci projektu Leonardo 

Da Vinci 2002 CZ/02/B/F/PP/134039 v modulu č. 9 - ekodesign. Jejich autorem je Švéd 

Conrad Luttropp a jejich originální název 10 Golden Rules DFE Rules.   

1. Nepoužívat toxické látky. Pokud je nutno jedovatou látku použít, tak okruh, kde 

jsou použity, musí být řádně uzavřen. 

2. Minimalizace spotřeby energie a zdrojů ve výrobě a dopravě, pomocí dobrého 

hospodaření firmy. 

3. Minimalizace spotřeby zdrojů a energií ve fázi užívání. Toto platí zejména pro 

výrobky, které mají největší dopad právě v této fázi. 

4. Podporovat opravitelnost a zlepšené využívání (možnost upgrade), zvláště pro 

výrobky založené na systému (např. upgrade PC, mobilních telefonů) 

5. Podpora dlouhodobé životnosti výrobků. Zvláště platí pro výrobky s podstatným 

dopadem na životní prostředí a konci doby jejich užívání (likvidace, zneškodnění) 

v uživatelské fázi. 

6. Využívat strukturalizaci a kvalitní materiály k minimalizaci hmotnosti, tak aby 

nedocházelo k zásahům do nezbytné pružnosti, rázové pevnosti nebo funkčních priorit 

výrobku.  
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7. Užívat lepší materiály, povrchové úpravy nebo konstrukční opatření, které mají 

chránit výrobek před znečištěním, rozleptáním, korozí a opotřebením. 

8. Předem umožnit zlepšené užívání výrobku, jeho opravitelnost a recyklaci pomocí 

možnosti přístupu, značení, modulárního uspořádání (bloky, moduly), kritických bodů, 

manuálů pro rozebírání. 

9. Podporovat zlepšené využívání, opravitelnost a recyklaci používáním několika 

jednoduchých recyklovatelných a nesmíšených materiálů místo slitin a vrstvených 

materiálů. 

10. Používat minimum spojovacích součástek a využívat spíše šrouby, lepidla, 

svařování, zacvakávací výlisky, geometrické zámky atd., podle scénáře životního cyklu. 

2.6 Ekodesign u nás 

Státní politika životního prostředí ČR pro období 2004 – 2010 zmiňuje ekodesign 

jako jeden z dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí. Doporučuje kontinuální 

hledání nových přístupů a nástrojů vedoucích ke snížení negativních dopadů na životní 

prostředí a slouží ke zvýšení konkurenceschopnosti českých výrobků a služeb. 

Z tohoto dobrovolného nástroje se ale postupně stává nástroj povinný. Díky 

jednotlivým směrnicím a nařízením Rady Evropské unie jsou její členské státy, tedy i 

Česká republika, povinny využívat ekodesign.  

Některé vysoké školy již dokonce zařadily koncept ekodesignu do svých učebních 

plánů jako součást ucelených studijních programů. Konkrétně se jedná o VŠE Praha, 

studijní zaměření: Environmentální strategie podniku; a o Vysokou školu technologickou 

v Brně, studijní zaměření: Průmyslový design včetně environmentálního designu. 

Ekodesign je i součástí osnov na VŠB – Technické univerzitě Ostrava. Je vyučován 

v rámci navazujícího studia oboru Environmentální management v předmětu Hodnocení 

životního cyklu. Jako samostatný obor se zatím nevyskytuje.  
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3. Úvod do legislativy ekodesignu 

Ekodesign je součástí Integrované výrobkové politiky (Integrated Product Policy – 

IPP) EU, která si klade za úkol snížení negativních dopadů výrobku na životní prostředí 

tím, že se zaměřuje na celý životní cyklus výrobku a snaží se působit tam, kde je 

nejefektivnější. Zpočátku se jednalo o čistě dobrovolný nástroj environmentální politiky, 

který se ale v posledních letech zapracovává do legislativy Evropské Unie – stává se tedy 

nástrojem povinným.  

Předtím, než se začneme věnovat samotnému ekodesignu v právním systému, je 

třeba evropskému systému práva a jeho aplikaci do místních legislativ porozumět.  

Evropské právo je dvoustupňové – rozlišujeme jej na primární a sekundární úrovni. 

Pod primární úroveň spadají zakládající smlouvy ES a jejich změny a dodatky, jako příklad 

uveďme Maastrichtskou smlouvu z roku 1992. Toto primární právo ustanovuje základní 

institucionální strukturu Společenství a jsou v něm rovněž uvedeny zmocnění a procedury 

pro vydávání sekundárního práva.  Pod sekundární právo spadají směrnice, nařízení, 

rozhodnutí, doporučení, stanoviska a atypické právní akty. Všeobecně se za nejdůležitější 

právní předpisy považují nařízení a směrnice.  

U směrnice je důležité zmínit, že se jedná o rámcový právní akt. To znamená, že 

přednášejí jakýsi výsledek, jehož má daný stát dosáhnout. Ovšem, jakými metodami či 

formami toho dosáhne, je již zcela na vůli členského státu. Společenství pouze udává lhůtu, 

do jejíhož uplynutí musí být daná směrnice zapracována do vnitrostátního právního řádu. 

Navíc směrnice stanovuje podmínky a kritéria pro následné přijetí prováděcích opatření, 

tedy nařízení.  

Nařízení je obecně závazné a přímo účinné, jak na úrovni Společenství, tak na 

úrovni členských států. V tomto případě nedochází k zapracování do vnitrostátního 

právního řádu, je nadřazeno tomuto právnímu řádu.  

V současné době se ekodesign zapracovává do legislativy dvěma způsoby – 

směrnicemi a nařízeními. Jak již bylo zmíněno – směrnice má rámcový charakter. V tomto 

případě stanovuje rámec pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů. 

Jakožto prováděcí předpisy, které uvádí tyto závazné požadavky do praxe, zde slouží 

jednotlivá nařízení Komise.  
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V rámci politiky ekodesignu bylo vydáno celkem pět směrnic: 

• Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek = RoHS 

(Restriction of the use of certain Hazardous Substances Directive); 2008/35/ES 

• Směrnice o odpadech z elektrických a elektronických zařízení = WEEE 

(Waste Electrical and Electronic Equipment Directive); 2008/34/ES 

• Směrnice o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign 

energetických spotřebičů; 2005/32/ES 

• Směrnice o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků 

spojených se spotřebou energie = EuP (Eco-Design of Energy-using Products Directive); 

2009/125/ES 

• Směrnice o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických 

štítcích výrobku spojených se spotřebou energií; 2010/30/EU 

První dvě uvedené směrnice se ekodesignem výrobků nezabývají přímo, dají se 

považovat za jakési doprovodné směrnice, jejichž součástí ekodesign využívá. Tzv., RoHS 

zakazuje používání určitých látek při konstrukci a výrobě spotřebiče, konkrétně olovo (Pb), 

rtuť (Hg), šestimocný chrom (Cr(VI)), kadmium (Cd), polybromované bifenyly (PBB), 

polybromovanýdifenyléter (PBDE). Tyto látky jsou, jak zdraví, tak životnímu prostředí 

nebezpečné. Pouze v případě, kdy jejich použití nelze nahradit žádnou jinou dostupnou 

látkou – je přípustné je nadále používat. Materiál použitý na výrobu výrobku je 

samozřejmě velmi důležitý, protože následně tvoří jeho velkou část. Je proto důležité, aby 

pocházel z prověřených zdrojů, což pak usnadňuje kontrolu kvality a ekologičnosti 

výrobku. 

Druhá uvedená směrnice, tzv., směrnice WEEE se zaměřuje na likvidaci výrobku 

po vypršení jeho doby užitnosti, konkrétně na vzniklý odpad a jeho další možnou práci s 

ním. Například elektrotechnický odpad se stal v posledních letech velkým problémem a 

jeho množství má tendenci nadále narůstat. Ekodesign se tedy zaměřuje na používání 

takových materiálů, jejichž následná recyklace a likvidace neohrožuje životní prostředí 

nebo alespoň tyto škody minimalizuje.  

Obě směrnice jsou už součástí české legislativy a byly zapracovány do zákona o 

odpadech č. 158/2001 Sb. novelou č. 7/2005 Sb. 
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Další dvě jmenované směrnice jdou ruku v ruce – 2005/32/ES je původní směrnicí, 

která ale byla k roku 2009 přepracována a doplněná o aktuální údaje. Tato směrnice 

neudává přímé požadavky na podnikový sektor - jejím hlavním cílem optimalizace 

životního cyklu celého výrobku. Rovněž sjednocuje požadavky na označení shody „CE“. 

„Označení CE na stanoveném výrobku vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky 

stanovené ve všech nařízeních vlády, které se na něj vztahují a které toto označení 

stanovují nebo umožňují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup.“[4] 

Zařízení, která odpovídají požadavkům na ekodesign udaných v prováděcích opatřeních k 

této směrnici (jednotlivá nařízení rozpracována níže), by měly být označeny štítkem „CE“, 

což jim zajistí uvedení na vnitřní trh a jeho volný pohyb po něm.  

Do českého práva byla směrnice o stanovení rámce pro určení požadavků na 

ekodesign energetických spotřebičů; 2005/32/ES zavedena novelou č. 393/2007 Sb. k 

zákonu o hospodaření s energiemi č. 406/2000 Sb. Byl zde vložen nový paragraf 8a 

nazvaný „Ekodesign“. 

Poslední jmenována směrnice je zároveň i směrnicí nejnovější. Hlavní podstatou 

této směrnice je informovat konečné uživatele o spotřebě energie daného výrobku, 

popřípadě spotřeby jiných hlavních zdrojů. Díky těmto informacím si pak uživatel 

jednodušeji vybere energeticky účinnější výrobek. Směrnice tedy stanovuje rámec, podle 

kterého má dojít k sjednocení vnitrostátních ustanovení zabývajících se právě štítkováním 

výrobků. 

3.1 Další dobrovolné nástroje 

Ekodesign není jediným dobrovolným nástrojem, který se využívá k zlepšení 

environmentální politiky Evropské Unie. Těchto nástrojů je mnohem více a mohou se 

vzájemně prolínat.  

Kromě ekodesignu zde můžeme zařadit environmentální značení (ekolabelling), 

LCA, čistší produkci, systém environmentálního managementu (EMS) dle ISO 14001. 

3.2 Evropská komise 

V rámci legislativy Evropské Unie je vhodné krátce se zmínit i o Evropské Komisi. 

Ta je totiž zodpovědná za sestavování návrhů nových právních předpisů v rámci 
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Společenství, které jsou poté předloženy ke schválení Evropskému parlamentu a Radě. 

Také řídí a provádí politiku EU a její rozpočet. Důležité je, že je zcela nezávislá na 

vnitrostátních vládách, zastupuje Unii jako celek a jako celek ji také chrání.  

Komise má sídlo v Bruselu a jejím současným předsedou je Portugalec José 

Manuel Barroso. Funkční období současné Komise je v letech 2010 – 2014.  

4. Směrnice 2009/125/ES 

Člověk 21. století si svůj život bez moderní techniky již nedokáže představit. Je jí 

obklopen od raného dětství a je součástí jeho celého a každodenního žití. Posledních pár 

desetiletí si ale také začíná uvědomovat důležitost životního prostředí. A to, jak jej 

využívání technických vymožeností ohrožuje.  

Zvláště se jedná o výrobky, které jsou spojeny se spotřebou jakékoliv druhu 

energie. Hlavně s její konsumpcí v její konečné fázi využívání. Největší podíl se připisuje 

energii elektrické, u které se navíc v průběhu dalších 20 až 30 let předpokládá další narůst 

v kategorii konečné spotřeby.  

Dalším problémem jsou různé vnitrostátní předpisy jednotlivých členských států. 

Často docházelo k tomu, že výrobky, ač měly podobnou funkci a výkon, tak se jejich 

dopad na životní prostředí značně lišil. Nehledě na to, že tato rozdílná ustanovení mohla 

vytvářet překážky mezinárodního obchodu, či dokonce narušovat hospodářskou soutěž 

v rámci Společenství.  

Nejen výzkumy, ale i praxí bylo zjištěno, že u velkého množství výrobků lze snížit, 

popřípadě zcela zamezit, jejich dopadům na životní prostředí. A to již ve fázi návrhu. Také 

„kromě výrobků, které využívají, vyrábějí, přenášejí nebo měří energii, by ke značným 

úsporám energie během používání mohly přispět i některé výrobky spojené se spotřebou 

energie, včetně výrobků používaných ve stavebnictví, jako jsou okna, izolační materiály 

apod.“ [9] 

V rámci ochrany životního prostředí je snaha o snížení úrovně znečištění a dopadu 

jednotlivých výrobků v rámci celého jejich životního cyklu. K tomuto má právě přispět 

ekodesign, jakožto preventivní přístup, který má za úkol zachovat jejich funkčnosti, a 

zároveň optimalizovat jejich vliv na naše okolí.  
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4.1 Předmět a oblast působnosti směrnice 2009/125/ES 

Směrnice stanovuje požadavky na ekodesign výrobku, které jsou spojeny se 

spotřebou energie „s úkolem zajistit volný pohyb takovýchto výrobků na vnitřním trhu.“[9] 

Směrnice upravuje určování požadavků, které výrobky spojené se spotřebou 

energie musí splňovat a zároveň jsou na ně vztahovány prováděcí opatření, aby mohly být 

uvedeny na trh, popřípadě do provozu. 

„Tato směrnice se nevztahuje na dopravní prostředky určené k přepravě osob nebo 

zboží.“ [9] 

4.2 Povinnosti dovozců, uvedení na trh nebo do provozu 

Pokud není dovozce součástí Společenství a nemá-li svého zplnomocněného 

zástupce, je dovozce povinen zajistit, aby daný výrobek byl v souladu s touto směrnicí a 

použitelnými prováděcími opatřeními. Stejně tak je jeho povinností uchovávat, popřípadě 

zpřístupnit, prohlášení o shodě ES a technickou dokumentaci výrobku. 

Členské státy přijímají veškerá vhodná ustanovení, aby bylo zajištěno, že výrobky, 

na které se vztahují prováděcí opatření a jsou uváděna na trh nebo do provozu, vyhovují 

těmto opatřením. Pokud jsou navíc označeny značkou CE, musí být v souladu s článkem5. 

Členské státy jsou rovněž odpovědné za určení dohledu nad trhem. Jedná se o 

orgán, která má určeny pravomoci „k určení vhodných opatření, která jim přísluší podle 

směrnice 2009/125/ES“ [9]. Těchto orgánu může být více – v tomto případě stát rozdělí 

jednotlivé úkoly a pravomoci mezi ně. 

Tyto orgány jsou oprávněny žádat kontroly souladu výrobku s ustanovením, stejně 

tak mohou sami odebírat vzorky a provádět kontrolu souladu. Pokud je výrobek 

nevyhovující, mohou uložit výrobci povinnost stáhnout daný produkt z trhu. Jsou 

zmocněny vyžadovat od tvůrců veškerou dokumentaci.  

Komise je pravidelně informována členskými státy o výsledcích dohledu nad 

trhem. Komise může tyto informace poté předat dalším členským státům.  

„Členské státy zajistí, aby spotřebitelé a jiné dotčené státy měli příležitost předat 

příslušným orgánům připomínky týkající se souladu výrobku.“ [9] 
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4.3 Pracovní plán ekodesignu 

O právním uspořádání a legislativě zahrnující ekodesign jsem již zmínila výše. 

Stejně tak bylo řečeno, že směrnice o ekodesignu, která nám udává rámec pro určení 

požadavků na ekodesign energetických spotřebičů, je pouze rámcová. Je nutno vydávat 

jednotlivá nařízení, která mají prováděcí charakter, aby mohlo být dosaženo kýžených 

výsledků v oblasti zlepšení energetické účinnosti výrobků. Zahrnutá zařízení nejsou 

vybírána náhodně – jejich výběru předchází dlouhá řada přezkoumání nejen jejich dopadů 

na životní prostředí, ale také posouzení ekonomických a sociálních dopadů, které by mohlo 

vydání daného nařízení vyvolat. Z toho důvodu jsou vydávány tzv., pracovní plány, ve 

kterých jsou vždy na tři roky sestaveny orientační skupiny výrobků, u kterých je 

považováno za prioritu přijmout prováděcí nařízení, které by zlepšilo jejich 

environmentální dopad.  

Vytváření pracovních plánu je zakotveno ve směrnici o ekodesignu. V případě 

první, tedy 2005/32/ES, jsou ustanoveny v jejím 16. článku. Ten stanovil, že první 

pracovní plán byl vydán do 6. července 2007, a to pro období 2009 – 2011. 

V přepracované směrnici z roku 2009 (2009/125/ES) je pracovnímu plánu rovněž věnován 

šestnáctý článek. Ten udává, že druhý pracovní plán má být vypracován a zveřejněn 

Komisí do 21. října 2011. 

Předtím, než ale vstoupil v platnost první pracovní plán (2009 – 2011), bylo třeba 

vypracovat tzv., přechodný plán, který dovolil přijmout prováděcí opatření pro určité 

skupiny výrobků, které jsou uvedeny v 16. článku, 2. odstavci původní směrnice. Tento 

přechodný plán zaručil pokrytí tzv., přechodného období, tedy léta 2005 – 2008; dobu mezi 

vstupem směrnice o ekodesignu v platnost a přijetím prvního pracovního plánu. Byly zde 

zahrnuty tyto skupiny výrobků: ztráty v pohotovostním a ve vypnutém stavu, jednoduché 

set-top boxy, televizní přijímače, vnější elektrické napájení, zařízení pro osvětlení 

v domácnostech I (včetně klasických žárovek), pračky a myčky nádobí, chladničky a 

mrazničky pro domácnost, elektromotory či elektrická čerpadla. Objevily se zde i skupiny 

výrobků, jejichž řešení nebylo v daném období odhlasováno, popřípadě nebyly dokončeny 

všechny přípravné práce. Jednalo se například o vysavače či klimatizátory vzduchu 

v místnostech.  
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V rámci přípravných prací bylo vymezeno 57 skupin výrobků, které spadaly pod 

působnost směrnice o ekodesignu, ale již nespadaly pod přechodné období. Postupné 

vymezení těchto výrobků vycházelo ze seznamu PRODCOM (systém pro sběr a šíření 

statistiky o výrobě průmyslových výrobků). Z původních 57 skupin bylo vybráno 25 

skupin s označením A, a 9 skupin s označením B. Výrobky, které byly zařazeny do 

skupiny A, byly určeny za zařízení, jejichž objem prodeje je v rámci Společenství velmi 

významný; mají značný environmentální dopad z pohledu spotřeby energií v rámci jejich 

životního cyklu a byl v nich viděn významný potencionál, co se týkalo vylepšení dopadů 

na životní prostředí, aniž by došlo k prudkému zvýšení nákladů.  

V průběhu přechodného období byl tedy vytvářen první pracovní plán, který byl 

zveřejněn v roce 2007. V orientačním seznamu skupin výrobků jsou zahrnuty klimatizační 

a větrací systémy, zařízení pro přípravu potravin, elektrická topná zařízení a topná zařízení 

na fosilní paliva, průmyslové a laboratorní pece, chladící a mrazící zařízení, zvuková a 

zobrazovací zařízení, transformátory, obráběcí stroje a síťová zařízení pro zpracování a 

ukládání dat.  

V přepracované směrnici o ekodesignu z roku 2009 jsou udány požadavky na 

vypracování dalšího pracovního plánu, který má být vypracován a zveřejněn Komisí do 21. 

Října 2011. Je velice pravděpodobně, že se v něm znovu objeví výrobky z předchozího 

plánu.  

4.4 Prováděcí předpisy – Nařízení Komise 

V současné době je již vydáno 11 nařízení, které určují požadavky na ekodesign 

určitých skupin výrobků.  

Tyto jsou: 

 Nařízení Komise č. 1275/2008 o požadavcích na ekodesign z hlediska spotřeby 

elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro 

domácnosti a kanceláře v pohotovostním a ve vypnutém stavu 

 Nařízení Komise č. 107/2009 o požadavcích na ekodesign jednoduchých set-top 

boxů 
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 Nařízení Komise č. 278/2009 o požadavcích na ekodesign z hlediska spotřeby 

elektrické energie externích zdrojů napájení ve stavu bez zátěže a jejich 

průměrné energetické účinnosti v aktivním režimu 

 Nařízení Komise č. 640/2009 o požadavcích na ekodesign elektromotorů 

 Nařízení Komise č. 641/2009 o požadavcích samostatných bezucpávkových 

oběhových čerpadel a bezucpávkových oběhových čerpadel vestavěných ve 

výrobcích 

 Nařízení Komise č. 642/2009 o požadavcích na ekodesign televizních 

spotřebičů 

 Nařízení Komise č. 643/2009 o požadavcích na ekodesign chladících spotřebičů 

pro domácnost 

 Nařízení Komise č. 859/2009 o požadavcích na ekodesign pro ultrafialové 

záření u nesměrových světelných zdrojů pro domácnost  

 Nařízení Komise č. 347/2010 o požadavcích na ekodesign pro zářivky bez 

integrovaného předřadníku, vysoce intenzivní výbojky a předřadníky a svítidla, 

jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek 

 Nařízení Komise č. 1015/2010 o požadavcích na ekodesign praček pro 

domácnost 

 Nařízení Komise č. 1016/2010 o požadavcích na ekodesign myček pro 

domácnost 

4.4.1. Obecné schéma Nařízení 

Všechna nařízení vydána Evropskou Unií v souvislosti s uplatněním ekodesignu 

mají podobnou stavbu. Všechna nařízení obsahují informace o provedené přípravné studii, 

její výsledky či změny, které může zavedení nařízení přinést. 

Dále každé nařízení obsahuje 8 až 9 článků, ve kterých jsou uvedeny definice 

jednotlivých výrobků, předmět a oblast působnosti nařízení, požadavky na ekodesign, 

posuzování shody či jeho vstup v platnost. 
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 Poslední částí nařízení jsou přílohy. V těch jsou podrobně popsány jednotlivé 

požadavky na ekodesign daného výrobku (zde patří i povinně poskytované informace 

výrobcem pro účely posouzení shody), stejně jako postupy ověřování zadaných požadavků 

a referenční hodnoty, které udávají příslušné energetické hodnoty nejlepších dostupných 

technologií na trhu v období vydání daného nařízení. 

4.4.2 Nařízení Komise č. 1275/2008 o požadavcích na ekodesign z hlediska spotřeby 

elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a 

kanceláře v pohotovostním a ve vypnutém stavu 

Nařízení Komise č. 1275/2009 se zabývá požadavky na ekodesign z hlediska 

spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro 

domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu.  

Komise vytvořila přípravnou studii, ve které byly analyzovány technické, 

environmentální a ekonomické aspekty pohotovostního režimu a ztrát ve vypnutém stavu. 

Bylo zjištěno, že roční spotřeba elektrické energie související s funkcemi pohotovostního 

režimu a ztrátami ve vypnutém stavu u většiny elektrických a elektronických zařízení 

určených pro domácnosti a kanceláře, dosáhla v roce 2005 47 TWh, což přibližně 

odpovídá 19 Mt emisí CO2. Pokud by nedošlo k přijetí žádných opatření, tato hodnota by 

se do roku 2020 mohla zvýšit na 49 TWh. Naopak zavedení vhodných opatření může 

přinést úspory až 35 TWh.  

Pod elektrická a elektronická zařízení určená pro domácnost spadají jakékoli 

energetické spotřebiče, které jsou obchodně dostupné jako samostatné funkční celky a jsou 

určeny pro konečného spotřebitele; dále jsou závislé na energetickém vstupu ze síťového 

zdroje za účelem fungování a zároveň se používají při jmenovitém napětí 250W či méně. 

Za pohotovostní režim považujeme stav, kdy je přístroj připojen k síťovému zdroji, ale 

jediné funkce, které poskytuje, jsou funkce opětovné aktivace a zobrazování informací o 

stavu přístroje. Pokud je přístroj ve vypnutém stavu, tak je sice připojen k síťovému zdroji, 

ale neposkytuje žádné informace a funkce. 

Je samozřejmé, že požadavky uvedené ve směrnici, by neměly mít negativní vliv na 

funkčnost výrobku, stejně jako na zdraví a bezpečnost spotřebitelů či životní prostředí. 
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Zvláště přínosy v oblasti snížení spotřeby elektrické energie by měly více než vyrovnávat 

další možné dopady na životní prostředí během výrobní fáze.  

V příloze číslo 1 jsou uvedeny veškeré výrobky, na které se toto nařízení vztahuje. 

Dělí se na 4 skupiny: spotřebiče pro domácnost (pračky, mikrovlnné trouby, elektrické 

trouby a elektrické varné desky, opékače topinek atd.), zařízení informačních technologií 

pro použití v domácím prostředí, spotřební elektroniku (videokamery, videorekordéry, 

systémy domácího kina, zesilovače zvuku atd.), a hračky, vybavení pro volný čas a sporty 

(elektrické vláčky nebo sady elektrických závodních autíček, ruční ovladače videoher 

apod.).  

Protože toto nařízení bylo vydáno již v roce 2008, byla od té doby vydána další 

nařízení na spotřebiče obsažené v tomto nařízení. V těchto případech, pokud je tak 

uvedeno, stojí nové nařízení nad tímto, popřípadě přístroj vyjímá z tohoto nařízení. Jedná 

se například o televizní přijímače, jednoduché set-top-boxy a externí zdroje napájení.  

Požadavky na ekodesign jsou rozděleny do dvou časových období. První období 

nastane rok po vstupu tohoto nařízení v platnost. Spotřeba elektrické energie ve vypnutém 

stavu u uvedených zařízení nesmí přesáhnout 1,00W. V případě pohotovostního režimu, 

podle jeho druhu, hodnoty nesmí přesáhnout spotřeby elektrické energie 1,00 a 2,00 W. 

Zařízení zároveň musí poskytovat možnost pohotovostního stavu. 

Druhá vlna požadavků přijde čtyři roky po vstupu nařízení v platnost. Má dojít k 

dalšímu snížení použití elektrické energie ve vypnutém stavu (0,50 W) i ve stavu 

pohotovostním (0,50 W, 1,00 W). 

4.4.3. Nařízení Komise č. 107/2009 o požadavcích na ekodesign jednoduchých set-top-

boxů 

Set-top box je zařízení, které je v současnosti součástí téměř každé domácnosti. 

Většina populace se nestíhá přizpůsobovat rychlému vývoji technologií, tedy pořizovat si, 

co půl roku nový televizní přijímač. Set-top box slouží k převodu digitálního televizního 

signálu na signál analogový, který je televize bez digitálního tuneru schopna zpracovat.  

Vzhledem k tomu, že stále více televizních stanic přechází na vysílání v digitálním 

signálu, roste i počet set-top boxových zařízení v domácnostech. „Přípravná studie uvedla, 

že počet jednoduchých set-top-boxů uvedených na trh Společenství vzroste z 28 milionů v 
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roce 2008 na 56 milionů v roce 2014 a roční spotřeba elektrické energie u jednoduchých 

set top-boxů stoupne z 6 TWh v roce 2010 na 14 TWh v roce 2014, spotřebu elektrické 

energie u jednoduchých set-top-boxů je však možné výrazně snížit nákladově efektivním 

způsobem.“ [11] Právě Nařízení Komise č.107/2009 by mělo vést k zlepšení energetické 

účinnosti jednoduchých set-top-boxů. Podle odhadů by úspory v roce 2014 mohly 

dosáhnout, až 9TWh proti soudobému stavu.  

Nároky na ekodesign, kterým se výrobci mají přizpůsobit, byly rozděleny do dvou 

etap. První nastává rok po vstupu tohoto nařízení v platnost. Počínaje rokem 2010 musí mít 

veškeré jednoduché set-top-boxy zabudovány funkce pohotovostního režimu a funkce 

automatického snížení výkonu, tedy jakýsi šetřící režim. Zároveň by přístroje neměly 

přesáhnout stanovené limity spotřeby energie. V pohotovostním režimu se jedná o spotřebu 

1,00W s možnou odchylkou +1,00W. V aktivním režimu se jedná o spotřebu 5,00W 

s možnou odchylkou 3,00W. Finální přezkum je proveden nejpozději do pěti let od 

uvedení nařízení v platnost Komisí EU, která pak získané výsledky předloží 

k prozkoumání konzultačnímu fóru. 

Je samozřejmé, že požadavky uvedené ve směrnici, by neměly mít negativní vliv na 

funkčnost výrobku, stejně jako na zdraví a bezpečnost spotřebitelů či životní prostředí.  

4.4.4. Nařízení Komise č. 278/2009 o požadavcích na ekodesign z hlediska spotřeby 

elektrické energie externích zdrojů napájení ve stavu bez zátěže a jejich průměrné 

energetické účinnosti v aktivním režimu 

Nařízení komise č. 278/2009 bylo vydáno 6. 4. 2009 a vyjadřuje požadavky na 

ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie externích zdrojů napájení ve stavu bez 

zátěže a jejich průměrné energetické účinnosti v aktivním režimu. 

Velké množství spotřební a kancelářské techniky je napájeno externími zdroji. Za 

tento „externí zdroj“ považujeme přístroj, který mění frekvenci elektrické energie ze 

síťového zdroje. Dále se jedná o zařízení, které se používá se samostatným primárním 

spotřebičem, může být obsaženo ve fyzické schránce izolované od primárního spotřebiče, 

k primárnímu zařízení je připojeno pomocí odpojitelného nebo pevně připojeného 

elektrického spojení. Tímto rozumíme například kabel, šňůru, zástrčku nebo zásuvku.  
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Jak již bylo zmíněno, externí zdroje mění frekvenci elektrické energie ze síťového 

zdroje. „Účinnost změny frekvence elektrické energie externích zdrojů napájení je 

důležitým aspektem energetické účinnosti těchto výrobků.“[14] V rámci přípravné studie 

bylo zjištěno, že jejich roční spotřeba elektrické energie dosahuje až 17 TWh.  Jedním z 

důvodu takto vysokých hodnot jsou právě ztráty z příčiny změny frekvence a stavu bez 

zátěže. To je hlavní důvod, proč se externí zdroje staly jednou z prioritních skupin 

výrobků, u kterých je vhodné stanovit požadavky na ekodesign. Pokud by zůstal tehdejší 

stav zachován, roku 2020 by spotřeba elektrické energie mohla dosáhnout až 31 TWh.  

Je samozřejmé, že požadavky uvedené ve směrnici, by neměly mít negativní vliv na 

funkčnost výrobku, stejně jako na zdraví a bezpečnost spotřebitelů či životní prostředí. 

Zvláště přínosy v oblasti snížení spotřeby elektrické energie by měly více než vyrovnávat 

další možné dopady na životní prostředí během výrobní fáze.  

I v případě toho nařízení existují výjimky, na které se nařízení nevztahuje. 

Konkrétně se jedná transformátory napětí, nepřerušitelné zdroje energie (UPS), nabíječce 

baterií, transformátory halogenového osvětlení, externí zdroje napájení pro lékařská 

zařízení a externí zdroje napájení, které jsou uvedeny na trh nejpozději do 30. června 2015 

jako příslušenství nebo náhradní díl.  

Komise účinnost tohoto nařízení přezkoumá po 4 letech od začátku jeho platnosti a 

výsledky přezkumu budou předány konzultačnímu fóru. 

4.4.5. Nařízení komise č. 640/2009 o požadavcích na ekodesign elektromotorů 

Nařízení komise č. 640/2009 ze dne 22. července 2009 provádí požadavky na 

ekodesign elektromotorů. 

„Elektromotory jsou nejvýznamnějším typem elektrického zatížení v těch odvětvích 

ve Společenství, kde se motory používají ve výrobních procesech.“[15] Pracovní stroje, ve 

kterých jsou motory využívány, tvoří až 70% spotřeby elektrické energie v průmyslu. I v 

tomto případě byla provedena přípravná studie, která prokázala, že environmentálně 

nejnáročnější fázi životního cyklu elektromotorů, je fáze užívání. V této etapě dosáhla v 

roce 2005 jejich roční spotřeba elektrické energie 1067 TWh (=427 Mt emisí CO2). Pokud 

by nebyla přijata a zavedena žádná opatření, tato hodnota by mohla v roce 2020 vzrůst, až 

na 1252 TWh.  
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V rámci přípravné studie bylo rovněž zjištěno, že tuto spotřebu lze výrazně snížit, 

pokud jsou používány motory vybavené pohonem s proměnnými otáčkami a proměnným 

zatížením. Používání takto upravených motorů by mělo vést k úspoře až 135 TWH v roce 

2020 oproti situaci, která byla nastíněna výše.  

Z tohoto nařízení byly vyjmuty motory, které jsou určeny k provozování při 

ponoření do kapaliny; motory plně zabudované do výrobku, kdy jejich energetická 

účinnost nelze měřit odděleně od energetické účinnosti výrobku; brzdové motory a 

speciální motory používané například k provozování v nadmořských výškách 1000 metrů 

nad mořem.  

Jednotlivé požadavky na ekodesign se začnou uplatňovat ve třech etapách. Od 16. 

června 2011 musí elektromotory splňovat alespoň třídu účinnosti IE2.  Od 1. ledna 2015, 

motory se jmenovitým výkonem 7,5 – 375 kW, musí spadat do třídy účinnosti IE3. 

Popřípadě být vybaveny pohonem s proměnnými otáčkami, pak musejí spadat do třídy IE2. 

Poslední fáze začíná 1. lednem 2017, kdy veškeré motory se jmenovitým motorem 0,75 – 

375 kW musí vyhovovat třídě účinnosti IE3 nebo být vybaveny pohonem s proměnnými 

otáčkami. Pak musejí spadat do třídy účinnosti IE2. 

Součástí nařízení jsou i požadavky na informace o výrobku u motorů. Výrobce má 

od 16. června 2011 povinnost uvádět tyto informace: rok výroby; název výrobce nebo jeho 

obchodní známku; číslo modelu výrobku; počet pólů motoru; jmenovitý výkon nebo jeho 

rozsah; jmenovitý vstupní kmitočet; jmenovité napětí nebo jeho rozsah; jmenovitou 

rychlost nebo její rozsah; informace o demontáži, recyklaci či likvidaci výrobku; informace 

o rozsahu provozních podmínek; třídu účinnosti a jmenovitou účinnost při plném, 75 % a 

50 % jmenovitém zatížení a napětí.  

Komise má povinnost přezkoumat účinnost tohoto nařízení, s ohledem na 

technologický pokrok, nejpozději do 7 let od jeho vstupu v platnost. 
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4.4.6. Nařízení komise č. 641/2009 o požadavcích na ekodesign samostatných 

bezucpávkových oběhových čerpadel a bezucpávkových oběhových čerpadel vestavěných 

ve výrobcích 

Nařízení komise ze dne 22. července 2009 provádí požadavky na ekodesign 

samostatných bezucpávkových oběhových čerpadel a bezucpávkových oběhových 

čerpadel vestavěných ve výrobcích.  

Pod toto nařízení spadají přístroje, které odpovídají níže uvedeným definicím. 

Oběhovým čerpadlem rozumíme odstředivé čerpadlo, jehož jmenovitý výkon se pohybuje 

od 1 do 2500 W a je určeno k používání v topných systémech nebo v sekundárních 

okruzích chladicích rozvodných systémů. Za bezucpávkové oběhové čerpadlo považujeme 

oběhové čerpadlo, u něhož je hřídel motoru přímo napojena k oběžnému kolu a motor je 

umístěn v čerpaném médiu. Pod označením „samostatné oběhové čerpadlo“ chápeme 

oběhové čerpadlo, které funguje nezávisle na výrobku. 

Z nařízení byla vyjmuta čerpadla pro oběh pitné vody a také čerpadla, která jsou 

vestavěna ve výrobcích a na trh uvedena nejpozději do 1. ledna 2020 jako náhrada za 

identická oběhová čerpadla vestavěná ve výrobcích, které byly uvedeny na trh nejpozději 

do 1. srpna 2015. 

Oběhová čerpadla se využívají především v systémech určených pro vytápění 

budov, kde spotřebovávají velkou část energie k tomuto sloužící. Navíc většina z těchto 

čerpadel pracuje nepřetržitě, bez ohledu na potřeby vytápění. Toto nařízení se tedy 

zaměřuje na snížení spotřeby elektřiny za provozu.  

Byla vypracována přípravna studie, která uvádí, že v rámci Evropské Unie je na trh 

ročně uvedeno, až 14 miliónů nových oběhových čerpadel. Ve fázi používání došla 

hodnota jejich spotřeby energií až k 50 TWh, což se rovná 23 miliónům tun emisím CO2. 

Toto měření bylo provedeno v roce 2005. Jedná se tedy o alarmující číslo, které, pokud by 

nedošlo k zavedení žádných opatření, by se mohlo do roku 2020 zvýšit až na 55 TWh. 

Proto je nutné zefektivnit využívání spotřeby energie oběhových čerpadel.  

I v tomto případě by požadavky uvedené ve směrnici neměly mít negativní vliv na 

funkčnost výrobku, stejně jako na zdraví a bezpečnost spotřebitelů či životní prostředí. 

Zvláště přínosy v oblasti snížení spotřeby elektrické energie by měly více než vyrovnávat 

další možné dopady na životní prostředí během výrobní fáze. Stejně tak by jednotlivé 
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požadavky měly být zaváděny postupně, aby měli výrobci čas nastavit potřebné 

konstrukční změny na jejich výrobních linkách.  

Účinnost nařízení bude přezkoumána před 1. lednem 2017 s ohledem na technický 

pokrok. V rámci přezkumu budou zahrnuty posouzení různých návrhů, které mohou 

usnadnit opětovné využití a recyklaci oběhových čerpadel.  

Požadavky na energetickou účinnost oběhových čerpadel jsou rozděleny do dvou 

období. Počínaje 1. lednem 2013 nesmí bezucpávková samostatná oběhová čerpadla 

přesahovat hodnotu indexu energetické účinnosti – 0,27. Toto se nevztahuje na čerpadla, 

která byla výslovně vyprojektována pro primární okruhy tepelných solárních systémů a 

tepelných čerpadel. Od 1. srpna 2015 poté bezucpávková samostatná oběhová čerpadla 

nesmí přesáhnout hodnotu indexu energetické účinnosti 0,23.  

Nařízení zároveň uvádí požadavky na informace o výrobcích, které by měly být 

uváděny na čerpadlech, popřípadě jejich obalech od 1. ledna 2013. Na typovém štítku a 

obalu výrobku musí byt uvedena hodnota indexu energetické účinnosti. Výrobce musí 

dodat spotřebiteli informace o demontáži, recyklaci nebo likvidaci po skončení životnosti 

součástek a materiálu z důvodu minimalizace dopadů na životní prostředí.    

4.4.7. Nařízení Komise č. 642/2009 o požadavcích na ekodesign televizních spotřebičů 

Nařízení Komise č. 642/2009 se zabývá požadavky na ekodesign televizních 

přijímačů. Televizní přijímače byly zavedeny do politiky ekodesignu z důvodu jejich 

vysoké spotřeby elektrické energie ve fázi užívání, stejně jako pro jejich obrovské 

množství na trhu a v domácnostech. 

Za televizní přijímač považujeme televizor či televizní monitor. Televizor je tedy 

nějaký výrobek, který slouží k příjmu a následnému zobrazení audiovizuálních signálů. 

Televizní monitor je produkt, který slouží k zobrazování videosignálu z různých zdrojů na 

integrované obrazovce.  

Stejně jako u předchozích výrobků byla provedena přípravná studie, která ukázala, 

že spotřeba elektrické energie v roce 2007 u televizních přijímačů dosáhla 60TWh, což je 

ekvivalentní 24 Mt emisí CO2. Pokud by tento stav zůstal zachován a nebyla by přijata 

žádná opatření, mohlo by se toto číslo v roce 2020 vyšplhat, až na hodnotu 132 TWh. 

Přijmutím opatření by mělo dojít k úspoře až 28 TWh.  
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Dalším důležitým environmentálním aspektem je použití nebezpečných látek, které 

se používají při výrobě televizních přijímačů, stejně jako odpad vzniklý při jejich likvidaci. 

Tímto se zabývá směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 

2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých 

nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení. Toto nařízení se těmito 

záležitostmi proto nadále nezabývá.  

Ani tyto požadavky by neměly mít negativní dopady na funkčnost výrobku, 

popřípadě ovlivňovat zdraví a bezpečnost uživatele. Pokud by mělo dojít ke zvýšení 

dopadů na životní prostředí ve výrobních fázích, poté by tyty dopady měly být více než 

kompenzovány ve fázi používání. Stejně tak by měly být požadavky zaváděny postupně, 

aby jim prodejci stihli přizpůsobit výrobní linky. 

Požadavky na ekodesign byly rozděleny do pěti oblastí: spotřeba elektrické energie 

v zapnutém stavu; spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu/vypnutém stavu; 

domácí režim u televizních přijímačů, které jsou dodávány s rychlou nabídkou; poměr 

nejvyšších stupňů jasu a informace poskytované výrobci.  

Největší přínosnost, co se týče spotřeby elektrické energie, by měly mít první dvě 

oblasti. V obou případech došlo k rozdělení požadavků do dvou časových období. V 

případě spotřeby elektrické energie v zapnutém stavu se tyto hodnoty budou snižovat od 

20. srpna 2010 a 1. dubna 2012. Když budeme mluvit o spotřebě elektrické energie v 

pohotovostním režimu, popřípadě vypnutém stavu, i zde byla nastavena dvě časová období 

snižování. První počíná 7. lednem 2010, druhá 1. dubnem 2012.     

4.4.8. Nařízení Komise č. 643/2009 o požadavcích na ekodesign chladících spotřebičů pro 

domácnost 

Nařízení Komise č. 643/2009 se zaměřuje na požadavky na ekodesign chladicích 

spotřebičů pro domácnost.  

Pod pojmem chladící spotřebič pro domácnost si všichni samozřejmě představíme 

ledničku. V rámci nařízení je definován jako izolovaná skříň s jedním, popřípadě více 

vnitřními prostory, která je určena k chlazení či mražení potravin, popřípadě k jejich 

uchovávání. Tohoto je dosaženo pomocí jednoho nebo několika procesů, které 
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spotřebovávají energii a konečnému uživateli jsou dodávány jako stavebnice. Nařízení se 

konkrétně vztahuje na chladící spotřebiče pro domácnost napájené ze sítě s užitným 

objemem do 1500 litrů. 

V rámci přípravné studie bylo odhadnuto, že pro rok 2005 dosáhla spotřeba energie 

chladících spotřebičů 122 TWh, což odpovídá 56 miliónům tun ekvivalentu CO2. V rámci 

Unie již byly vydány jisté požadavky, které měly upravit spotřebu energií. Tyto 

požadavky, jsou již ale zastaralé a tolik potřebné snížení spotřeby energií by zpomalily. 

Proto je nutno přijmout nová opatření.  

Je samozřejmé, že požadavky uvedené ve směrnici, by neměly mít negativní vliv na 

funkčnost výrobku, stejně jako na zdraví a bezpečnost spotřebitelů či životní prostředí. 

Zvláště přínosy v oblasti snížení spotřeby elektrické energie by měly více než vyrovnávat 

další možné dopady na životní prostředí během výrobní fáze. Stejně tak by výrobci měli 

mít dostatečný časový horizont na přizpůsobení výrobních linek daným požadavkům.  

Požadavky na ekodesign chladniček byly rozděleny do dvou skupin – na požadavky 

obecné a požadavky zvláštní. 

V rámci obecných požadavků byly nastaveny dvě časové linie. První požaduje od 

výrobců, aby od 1. července 2010 uváděli v návodu k použití informace o tom, jak nejvíce 

snížit spotřebu energie chladícího spotřebiče pro domácnost ve fázi používání. A zároveň v 

případě chladniček určených čistě pro uchovávání vína, musí být toto jasně uvedeno na 

spotřebiči. 

Druhá vlna obecných požadavků vejde v účinnost 1. července 2015. Tyto nároky se 

budou vztahovat na vnitřní funkce chladniček. Například rychlozmrazování, a jemu 

podobné funkce, které jsou aktivovány změnou termostatu, se po zapnutí konečným 

uživatelem musí nejpozději do 72 hodin po aktivaci automaticky přepnout na původní 

skladovací teplotu.  

Zvláštní požadavky na ekodesign chladících zařízení se vztahují na jejich 

energetické účinnosti, které by se měli postupně, ve třech vlnách, snižovat. 
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4.4.9 Nařízení komise č. 859/2009 o požadavcích na ekodesign nesměrových světelných 

zdrojů pro domácnost 

Nařízení komise č. 244/2009 se zaměřuje na požadavky na ekodesing nesměrových 

světelných zdrojů pro domácnost. 

Za světelný zdroj považujeme zdroj, který byl vyroben za účelem šíření optického 

záření, obvykle viditelného a také všechny jeho další součástí nutné pro jeho stabilní 

provoz. V případě nesměrového světelného zdroje se jedná o světelný zdroj, jehož světelný 

výkon je menší, než 80% v rozmezí prostorového úhlu α sr, který odpovídá kuželu s úhlem 

120°.  

Pod toto nařízení spadají veškeré výrobky, jejichž hlavním účelem je plné nebo 

alespoň částečné osvětlení místností v domácnostech, kde slouží jako doplnění nebo 

nahrazení přirozeného světla světlem umělým. Patří zde i nové technologie vstupující na 

trh jako například elektroluminiscenční diody. Nespadají sem směrové světelné zdroje; 

světelné zdroje, jejichž světelný tok je nižší než 60 nebo vyšší než 12 000 lumenů; zářivky 

bez integrovaného předřadníku či vysoce intenzivní výbojky. 

Toto nařízení lehce vybočuje od ostatních – nezaměřuje se jen na spotřebu energií 

ve fázi používání výrobku, ale také na obsah rtuti a její emise ve výrobku.  

Výsledky měření ukázaly, že roční spotřeba elektrické energie výrobků 

souvisejících s tímto nařízením dosáhla v roce 2007 přibližně 112 TWh, což odpovídá 45 

Mt emisí CO2. Pokud by nebyla přijata žádná opatření, tato hodnota by se mohla do roku 

2020 zvýšit na 135 TWh. Obdobně alarmující čísla byla naměřena i pro emise rtuti – v 

roce 2007 její hodnota dosahovala 2,9 tun. Pokud by zde nebyla přijata žádná opatření, toto 

číslo by se mohlo vyšplhat na 3,1 tuny v roce 2020. Cílem Společenství je snížit spotřebu 

energií tak, aby se v roce 2020 její hodnota dostala pod 20% oproti vysloveným 

předpokladům.  

Požadavky uvedené ve směrnici by neměly mít negativní vliv na funkčnost 

výrobku, stejně jako na zdraví a bezpečnost spotřebitelů či životní prostředí. Jejich 

postupný vstup v platnost by měl zajistit dostatečný časový rámec pro všechny potřebné 

změny, stejně tak má zohlednit i dopady nákladů na výrobce a koncové uživatele.  
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Požadavky, které směrnice uvádí, jsou rozděleny do tří oblastí: požadavky na 

účinnost světelného zdroje, požadavky na funkčnost světelných zdrojů a požadavky na 

informace o výrobku u světelných zdrojů. Požadavky budou vstupovat v platnost postupně, 

v šesti obdobích. První začala 1. září, poslední začne 1. září 2016. 

4. 4. 10. Nařízení Komise č. 347/2010 o požadavcích na ekodesign pro zářivky bez 

integrovaného předřadníku, vysoce intenzivní výbojky a předřadníky a svítidla, jež mohou 

sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek 

Nařízení Komise č. 347/2010 o požadavcích na ekodesign pro zářivky bez 

integrovaného předřadníku, vysoce intenzivní výbojky a předřadníky a svítidla, jež mohou 

sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek, mění původní Nařízení Komise č. 245/2009. 

K těmto změnám došlo po vydání nové směrnice o ekodesignu 2009/125/ES, zejména 

kvůli 1. odstavce 15. článku této směrnice. Navíc po přijetí Nařízení č. 245/2009 bylo 

zjištěno, že by toto Nařízení mohlo mít nepříznivý dopad na dostupnost a výkon 

uvedených výrobků, čemuž nové Nařízení zabraňuje. Konkrétně došlo k úpravám příloh I, 

II, III a IV. 

Pod tato nařízení spadají výrobky určené převážně pod všeobecné osvětlení, jejich 

hlavní podstatou je zajišťování umělého světla. Spadají zde zářivky bez integrovaného 

(vloženého) předřadníku, což jsou jedno- či dvoupaticové zářivky, které nemají výše 

zmíněný předřadník. Samotný předřadník je mechanismus, který obstarává omezení toku 

elektrického proudu do zářivek a výbojek tak, aby nepřesáhly požadovanou hodnotu. Za 

vysoce intenzivní výbojky považujeme ty, u nichž je elektrický oblouk, který vytváří 

světlo, ustálen teplotou stěn a stěny jeho trubice jsou zatěžkávány více než 3 watty na 

centimetr čtvereční.  

Nařízení se v tomto případě zaměřuje na dva environmentální dopady zářivek a 

výbojek - na energii, kterou spotřebovávají ve fázi používání výrobku, a také na to, kolik 

rtuti obsahují. Stejně jako v ostatních případech byl v roce 2005 proveden přezkum 

spotřeby energií těchto zařízení, a tato hodnota byla odhadnuta na 200 TWh, což se 

shoduje s 80 Mt emisí CO2. Pokud by nedošlo k přijetí žádných opatření, tato hodnota by 

mohla vzrůst až na 260 TWh. Obdobný přezkum byl proveden i pro obsahy rtuti 

v zářivkách a výbojkách. V roce 2005 byl její obsah v těchto zařízeních odhadnut na 12,6 

t., Pokud by nebyla přijata žádná opatření, toto číslo by mohlo v roce 2020 být 18,6 t.  
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Součástí původního Nařízení, byl paragraf, který říká, že vydané požadavky by 

neměly mít negativní vliv funkčnost výrobku, stejně jako by neměly nijak ovlivňovat 

zdraví a bezpečnost uživatelů a životní prostředí. Výrobci by zároveň měli mít dostatek 

času na zavedení inovací ve výrobě. Protože toto nebylo v rámci původního Nařízení 

dodrženo, bylo vydáno Nařízení nové. 

Je vhodné zmínit, že původní Nařízení č. 245/2009 nahrazovalo směrnici 

2000/55/ES o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám, a to rok po 

vstupu tohoto nařízení v platnost.  

Požadavky na ekodesign jsou rozděleny do tří podskupin: požadavky na zářivky 

bez integrovaného předřadníku a na vysoce intenzivní výbojky, požadavky na předřadníky 

zářivek bez integrovaného předřadníku a na předřadníky vysoce intenzivních výbojek a 

požadavky na svítidla pro zářivky bez integrovaného předřadníku a na svítidla pro vysoce 

intenzivní výbojky. Tyto jsou pak dále rozděleny na fáze, ve kterých budou jednotlivé 

požadavky vstupovat v platnost.  

Jednotlivé požadavky jsou vyřčeny nejen podle typu zářivek, zda se jedná o 

jednopaticový či dvoupaticový typ, ale tako podle jejich průměru a tvaru. Nejdůležitějším 

parametrem, podle kterého se poté odvíjí dané požadavky jako například jejich jmenovitá 

světelná účinnost, je nominální výkon. Dalším důležitým kritériem je jejich index 

barevného podání.  

Změny, které byly zavedeny vydáním nového nařízení č. 347/2010 se týkají hlavně 

typů jednotlivých zářivek a výbojek. Pod nařízení jich nyní spadá mnohem více. Stejně tak 

byly rozšířeny skupiny nominálního výkonu. Některé části příloh byly přejmenovány, 

popřípadě byly jejich názvy upřesněny. 

4. 4. 11Nařízení Komise č. 1015/2010 o požadavcích na ekodesign praček pro domácnost 

Požadavky na ekodesign praček pro domácnost spadají pod nařízení komise č. 

1015/2010 a bylo vydáno 10. listopadu 2010.  

Nařízení se vztahuje na stroje určené k praní prádla v domácnostech. Pod pojmem 

pračka pro domácnost je představována automatická pračka, která slouží k čištění a 

máchání textilu za pomocí vody. K tomu je vybavena funkcí odstředivé ždímání a slouží 

hlavně pro neprofesionální použití. V současné době se mnohdy setkáváme s takzvanými 
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vestavěnými pračkami, které rovněž spadají pod toto nařízení. Takovéto zařízení jsou 

určena k zabudování do skříně, popřípadě do vhodně upraveného výklenku.  

Vzhledem k tomu, že pračka je v dnešní době součástí téměř každé domácnosti, je 

samozřejmé, že její spotřeby energií budou enormně vysoké. Byla provedena přípravná 

studie, která ukázala, že v roce 2005 byla spotřeba elektrické energie odhadnuta na 35 

TWh a vody na 2 213 m
3
. Pokud by nebyla přijata žádná opatření, tyto hodnoty by se v 

roce 2020 mohly vyšplhat až na 37,7 TWh v případě spotřeby elektrické energie, a 2 051 

m
3
 v případě spotřeby vody. Můžeme tedy vidět, že je nutno tyto spotřeby zefektivnit. K 

tomuto zlepšení by měly přispět současné nechráněné nákladové technologie – tyto sníží 

nejen celkové náklady na nákup a následný provoz praček pro domácnost.   

Je samozřejmé, že požadavky uvedené ve směrnici by neměly mít negativní vliv na 

funkčnost výrobku, stejně jako na zdraví a bezpečnost spotřebitelů či životní prostředí. 

Zvláště přínosy v oblasti snížení spotřeby elektrické energie a vody by měly více než 

vyrovnávat další možné dopady na životní prostředí během výrobní fáze. Stejně tak by 

jednotlivé požadavky měly být zaváděny postupně, aby měli výrobci čas nastavit potřebné 

konstrukční změny na jejich výrobních linkách. Hlavně s ohledem na malé a střední 

podniky. 

Úspěšnost a dodržování nařízení bude přezkoumána Komisí nejpozději čtyři roky 

po jeho vstupu v platnost, s ohledem na technologický pokrok, a výsledky předloží 

konzultačnímu fóru o ekodesignu.  

Stejně jako v případě myček pro domácnost, byly i zde požadavky rozděleny do 

dvou oblastí – požadavků obecných a požadavků zvláštních.  

Pod požadavky obecné spadá povinnost výrobců uvádět jako standardní programy, 

programy pro bavlnu pro praní při 60°C a programy pro bavlnu pro praní při 40°C. 

Výrobce má povinnost uvádět, že tyto programy jsou vhodné pro praní běžně ušpiněného 

prádla a zároveň se jedná o programy s největší účinností z hlediska kombinované spotřeby 

elektrické energie a vody. Dále má za povinnost v přiloženém návodu uvést spotřebu 

energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu, orientační informace o 

jednotlivých pracích programech a doporučení druhu pracího prášku pro různé typy praní. 

Tyto povinnosti výrobci začínají od 1. června 2011. Od 1. prosince 2013 musí pračky 

umožnit konečnému spotřebiteli využívat program praní při teplotě 20°C.  
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Zavádění zvláštních požadavků je rozděleno do dvou etap. První etapa začíná 1. 

prosince 2011, kdy index energetické účinnosti musí být menší než 68. Pokud se jedná o 

pračku o jmenovitě kapacitě větší, než 3 kg, pak její index prací účinnosti musí přesahovat 

hodnotu 1,03. Pokud je její jmenovitá hodnota rovna nebo menší 3 kilogramům, pak index 

prací účinnosti musí být větší než 1,00.  

Druhá etapa začíná 1. prosince 2013. Ta uvádí, že pračky pro domácnost o 

jmenovité kapacitě 4 kilogramy a více musí mít index energetické účinnosti menší než 59.   

4. 4. 12. Nařízení Komise č. 1016/2010 o požadavcích na ekodesign myček nádobí pro 

domácnost 

Nařízení Komise č. 1016/2010 se zaměřuje na požadavky na ekodesign myček 

nádobí pro domácnost. 

Za myčku na nádobí pro domácnost považujeme stroj, který pomocí chemických, 

technických, tepelných a elektrických prostředků, slouží k mytí, oplachování a sušení 

stolního nádobí a skla, příborů a veškerého náčiní používaného k vaření, zejména pokud 

nejsou použity k profesionálním účelům. V dnešní době je navíc velmi rozšířen trend 

vestavěných domácích spotřebičů, který se nevyhnul ani myčkám na nádobí. V tomto 

případě se jedná o přístroj, který je zabudován do skříně, výklenku ve zdi, popřípadě 

podobného místa, které vyžaduje nábytkovou úpravu. 

Stejně i jako v ostatních případech, největší environmentální dopad má spotřeba 

energií ve fázi používání. V roce 2005 bylo zjištěno, že roční spotřeba u těchto spotřebičů 

dosahuje až 24,7 TWH, což odpovídá 13 miliónům tun CO2. Pokud by nebyla přijata žádná 

opatření, toto číslo vy mohlo vzrůst až na hodnotu 35 TWh. Ke snížení této spotřeby by 

mělo dojít díky zefektivnění používání současných technologií, které jsou cenově 

dostupné, a které zároveň mohou snížit celkové náklady na nákup a provoz těchto 

spotřebičů.  

I v tomto případě by požadavky uvedené ve směrnici neměly mít negativní vliv na 

funkčnost výrobku, stejně jako na zdraví a bezpečnost spotřebitelů či životní prostředí. 

Zvláště přínosy v oblasti snížení spotřeby elektrické energie a vody by měly více než 

vyrovnávat další možné dopady na životní prostředí během výrobní fáze. Stejně tak by 
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jednotlivé požadavky měly být zaváděny postupně, aby měli výrobci čas nastavit potřebné 

konstrukční změny na jejich výrobních linkách.  

Úspěšnost nařízení bude přezkoumána nejpozději 4 roky od jeho vstupu v platnost 

a výsledek přezkumu bude předložen konzultačnímu fóru o ekodesignu.  

Požadavky na ekodesign byly rozděleny do dvou podkategorií – požadavky obecné 

a požadavky zvláštní. Pod požadavky obecné byla zařazena nutnost programu nazvaného 

standardní program, který je zároveň nastaven jako cyklus výchozí u myček vybavených 

automatickou volbou programu. Tento program slouží pro běžné mytí znečištěného 

stolního nádobí. Výrobce musí rovněž v poskytovaném návodu uvádět informace o tomto 

standardním mycím programu, příkon myčky ve vypnutém stavu a v režimu ponechání 

v zapnutém stavu, a také orientační údaje o trvání programu a celkové spotřebě energie a 

vody u hlavních mycích programů. Tyto požadavky se začnou používat od 1. prosince 

2011. 

Zavádění zvláštních požadavků je rozděleno do tří etap. První nastupuje 1. 

prosincem 2011, kdy index energetické účinnosti EEI u všech myček pro domácnost, 

jejichž jmenovaná kapacita je 10 sad nádobí a maximální šířce 45 cm, musí být nižší než 

71. A index vyšší účinnost (IC) musí být vyšší než 1,12. Druhá etapa začíná 1. prosincem 

2013, kdy index energetické účinnosti EEI u všech myček pro domácnost, jejichž 

jmenovaná kapacita je 10 sad nádobí a maximální šířka 45 cm, musí být nižší než 71. U 

myček pro domácnost, jejichž jmenovitá kapacita je 8 sad nádobí a více, musí být index 

účinnosti sušení (Ip) větší než 1,08. Myčky nádobí, jejichž jmenovitá kapacita je menší, než 

7 sad nádobí musí mít index účinnosti větší než 0,86. Třetí a poslední etapa počíná 1. 

prosince 2016, kdy myčky nádobí pro domácnost o jmenovité kapacitě 8 a 9 sad nádobí, a 

myček o jmenovité kapacitě 10 sad nádobí a maximální šířce 45 cm, musí mít index 

energetické účinnosti nižší než 63.    

4.5 Úsporné žárovky – legislativa v praxi 

V návaznosti na Nařízení Komise č. 244/2009 o ekodesignu světelných zdrojů pro 

domácnost došlo od 1. září 2009 k nahrazování žárovek s kovovým vláknem za 

energeticky účinnější žárovky v rámci Společenství. Všechny žárovky a halogenové 
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zářivky, které nesplňují podmínky tohoto nařízení, musí být do roku 2012 odstraněny 

z trhu.  

Již od září 2009 musely matné (mléčné) žárovky dosahovat energetické úrovně A, 

která je uváděna na energetickém štítku EU. Takto vysoké účinnosti mohou ovšem 

dosahovat jen kompaktní fluorescenční žárovky a LED. Proto jsou veškeré ostatní žárovky, 

hlavně ty s kovovým vláknem, postupně stahovány z trhu.  Proces začal požadavkem na 

čiré žárovky s kovovým vláknem s příkonem 100 W či vyšším. Ten zněl, že mají 

dosahovat energetické účinnosti standardu C, což samozřejmě vedlo k jejich vyřazování.  

Navíc se tento limit rok od roku snižuje – v roce 2010 byl 75 W, v roce 2011 je 60 W, a 

v roce 2012 bude 40 W a méně.  

 

Obr. 1 Schéma přechodu z klasických žárovek na energeticky účinnější [23] 

Zároveň s vyřazováním energeticky málo účinných žárovek, přichází na trh nové 

alternativy, které jsou jednak šetrné k životnímu prostředí a mají mnohem větší 

energetickou účinnost. Výběr vhodných žárovek májí spotřebiteli usnadnit informace, 

které má výrobce za povinnost uvádět na jejich obale. Konkrétně se jedná o údaje o 

životnosti žárovky v hodinách, jejím počtu spínacích cyklů, zahřívací dobu, či zda je 

žárovka stmívatelná.  

Kromě environmentálních dopadů, které tato výměna bude mít, by mělo dojít i 

k dopadům na domácnosti. A to hlavně ekonomické. Byl vyřčen předpoklad, že 
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používáním nových typů žárovek by měla každá domácnost ušetřit, až 15% na poplatcích 

za elektrickou energii. Záleží na velikosti domácnosti a počtu použitých žárovek.  

„Stanovením nových požadavků na energetickou účinnost žárovek se do roku 2020 

každoročně uspoří více než 40 miliard kilowatthodin, což se rovná spotřebě elektrické 

energie v 11 milionech evropských domácností za tutéž dobu. A především dojde ke snížení 

až o 15 milionů tun emisí CO2 ročně.“[23] 

 

  

Obr. 2 Přehled úspor energií versus jejich spotřeba energií u jednotlivých typů 

žárovek [23] 
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5. Další vývoj legislativy a přístup výrobců 

Na výše uvedených nařízeních lze vidět, že ekodesign je považován za důležitého 

pomocníka v boji za snížení spotřeby energií. A to hlavně u masově využívaných 

spotřebičů a zařízení, jejichž spotřeby energií dosahují alarmujících čísel. V současné době 

je vydáno, a tedy platných, celkem 11 nařízení. Toto číslo ale rozhodně není konečné, 

naopak bude rok od roku vyšší. Již nyní jsou dokončeny přípravné studie například pro 

vysavače, ohřívače vody či klimatizačních jednotek. V blízké době tedy můžeme očekávat 

vydání nových nařízení. Komise má rovněž rozpracováno množství dalších studií, do 

kterých spadají přístroje sloužící k vytápění místností domu nebo bytu, centrální vytápění 

fungující na bázi rozvádění horkého vzduchu, trouby pro domácí i komerční užití, stejně 

jako grily a plotny, opět pro domácí i komerční využití. Tato dlouhá řada výrobků bude 

jistě doplněna dalšími, v novém pracovním plánu, který má komise zveřejnit do 21. října 

tohoto roku. Je také velice pravděpodobné, že kritériem pro výběr dalších přístrojů, které 

budou prošetřovány, nebude primárně jen spotřeba elektrické energie, ale také spotřeba 

vzácných zdrojů. 

Ekodesign je environmentální nástroj, který je podložen právní silou. Pokud se ale 

alespoň trochu zajímáme o politické a právní dění naší země, uvědomíme si, že o 

ekodesignových nařízeních se příliš nemluví. Nebo lépe řečeno vůbec. Nenajdeme o nich 

zmínku na Ministerstvu průmyslu, ani na Svazu průmyslu a dopravy. V případě Sdružení 

evropských výrobců domácích spotřebičů CECED se stránka o ekodesignu připravuje. 

Stejně tak se k nim nevyjadřuje internetový server http://www.tretiruka.cz, která slouží 

jako pomocník při vyhledávání informací o novinkách pro průmyslové firmy. Obdobná 

situace je na internetovém portálu http://www.enviweb.cz, což je jeden ze základních 

zdrojů informací pro veřejnost o environmentální politice. Ekodesign je zde zmíněn 

okrajově, pouze asi jen ve 4 článcích. Internetová prezentace Ministerstva životního 

prostředí se taktéž ekodesignem nijak nezabývá. Zmiňuje se sice o možnosti tzv., 

„zelených nákupů“, ale o nových nařízeních a požadavcích z nich vyplývajících zde není 

ani zmínka. 

Zajímavým poznatkem může být i událost z roku 2008, kdy Evropská komise 

zaslala České republice odůvodněná stanoviska z důvodu neoznámení zavedení směrnice o 

http://www.tretiruka.cz/
http://www.enviweb.cz/
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ekodesignu 2005/32/ES do vnitrostátní legislativy, i když směrnice již byla 

implementována novelou 393/2007 Sb. k zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření s energiemi.  

Přesto se ale najdou i čeští výrobci, kteří ekodesign berou v potaz a snaží se 

předcházet dobu, ačkoliv na ně není vyvíjen státem žádný tlak. Jednou z takových výjimek 

potvrzujících pravidlo je zlínská společnost TAJMAC – ZPS. Jedná se o firmu, která se 

zabývá výrobou obráběcích strojů. I obráběcí stroje jsou součástí směrnice o ekodesignu, 

jejíž kontrola účinnosti proběhne v roce 2012. Společnost TAJMAC – ZPS ale již v dnešní 

době uvádí na trh stroj, který má sníženou energetickou spotřebu. Jeho hlavní výhodou 

oproti konkurenci je okamžité odpojení motorů, které nejsou v danou chvíli v provozu, ale 

zároveň jsou schopny být okamžitě nastartovány elektronickým systémem. 

Další podobnou vlaštovkou může být společnost Mora, která spadá pod evropskou 

skupinu výrobců domácích spotřebičů Gorenje Group. Ti od 1. července 2010 stáhli z trhu 

veškeré chladničky a mrazničky, které nespadaly do energetické třídy A, jak požaduje 

nařízení č. 643/2009. Vzhledem k tomu, že Mora, potažmo Gorenje Group, zabírá téměř 

celý sortiment domácích spotřebičů a politiku ekodesignu a úspory energií bere velice 

vážně, bude určitě přizpůsobovat i své ostatní výrobky jednotlivým nařízením. Důkazem 

budiž nejnovější model pračky, který se pyšní až 30% úsporami elektrické energie i vody.  

Všeobecně se dá říci, že zahraniční výrobci jsou v tomto ohledu zodpovědnější a 

tématu ekodesignu se věnují již dlouho dobu. Jako první zmiňme japonskou společnost 

Sony, která se zabývá výrobou domácích spotřebičů. Jejich vývojáři vytvořili nový model 

televizního přijímače Sony BraviaTV. Tento televizor má zabudovaný světelný senzor, 

který ztlumuje nebo naopak přidává na jasu obrazovky podle osvětlení místnosti. Součástí 

je také tzv., The Energy Saving Switch, který pokud je zmáčknut, sníží spotřebu energie 

televizoru na nulu. Aniž byste museli přístroj vytahovat ze zásuvky. Obecně, veškeré 

asijské společnosti, které dovážejí velké množství svých produktů na evropský trh, jsou 

vůči těmto nařízením velmi vnímavé. Výborným příkladem budiž japonská automobilka 

Toyota nebo korejský Hyundai. Obě v nedávno době vypustily na trh modely vozidel, 

které mají podstatně snížené množství emisí.  

Perličkou by mohla být australská oděvní společnost Rip Curl, která využívá zásad 

ekodesignu při výrobě oblečení. Při produkci využívají organickou bavlnu a k výrobě 

surfařských a jiných prken používají recyklované plastové láhve a polyestery.  
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Důvodem, proč se všechny výše jmenované podniky, a i mnohé další, drží zásad 

ekodesignu, stejně jako dodržují nařízení Evropské komise, není jen jejich touha chránit 

životní prostředí. Stejně tak není hlavní příčinou jejich tzv., „eco-friendly image“, která je 

v dnešní době pro spousta lidí přitažlivá. Alfou a omegou toho všeho je jednoduchá 

nálepka CE, kterou si pak výrobci mohou na balení svých výrobků nalepit. Ta totiž 

znamená, že výrobek prokázal shodu s požadavky a může tedy být prodáván na evropském 

trhu.  

Proto je alarmující nedostatek zájmu ze strany našeho státu. Pokud totiž výrobci 

nesplní uvedené podmínky a jsou zároveň vývozci do jiných zemí Unie, nebudou moci 

nadále své produkty vyvážet. Z druhé strany zde zůstává otázka, kolik producentů, jejichž 

práce spadá pod nařízení, v našem státu najdeme.
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6. Závěr 

Jak bylo výše názorně ukázáno, z původně dobrovolného nástroje se ekodesign stal 

nástrojem, který je podpořený legislativou. Právo Evropské Unie je nadřazeno právu 

členských státu, ty mají tedy povinnost jej dodržovat. Směrnice pomocí implementace do 

vnitrostátních předpisů, nařízení se přebírají v původním znění. Mají tedy dopad na daný 

stát.  

Stejně tak bylo řečeno, že ekodesign je nástroj environmentální politiky, na který je 

kladen čím dál větší důraz a je s ním počítáno i nadále. Proto je trochu s podivem, že 

v České republice nejsou vyvíjeny žádné viditelné snahy seznámit širokou veřejnost s jeho 

principy a metodami. Tento „nezájem“ ale může v budoucnu přinést velké problémy. 

Pokud čeští výrobci nezačnou dodržovat nastavená nařízení, jejich výrobky nebudou moci 

putovat na evropský trh, což pro ně může mít značný hospodářský dopad.  
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