
 

                              
 
 
Prodej čerpadel bez elektronického řízení (tzv: třírychlostní čerpadla) na trhu EU. 
 
 
Zde v tomto dokumentu je níže uvedena odpověď ministerstva průmyslu a obchodu, poskytnutá 
společností IMP Pumps, ze které vyplívá, že prodej čerpadel této kategorie je i nadále možný, 
v případě že se jedná o modely čerpadel vyvinuté před rokem 2015 a použité jako náhradní díl nebo 
jako náhrada za identické čerpadlo vestavěné ve výrobku.  
 
 
Text odpovědi z Ministerstva průmyslu a obchodu: 
 
Nařízení Komise 641/2009 se nevztahuje na oběhová čerpadla, která mají být vestavěna ve výrobcích 
a uvedena na trh nejpozději 1. ledna 2022 náhradou za identická oběhová čerpadla vestavěná ve 
výrobcích uvedených na trh nejpozději 1. srpna 2015. Od 1. ledna 2022 se tak požadavky ekodesignu 
budou vztahovat také na výše uvedené typy oběhových čerpadel. Nařízení 641/2009 je závazné a 
přímo použitelné ve všech členských státech EU a tedy také v ČR.  
  
1)+2) Požadavky se vztahují na výroby uváděné na trh nebo do provozu od 1. ledna 2022. Výrobky, 
které jsou již k tomuto datu uvedeny na trhu (tj. jsou např. ve skladu prodejce nebo na prodejně), je 
možné doprodat bez omezení. Uvedením na trh se myslí první dodání výrobku na trh EU, přičemž 
tato činnost je vyhrazena buď pro výrobce, nebo dovozce. Uvedením na trh je tedy možné označit 
okamžik, kdy výrobce nebo dovozce dodává výrobek poprvé distributorovi nebo koncovému 
uživateli. Jakákoli následná operace, například od distributora k distributorovi nebo od distributora ke 
koncovému uživateli, je definována jako dodání. 
  
3) Co se týče legislativy, tato oblast je upravena zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve 
znění pozdějších předpisů (§ 8a). Jak už jsem uvedl výše, tak nařízení 641/2009 je v ČR přímo 
použitelné a není nutné ho transponovat do českého právního řádu. Pro výklad pojmu uvedení na trh 
je možné využít příručku Evropské komise Blue Guide (str. 18). 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0726(02)&from=EN       
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