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Nový energetický štítek – účel a výhody
Energetický štítek, používaný v EU u produktů již déle než 25 let, pomáhá spotřebitelům a profesionálním
kupujícím s vyhledáváním a výběrem energeticky úsporných spotřebičů. Energetický štítek rovněž urychlil vývoj
inovativních, úsporných spotřebičů. Díky uspokojování poptávky po energeticky úsporných spotřebičích došlo u
těchto výrobků k výraznému snížení spotřeby energie a nákladů na energii.
Aktuálně používaný systém značení A+++/G již není tak účinný jako dřív. Kombinovaná škála tříd uvádějící větší
počet „+“ není příliš transparentní a většina produktů se dnes již navíc nachází ve 2 – 3 nejvyšších třídách. Pro
spotřebitele je proto obtížnější určit nejúspornější spotřebiče a výrobci jsou méně motivováni k vývoji nových
energeticky úsporných výrobků.
Evropská unie proto štítek revidovala a optimalizovala tak, aby vyhovoval potřebám uživatelů. Nový štítek,
který bude od 1. 3. 2021 používán v kamenných prodejnách i internetových obchodech, bude uvádět pouze
třídy A až G. Úrovně jednotlivých tříd budou pravidelně aktualizovány.

Jaké jsou hlavní prvky nového systému značení?
•

Pro všechny produkty se bude používat pouze jedna společná škála tříd A až G. Nadále se již nebude
používat rozšíření tříd symboly typu A+.

•

Štítek bude prostřednictvím QR kódu propojen s novou databází produktů v EU (EPREL). Databáze
bude uvádět další informace o všech produktech opatřených štítkem určené pro kupující, obchodníky i
pro účely průzkumu trhu.

Jaké nové štítky budou v roce 2021 zavedeny?
Nové štítky budou zaváděny krok za krokem v souladu s konkrétními předpisy EU. V roce 2021 budou nové
štítky zavedeny v kamenných prodejnách a internetových obchodech u následujících 5 skupin produktů:
•
•
•
•
•

Domácí chladničky a mrazáky
Pračky a kombinované pračky se sušičkami
Myčky nádobí
Televizory a elektronické displeje
Světelné zdroje

U skupiny chladicích a mrazicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí (také jsou známy jako komerční chladničky
a mrazáky) bude navíc zaveden zcela nový štítek, který ovšem bude relevantní pouze pro profesionální prodejní
sektor. Tento štítek není určen pro spotřebitelé poptávající domácí spotřebiče.
U dalších skupin produktů, například klimatizací, bubnových sušiček, vysavačů, ohřívačů vody apod. budou nové
štítky zavedeny až poté, kdy vstoupí v platnost příslušný právní předpis. Předpokládá se, že nové štítky se pro
tyto skupiny produktů začnou používat od roku 2022.

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi starým a novým štítkem?
•
•

•

Pro všechny produkty se bude používat jednotná škála A-G.
V pravém horním rohu štítku je nově uveden QR kód, který obsahuje přímý odkaz na databázi
produktů Evropské komise, aby se zajistila transparentnost a snadnější průzkum a dohled trhu
prováděný státními úřady.
Energetická spotřeba produktů bude zobrazena výraznějším, jednotným způsobem.

•

Dolní část štítku obsahuje různé piktogramy informující o vlastnostech vybraného produktu. Některé
piktogramy zůstávají stejné jako u starého štítku, některé byly upraveny a jiné byly nově přidány.

Rozdíly v porovnání se starým
štítkem:
(kromě škály energetické
účinnosti)
•
•

Odlišná ikona pro oddíly
s chlazením a mrazením
Odlišná ikona hlučnosti a
nově emisní třída hluku

Obr. 1 Chladničky a mrazáky

Rozdíly v porovnání se starým
štítkem:
(kromě škály energetické
účinnosti)
•
•

Nová ikona pro láhve
vína
Odlišná ikona hlučnosti a
nově emisní třída hluku

Obr. 2 Chladničky na víno (vinotéky)

Rozdíly v porovnání se starým
štítkem:
(kromě škály energetické účinnosti)
•

•
•
•

•

Spotřeba energie
uváděná jako vážená
spotřeba na 100 pracích
cyklů
Jmenovitá kapacita pro
program „Eco 40-60“
Vážená spotřeba vody na
jeden prací cyklus
Hlučnost pouze u
odstřeďování, ne u praní,
a další údaje o emisní
třídě hluku
Délka programu „Eco 40-60“

Obr. 3 Pračky

Rozdíly v porovnání se starým štítkem:
(kromě škály energetické účinnosti)
•
Spotřeba energie
uváděná jako vážená
spotřeba na 100 cyklů
•
Jmenovitá kapacita
pro cyklus praní se sušením a
pro cyklus praní
•
Vážená spotřeba
vody pro cyklus praní se
sušením a pro cyklus praní
•
Hlučnost u
odstřeďování, včetně emisní
třídy hluku
•
Délka cyklu praní se
sušením a cyklu praní
Obr. 4 Pračky se sušičkou

Rozdíly v porovnání se starým
štítkem:
(kromě škály energetické účinnosti)
•

•

•
•

Spotřeba energie
uváděná jako spotřeba u
programu Eco na 100
cyklů
Vážená spotřeba vody
na jeden mycí cyklus v
programu Eco
Délka programu Eco
Hlučnost a emisní třída
hluku

Obr. 5 Myčky nádobí

Rozdíly v porovnání se starým
štítkem
(kromě škály energetické
účinnosti)
•

•

•
•
•

Spotřeba energie
uvedená na 1000 h
provozu
Ukazatel spotřeby
energie v režimu
vysokého
dynamického rozsahu
na 1000 h provozu
Již se neuvádí příkon (W)
Již se neuvádí, zda je přístroj vybaven tlačítkovým vypínačem
Ukazatel počtu vodorovných a svislých pixelů

Obr. 6 Televizory a displeje

Rozdíly v porovnání se starým štítkem:
(kromě škály energetické účinnosti)
•

Žádné rozdíly v porovnání s
předchozími údaji

Obr. 7 Světelné zdroje

S čím dalším je u nových štítků nutné počítat?
Třídy účinnosti
•

V době, kdy bude nový štítek zaváděn v prodejnách, nebudou existovat produkty třídy A. Zpočátku
bude třída A záměrně nevyužita, aby se ponechal prostor pro další inovace produktů.

•

Nejúspornější produkty, které mají nyní třídu A+++, tak budou přibližně odpovídat třídě B či C nového
štítku. Přesné přeškálování záleží na konkrétní produktové kategorii.

Piktogramy
•

Nová verze štítku bude používat většinu piktogramů ze starého štítku. Některé piktogramy však byly
mírně upraveny a bylo přidáno několik nových (např. energetická účinnost v režimu HDR u televizorů a
obrazovek, doba praní u praček).

Databáze produktů EU a QR kód
•

•

Všechny produkty označené štítkem by měly být dle legislativy zaregistrovány v nové databázi
produktů EU (EPREL), vkládání údajů mají na starosti výrobci/obchodníci. Databáze poskytuje další
údaje o produktech, které nejsou uvedeny na štítku. Databáze je rozdělena do dvou oddílů pro různé
cílové skupiny:

o

Oddíl pro průzkum trhu: Tento oddíl je přístupný pouze institucím provádějícím průzkum a
dozor trhu. Zde uvedené údaje mají primárně sloužit k usnadnění průzkumů a dozoru trhu –
týká se například ověřování pravosti deklarací u jednotlivých výrobků.

o

Oddíl pro spotřebitele, profesionální kupující, obchodníky a další uživatele: Tento oddíl bude
přístupný od léta 2020. Do března 2021 zde budou uváděny údaje o produktech týkající se
starého (současného) štítku. Údaje týkající se nového štítku budou přístupné od března 2021.

Údaje v databázi produktů budou přístupné přímo ze stránek EU, popř. pomocí QR kódu uvedeného na
štítcích. Speciální aplikace, kterou v současnosti vyvíjí nezávislé organizace, umožní porovnat údaje o
produktech a spočítat náklady.

Kdy začnou výrobci/dodavatelé dodávat nový štítek a kdy bude muset být používán
v prodejnách a internetových obchodech?
Domácí spotřebiče, elektronické displeje, televizory
Produkty umístěné na trh před a po 1. listopadu 2020 a stále dostupné na trhu i po tomto datu
Čtyřměsíční přechodná doba mezi 1.11.2020 a 28.2.2021:
o

Dodavatelé znovu registrují produkt v databázi EPREL s novým štítkem a na základě nového
nařízení

o

Dodavatelé poskytnou s novým zbožím starý štítek, nový štítek a informační listy

o

Dodavatelé, na požádání prodejců, poskytnou nový štítek pro produkty, které je již u prodejců
naskladněno

Během pracovních 14 dní mezi 1.3.2021 a 18.3.2021:
o

Staré štítky musí být nahrazeny novými štítky

o

Speciální požadavky pro elektronické displeje: dodavatel musí buď štítek vytisknout na obal,
nebo přilepit nový barevný štítek na balení. Pokud je produktový model v místě prodeje
nerozbalen (vystaven pouze v obalu), prodejce musí zaručit viditelnost štítku pro zákazníky.

o

Speciální požadavky v případě prodeje na dálku nebo prostřednictvím internetu: Vedle
produktového modelu a jakékoliv informace o něm na internetu musí být
umístěna šipka s energetickou třídou a škálou energetických tříd. Informační list
musí být poskytnut zákazníkům v tištěné formě nebo na internetové stránce
dodavatele.

Nové produkty umístěné na trh od 1.11.2020 dále, ale prodávané koncovým zákazníkům pouze
po 1.3.2021
Od 1.11.2020 dále:
o Dodavatelé registrují produkt do databáze EPREL pouze na základě nového nařízení
o

Dodavatelé poskytují obchodníkům nový štítek a související informační list

Od 1.3.2021:
o

V kamenných i internetových prodejnách jsou zobrazeny nové štítky.

o

V případě prodeje na dálku nebo na internetu se podívejte na dodatečné požadavky výše

o

Pro elektronické displeje se podívejte na dodatečné požadavky výše

Produkty prodávané na trhu již před 1.11.2020, které ale nejsou umístěny na trhu po 1.11.2020
nebo pokud dodavatel ukončil svoji činnost (vztahuje se na všechny produktové skupiny, kde nový
štítek zahrnuje nové testovací metody)
Od 1.3.2021 do 30.11.2021
o

Dodavatel nemusí poskytovat žádné nové informace

o

Prodejci během devítiměsíční přechodné doby stále mohou prodávat produkty se starým
štítkem

Od 1.12.2021
o

Produkty se starým štítkem není možné dále prodávat.

Obr. 8 Proces nahrazení štítku pro domácí spotřebiče, elektronické displeje a televizory

Dodatečné požadavky
1. V případě prodeje na dálku nebo prostřednictvím internetu:
•

Vedle modelu produktu bude umístěna šipka s energetickou třídou produktu a škálou tříd. Informační list bude
poskytnut v tištěné formě nebo na internetu. Detailní požadavky týkající se implementace štítkování pro prodej na
dálku a prostřednictvím internetu jsou komplexní a je vhodné čerpat přímo z nařízení.

2. Specifické požadavky pro displeje:
•
•

dodavatel musí vytisknout buď barevný štítek na obal nebo přilepit štítek na balení,
v případě, že je produktový model vystaven v obalu (tedy není vyňat z balení), musí obchodník zajistit viditelnost
štítku pro zákazníky (tedy musí být vidět strana balení se štítkem).

Světelné zdroje
Nové světelné zdroje umístěné na trh po 1.9.2021
•

Od 1.5.2021, kdy je produkt umístěn na trh
o

Dodavatel registruje svůj produkt do databáze EPREL na základě nového nařízení a poskytne
tištěný nový štítek na obalu

o

Dodavatel poskytne prodejcům elektronicky související informační list. Prodejci mohou také
požádat o tištěnou formu.

•

Od 1.9.2021
o

Prodejci musí vystavovat nové produkty s novým štítkem na obalu v kamenných i internetových
obchodech

Světelné zdroje již umístěné na trhu před 1.9.2021
•

Od 1.5.2021
o

•

•

Dodavatelé znovu registrují svůj produkt v databázi EPREL na základě nového nařízení včetně
nového štítku a souvisejícího informačního listu

Přechodná doba 18 měsíců od 1.9.2021 do 28.2.2023
o

Produkty umístěné již na trhu před 1.9.2021 mohou být stále prodávány se starým štítkem.

o

Dodavatelé, na vyžádání od obchodníků, dodají samolepky s novým štítkem a související
informační list pro produkty, které jsou již naskladněny u obchodníků.

Od 1.3.2023
o

Starý štítek na balení nebo u balení bude překryt nálepkou s novým štítkem stejné velikosti

o

Bude poskytnut nový informační list

Obr. 9 Proces náhrady štítku pro světelné zdroje

Jaké další požadavky je nutné zohlednit?
•

Požadavky týkající se konkrétního umístění nového štítku zůstávají stejné jako u toho současného.

•

Výměnu je nutné provést během 14 dnů, jak je uvedeno výše. Čtrnáctidenní lhůtou se rozumí pouze
pracovní dny, od pondělí do pátku, bez sobot a nedělí.

•

Nové štítky nelze v kamenných prodejnách a internetových obchodech používat před 1. 3. 2021.

•

Požadavky týkající se načasování výměny jsou stejné pro kamenné prodejny i pro internetové
obchody.

•

Jakákoliv viditelná reklama na produkt s novým štítkem obsahující nový energetický štítek nesmí být
zveřejněná před adekvátním datem vstupu platnosti štítku (1. března či 1. září 2021 dle produktové
kategorie). Katalogy mohou být připraveny, ale nemohou být distribuovány před těmito daty. To samé
platí pro reklamy na internetu.
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