
Již od roku 2008 se politika ochrany životního prostředí EU zaměřuje na boj se 
změnami klimatu. Zároveň se snaží prosadit širší využití zdrojů obnovitelné energie s 
cílem snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů nejméně o 20 %: "Evropská unie 
by tímto mohla ušetřit 44 miliard euro za spotřebu energie a snížit emise CO2 o 210 
milionů tun ročně." (Zdroj: http://ec.europa.eu/).

Evropská komise proto vytvořila  směrnice pro ekodesign výrobků a energetické štítkování, které mají za 
cíl snížit dopad na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu výrobků spojených se spotřebou 
energie, tj. od jejich návrhu po likvidaci. Jednotlivé výrobky jsou navrhovány tak, aby jejich vliv na životní 
prostředí byl v každé fázi co nejnižší. Na druhé straně i spotřebitelé jsou vedeni k tomu, aby volili 
nejekologičtější řešení.

Příslušné směrnice, schválené v letech 2009 a 2010, zavádějí s účinností v roce 2015 dva typy 
standardů závazné pro výrobce tepelných zdrojů pro vytápění a pro ohřev teplé vody:
-Směrnice pro ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (ErP = Energy related Products),
-Směrnice pro energetické štítkování.

ErP : SMĚRNICE PRO EKODESIGN 
VÝROBKŮ SPOJENÝCH SE SPOTŘEBOU 
ENERGIE 

Směrnice pro výrobky spojené se spotřebou energie 
stanovuje minimální hranici energetické účinnosti a 
horní limity emisí pro zdroje tepla určené pro vytápění 
a přípravu teplé vody. Vztahuje se na tepelná 
čerpadla, ohřívače teplé vody, kotle, solární systémy, 
regulační systémy atd.

Na základě této směrnice musí výrobci tepelných 
zdrojů pro vytápění a ohřev teplé vody od září 2015 
nabízet spotřebitelům i odborníkům pouze ta zařízení, 
která jsou v souladu s požadavky na ochranu životního 
prostředí dle směrnice pro ekodesign. 

2015 :
SMĚRNICE PRO EKODESIGN 
VÝROBKŮ A OZNAČENÍ 
ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY ZAČNOU 
PLATIT I PRO ZDROJE TEPLA 
URČENÉ NA VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVU 
TEPLÉ VODY
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SMĚRNICE PRO 
ENERGETICKÉ ŠTÍTKOVÁNÍ

Směrnice pro energetické štítkování zavádí povinné 
umístění energetického štítku na každý zdroj tepla 
určený pro vytápění a přípravu TV. Štítek musí 
obsahovat následující údaje o výrobku: název výrobce, 
název výrobku, hlučnost, tepelný výkon.
Dále zde musí být uvedena energetická třída účinnosti 
na škále od A++ (nejvhodnější účinnost) do G (nejnižní 
účinnost) pro vytápění a od třídy A do třídy G pro 
přípravu teplé vody. Toto označení musí být také 
součástí technické a obchodní dokumentace výrobku.

Od září 2015 bude tento energetický štítek povinně 
umístěn na všech zdrojích tepla, určených pro 
vytápění a přípravu teplé vody, což poskytne 
spotřebitelům všechny potřebné informace pro 
správnou volbu. 
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Tepelné čerpadlo

Příklad kombinace výrobků:

Kondenzační kotel s regulací

DE DIETRICH, ČLEN SKUPINY BDR THERMEA

Koncem roku 2009 vznikla skupina BDR Thermea, které nyní patří třetí místo na evropském trhu s tepelnou technikou. Ve 
skupině je sdruženo 19 výrobních závodů v 12 zemích. Jedním z nich je i špičkové technologické a výrobní centrum v 
Mertzwilleru ve východní Francii, kde se vyrábějí stacionární kotle, tepelná čerpadla, ohřívače teplé vody a regulační systémy. 
Skupina BDR Thermea potvrdila své přední postavení na trhu obratem přesahujícím 1.8 miliardy euro. Přičemž z 20% se na této 
částce podílí francouzský trh, kde je De Dietrich jednoznačným lídrem..

De Dietrich, přední výrobce kondenzační techniky, se zavázal již před vice než deseti lety dodržovat koncept tzv. Udržitelného 
komfortu®  Navrhuje proto se své výrobky tak, aby byly úsporné a šetrné k životnímu prostředí.

II.  Název výrobku 

Příprava teplé vody a maximální  
zátěžový profil 

Třída sezonní energetické 
účinnosti pro přípravu TV

I. I. Název výrobce  

Vytápění    

Třída sezonní energetické
účinnosti pro vytápění

Hlučnost výrobku

Jmenovitý tepelný výkon 




