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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“) jako povinný subjekt ve smyslu
ustanovení § 2 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) obdržel dne 12. 1. 2021 Vaši žádost o poskytnutí informací
týkajících se aktuálního seznamu tepelných čerpadel.

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 12. 1. 2021 vyhověl
a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) tohoto zákona Vám v souladu s Vaší žádostí poskytuje
požadované informace sdělením níže uvedených informací a poskytnutím přílohy.

Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme požadované informace formou přiložené tabulky. K údajům
uvedeným v tabulce uvádíme doplňující údaje:




U některých tepelných čerpadel není uvedena hodnota topného faktoru COP – v průběhu
zápisu tepelných čerpadel do seznamu se změnily podmínky normy, podle které se COP
počítal. Tím byla tepelná čerpadla podle tohoto parametru neporovnatelná a COP se stal
nepovinným údajem. Pro zapsání do seznamu postačila podmínka, že tepelné čerpadlo
splňuje požadavky na ekodesign podle bodu 1b), 2b) 3 a 5 přílohy č. II. nařízení Komise (EU)
č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES,
pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů.
U sezónní účinnosti nejsou vyplněny obě hodnoty – povinné je splnění nízkoteplotní sezónní
účinnosti, splnění vysokoteplotní je nepovinné. Proto u některých tepelných čerpadel je
vyplněna pouze jedna hodnota.

S pozdravem

………………………………………………………………………
Mgr. Martina Zavadilová
ředitelka Sekce organizačně-právní
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