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PŘEŠTÍTKOVÁNÍ VÝROBKŮ

Úvod, důvody, rozsah změn,…

Petr Vozka, Ministerstvo průmyslu a obchodu



ENERGETICKÝ ŠTÍTEK – OVLIVŇUJE 
ROZHODOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ

Energetické štítky, které EU 

zavedla, ovlivňují rozhodnutí 79 % 

Evropanů při nákupu domácích 

spotřebičů.     V Česku je to 

dokonce  84 %. 

Zdroj dat: Eurobarometr 492, QB8, 

průzkum proběhl v květnu 2019



ENERGETICKÝ ŠTÍTEK – PRÁVNÍ RÁMEC

Přímo použitelné legislativní akty EU:

Nařízení 2017/1369, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky (čl. 

11 ke změně stupnice štítků)

Prováděcí nařízení (akty v přenesené pravomoci) stanovují podrobné požadavky pro 

jednotlivé výrobkové skupiny (např. pro pračky platí nařízení 1061/2010, od 1. 3. 2021 

nařízení 2019/2014)

Národní legislativa ČR:

Zákon 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (základní 

požadavky na štítkování a sankce) a vyhláška 319/2019 Sb., o energetickém štítkování a 

ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie



ENERGETICKÝ ŠTÍTEK – DŮVODY KE ZMĚNĚ

V současnosti užívaný rozsah energetických tříd A+++/G je méně přehledný

Většina výrobků v oblasti domácích spotřebičů spadá již nyní  do 2-3 nejvyšších tříd

Rozdíl mezi A+, A++ a A+++ je pro zákazníky méně patrný

Výrobci nejsou tolik motivováni k vývoji efektivnějších výrobků

1. března 2021 bude proto pro některé spotřebiče zaveden nový energetický štítek, který 

bude mít rozsah tříd A až G.



PŘEŠTÍTKOVÁNÍ – KTERÝCH VÝROBKŮ SE TÝKÁ?

Nový štítek od 1. 3. 2021:

Chladničky a mrazničky (domácí použití)

Pračky a kombinované pračky se sušičkami

Myčky nádobí

Televizory, monitory a elektronické displeje

Nový štítek od 1. 9. 2021:

Světelné zdroje



PŘEŠTÍTKOVÁNÍ – CO BUDE NOVÉ?

Rozsah tříd A - G

QR kód s odkazem na 
evropskou databázi 
EPREL pro snadné 
porovnání výrobků

Spotřeba 
energie 

uprostřed 
štítku

Inovované 
a doplněné 
piktogramy

Nový štítek 
pro pračky

Stávající štítek 
(pro pračky, do 1. 3. 2021)



PŘEŠTÍTKOVÁNÍ – ZAŘAZENÍ VÝROBKŮ DO TŘÍD

Při uvedení nových štítků nebude na trhu žádný výrobek v nejvyšší třídě A. Třída A 

bude ponechána prázdná pro další možné zlepšení energetické účinnosti výrobků.

Dnešní nejúčinnější výrobky ve třídě A+++ budou na novém štítku zařazeny přibližně 

do třídy B nebo C (podle produktové skupiny) – nezhoršuje se ale jejich energetická 

účinnost.

Některé piktogramy na štítku byly mírně upraveny a některé jsou zcela nové: např. 

doba pracího cyklu u praček prádla nebo účinnost při vysoce dynamickém rozsahu 

(HDR) u televizorů a elektronických displejů.



PŘEŠTÍTKOVÁNÍ – ZÁKLADNÍ TERMÍNY

Dodavatelé

1. 11. 2020 – 28. 2. 2021 poskytují k výrobku stávající a nový štítek

Od 1. 3. 2021 poskytují k výrobku pouze nový štítek

Obchodníci

V období 1. 3. 2021 – 18. 3. 2021 nahradí stávající štítky novými štítky (na výrobku 

musí být vždy jen jeden štítek)

Po 18. 3. 2021 musí být výrobek opatřen pouze novým štítkem  



DĚKUJI ZA POZORNOST



NOVÝ ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

ÚČEL A VÝHODY
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NOVÝ ENERGETICKÝ ŠTÍTEK – ÚČEL A VÝHODY

EVROPSKÝ ENERGETICKÝ ŠTÍTEK... ÚSPĚŠNÝ 

PŘÍBĚH:

 Evropský energetický štítek již více než 25 

let motivuje k větší a větší energetické 

účinnosti produktů.

 Evropský energetický štítek je hnací silou 

inovací efektivních spotřebičů.

 Energetická spotřeba a spojené náklady na 

energii spotřebičů se významně snížily.

PROČ NOVÝ ENERGETICKÝ ŠTÍTEK?

V současnosti užívané schéma A+++/G je 

již méně efektivní.

Většina produktů spadá již nyní do 2-3 

nejvyšších tříd.

Rozdíl mezi A+, A++ a A+++ je pro 

zákazníky méně jasný.

Výrobci jsou méně motivováni k vývoji 

efektivnějších produktů.
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1. března 2021 bude zaveden nový přeškálovaný energetický 

štítek, který bude mít pouze třídy A až G.



VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKY PLYNOUCÍ Z NÁKUPU 
EFEKTIVNĚJŠÍCH PRODUKTŮ

Pokud si zákazníci vybírají produkty z nejvyšší dostupné energetické třídy, mohou dosáhnout 
podstatných úspor...

Výběrem sušičky ve třídě A++ oproti sušičce ve třídě B lze ušetřit 2900 kWh během životnosti 
produktu (cca přes 11 tisíc Kč).

Výběrem chladničky (200 l) ve třídě A+++ oproti chladničce ve třídě A lze ušetřit 600 kWh během 
životnosti chladničky (téměř 2500 Kč).

Výběrem chladničky s mrazničkou (200/100 l) ve třídě A+++ oproti třídě A+ lze ušetřit 1500 kWh 
během životnosti spotřebiče (cca 6 tisíc Kč).

Pokud sledujete televizi s úhlopříčkou 132 cm 4 hodiny denně, ušetříte s televizorem A++ 1000 
kWh oproti televizoru ve třídě B (cca 4 tisíc Kč).
* cena za 1 kWh je určena na 4 Kč 14

 Evropský energetický štítek poskytuje jasné a jednoduché označení energetické 
účinnosti

 Zákazníci ušetří více peněz na elektrické energii a omezí produkci skleníkových plynů



KTERÉ ŠTÍTKY BUDOU V ROCE 2021 NOVÉ?

Nové energetické štítky budou zavedeny 

postupně podle jednotlivých nařízení EU.

V roce 2021 budou zavedeny nové 

energetické štítky do kamenných a 

internetových prodejen pro 5 

produktových skupin:

Chladničky a mrazničky (domácí 

použití)

Pračky a kombinované pračky se 

sušičkami

Myčky nádobí

Televizory a elektronické displeje

Světelné zdroje
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JAKÉ JSOU HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI STARÝM A NOVÝM 
ŠTÍTKEM?

Jednotná škála A-G pro všechny produkty

QR kód s přímým odkazem na evropskou 

databázi podporuje transparentnost a 

jednodušší dohled nad trhem

Spotřeba energie produktů je nově uvedena 

na zvýrazněném místě uprostřed štítku

Některé piktogramy, popisující provozní 

vlastnosti, byly revidovány, další jsou zcela 

nové
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QR kód

Energetická třída

Spotřeba energie

Piktogramy



PRODUKTOVÉ SKUPINY

VLASTNOSTI NOVÉHO ŠTÍTKU
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NOVÝ ŠTÍTEK PRO CHLADNIČKY A MRAZNIČKY
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Rozdíly oproti starému štítku

• Odlišný piktogram pro chlazené 

prostory

• Odlišný piktogram pro emise 

hluku 

• Nová emisní třída hluku

Škála tříd A-G

Roční spotřeba
energie (kWh/rok)

Celkový objem chlazených
prostorů (v litrech)Celkový objem

mrazicích prostorů
(v litrech)

Úroveň emisí hluku (dB(A)) a emisní třída hluku

Energetická třída
produktu

QR kód

Starý štítek



NOVÝ ŠTÍTEK PRO VINOTÉKY
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Rozdíly oproti starému štítku

• Nový piktogram pro láhve

• Odlišný piktogram pro emise 

hluku 

• Nově označení emisní třídy 

hluku

Škála tříd A-G

Roční spotřeba
energie (kWh/rok)

Počet standardních láhví
na víno, které mohou být chlazeny

Úroveň emisí hluku (dB(A))
a emisní třída hluku

Energetická třída
produktu

QR kód

Starý štítek



PRODUKTOVÝ INFORMAČNÍ LIST: CHLADNIČKY A 
MRAZNIČKY
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Zajišťuje dodavatel. 

Co má být v informačním listu

Obecné informace:
• Název dodavatele nebo obchodní značka
• Adresa dodavatele
• Identifikace modelu
• Typ chladicího spotřebiče
• Minimální doba záruky poskytovaná 

výrobcem
• Dodatečné informace

Obecné produktové parametry

Celkové rozměry (v mm) Celkový objem (dm3 či litry)

Index energetické účinnosti 
(EEI)

Energetická třída

Emise hluku ve vzduchu
(dB(A) re 1 pW)

Emisní třída hluku

Roční spotřeba energie
(kWh/r)

Klimatická třída

Minimální okolní teplota (°C) Maximální okolní teplota (°C)

Zimní nastavení

Parametry oddílů

Typ oddílu: spíž, uchovávání vína, s mírnou teplotou, čerstvé 
potraviny, zchlazovací, bez označení hvězdičkou nebo výroba 
ledu, jedno až čtyřhvězdičkové prostory, prostor s 
nastavitelnou teplotou;

Parametry světelného zdroje

Typ světelného zdroje Energetická třída

Plná verze informačního listu:
EU odkaz

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1575537791838&uri=CELEX:32019R2016


NOVÝ ŠTÍTEK PRO MYČKY
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Rozdíly oproti starému štítku

• Spotřeba energie uvedená pro 

eko-program za 100 cyklů (bylo 

za rok)

• Vážená spotřeba vody pro eko-

program na jeden cyklus

• Doba trvání eko-programu

• Úroveň emisí hluku a emisní 

třída hluku

Škála tříd A-G

Spotřeba energie v 
eko-programu za 
100 cyklů (kWh/rok)

Spotřeba vody na cyklus
v eko-programu (v litrech)

Jmenovitá kapacita
v počtu standardních
sad nádobí v eko-
programu

Úroveň emisí hluku (dB(A))
a emisní třída hluku

Doba trvání eko-programu
(hodiny a minuty)

Energetická třída
produktu

QR kód

Starý štítek



PRODUKTOVÝ INFORMAČNÍ LIST: MYČKY
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Zajišťuje dodavatel. 

Co má být v informačním listu

Obecné informace:
• Název dodavatele nebo obchodní značka
• Adresa dodavatele
• Identifikace modelu
• Minimální doba záruky nabízená 

dodavatelem
• Dodatečné informace

Obecné produktové parametry

Jmenovitá kapacita (ps) Rozměry v mm

Index energetické účinnosti 
(EEI)

Energetická třída

Index čistící schopnosti Index sušící schopnosti

Spotřeba energie na cyklus 
(kWh)

Spotřeba vody na cyklus 
(litry)

Doba trvání programu
(h:min)

Typ

Emise hluku ve vzduchu
(dB(A) re 1 pW)

Emisní třída hluku

Vypnutý stav (W) Pohotovostní režim (W)

Odložený start (W)
(v příslušných případech)

Pohotovostní režim při 
připojení na síť (W) (v př. př.)

Plná verze informačního listu:
EU odkaz

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1575537989799&uri=CELEX:32019R2017


NOVÝ ŠTÍTEK PRO PRAČKY

23

Rozdíly oproti starému štítku

• Spotřeba energie specifikovaná 

jako vážená spotřeba za 100 

cyklů (bylo za rok)

• Jmenovitá kapacita pro eko-

program 40-60°C

• Vážená spotřeba vody za cyklus

• Emise hluku pouze při 

odstřeďování, nikoliv při praní, 

dodatečná emisní třída hluku

• Doba trvání eko-programu 40-

60°C

Škála tříd A-G

Vážená spotřeba 
energie za 100 cyklů
(kWh)

Vážená spotřeba vody
za cyklus (v litrech)

Jmenovitá kapacita pro
eko-program 40-60 (kg)

Úroveň emisí hluku (dB(A))
a emisní třída hluku

Doba trvání eko-programu 40-60
(hodiny a minuty)

Třída účinnosti sušení
odstředěním

Energetická třída
produktu

QR kód

Starý štítek



PRODUKTOVÝ INFORMAČNÍ LIST: PRAČKY
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Zajišťuje dodavatel. 

Co má být v informačním listu

Obecné informace:
• Název dodavatele nebo obchodní značka
• Adresa dodavatele
• Identifikace modelu
• Minimální doba záruky nabízená 

dodavatelem
• Dodatečné informace

Obecné produktové parametry

Jmenovitá kapacita (kg) Rozměry v cm

Index energetické účinnosti 
(EEI)

Energetická třída

Index prací účinnosti Účinnost máchání (g/kg)

Spotřeba energie na cyklus 
(kWh)

Spotřeba vody na cyklus 
(litry)

Maximální teplota uvnitř 
textilních výrobků (°C)

Zbytkový obsah vlhkosti (%)

Otáčky při odstřeďování
(ot./min.)

Třída účinnosti sušení 
odstřeďováním

Doba trvání programu
(h:min)

Typ

Emise hluku ve vzduchu při 
odstřeďování (dB(A) re 1 pW)

Emisní třída hluku
(odstřeďování)

Vypnutý stav (W) Pohotovostní režim (W)

Odložený start (W) (v 
příslušných případech)

Pohotovostní režim při 
připojení na síť (W) (v př. př.)

Plná verze informačního listu:
EU odkaz

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1575536811417&uri=CELEX:32019R2014


NOVÝ ŠTÍTEK PRO PRAČKY SE SUŠIČKAMI

25

Rozdíly oproti starému štítku

• Spotřeba energie udávaná jako 

vážená spotřeba za 100 cyklů

• Jmenovitá kapacita pro úplný 

(praní+sušení) a prací cyklus

• Vážená spotřeba vody pro 

úplný (praní+sušení) a prací 

cyklus

• Emise hluku při odstřeďování 

včetně emisní třídy hluku

• Doba trvání úplného 

(praní+sušení) a pracího cyklu

Škála tříd A-G

Spotřeba energie pro 
100 úplných cyklů 
(praní+sušení) (kWh)

Jmenovitá kapacita cyklu 
praní+sušení (kg) 

Úroveň emisí hluku (dB(A)) při 
odstřeďování a emisní třída hluku

Třída účinnosti sušení
odstřeďováním

Energetická účinnost
pro prací cyklus

QR kód

Energetická účinnost
pro úplný cyklus 
(praní+sušení)

Spotřeba energie pro
100 pracích cyklů (kWh)

Jmenovitá kapacita pro praní (kg)

Spotřeba vody pro prací cyklus
(v litrech/cyklus)

Spotřeba vody pro úplný cyklus
(praní+sušení) (v litrech) 

Doba trvání pracího cyklu
při jmenovité kapacitě
(hodiny a minuty) 

Doba trvání úplného cyklu
(praní+sušení) při jmenovité
kapacitě (hodiny a minuty)

Starý štítek



PRODUKTOVÝ INFORMAČNÍ LIST: PRAČKY SE SUŠIČKAMI
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Zajišťuje dodavatel. 

Co má být v informačním listu

Obecné informace:
• Název dodavatele nebo obchodní značka
• Adresa dodavatele
• Identifikace modelu
• Minimální doba záruky nabízená 

dodavatelem
• Dodatečné informace

Obecné produktové parametry

Jmenovitá kapacita (kg) Rozměry v cm a typ

Index energetické účinnosti 
(EEI)

Energetická třída

Index prací účinnosti Účinnost máchání (g/kg suché 
prádlo)

Spotřeba energie na cyklus 
(kWh)

Spotřeba vody na cyklus (v 
litrech)

Maximální teplota uvnitř 
textilních výrobků (°C)

Zbytkový obsah vlhkosti (%)

Otáčky při odstřeďování
(ot./min.)

Třída účinnosti sušení 
odstředěním

Doba trvání eko-programu
40-60 (h:min)

Doba trvání pracího a sušícího
cyklu (h:min)

Emise hluku ve vzduchu při 
odstřeďování (dB(A) re 1 pW)

Emisní třída hluku
(odstřeďování)

Vypnutý stav (W) Pohotovostní režim (W)

Odložený start (W) (v 
příslušných případech)

Pohotovostní režim při 
připojení na síť (W) (v př. př.)

Plná verze informačního listu:
EU odkaz

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2014&from=EN#d1e32-35-1


NOVÝ ŠTÍTEK PRO TELEVIZORY A ELEKTRONICKÉ DISPLEJE
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Rozdíly oproti starému štítku

• Energetická spotřeba 

specifikovaná za 1000 h 

provozu

• Ukazatel spotřeby ve vysoce 

dynamickém módu za 1000 h 

provozu

• Již žádné označení příkonu (W)

• Již žádné označení pevného 

síťového vypínače

• Rozlišení v bodech (pixelech)

Škála tříd A-G

Energetická spotřeba ve 
standardním 
dynamickém rozsahu
(SDR) za 1000 h 
(kWh/1000h) Energetická spotřeba ve

vysokém dynamnickém
rozsahu (HDR) za 1000 h (kWh)

Úhlopříčka (cm, palce), 
rozlišení horizontální
a vertikální (body)

Energetická třída
produktu

QR kód

Starý štítek



PRODUKTOVÝ INFORMAČNÍ LIST: TELEVIZORY A 
ELEKTRONICKÉ DISPLEJE
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Co má být v informačním listu

Obecné informace:
• Název dodavatele nebo obchodní značka
• Identifikace modelu

Informace

Energetická třída pro standardní 

dynamický rozsah (SDR)

Viditelná plocha obrazovky (cm2)

Příkon v zapnutém stavu (SDR) (W) Použitá technologie panelů

Energetická třída (HDR) Dostupné automatické ovládání 

jasu

Příkon v HDR (W) Dostupné rozpoznávání hlasu

Příkon ve vypnutém stavu (W) Detektor přítomnosti

Příkon v pohotovostním režimu (W) Obnovovací frekvence (Hz)

Příkon v síťovém pohotovostním 

režimu (W)

Minimální dostupnost aktualizací 

softwaru a firmwaru (datum)

Kategorie elektronického displeje Minimální dostupnost náhradních 

dílů (datum)

Poměr stran Minimální garantovaná podpora 

výrobku (datum)

Rozlišení obrazovky (v 

bodech=pixelech)

Typ napájení

Úhlopříčka obrazovky (cm,

volitelně v palcích)

Plná verze informačního listu:
EU odkaz

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2019:315:TOC


NOVÝ ŠTÍTEK PRO SVĚTELNÉ ZDROJE
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Žádné rozdíly oproti starému 

štítku

Energetická třída
produktu

Škála tříd A-G

Spotřeba energie 
za 1000 h 
(kWh/1000h)

QR kód

Starý štítek



PRODUKTOVÝ INFORMAČNÍ LIST: SVĚTELNÉ ZDROJE
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Zajišťuje dodavatel.

Co má být v informačním listu

Obecné informace:
• Název dodavatele nebo obchodní značka
• Adresa dodavatele
• Identifikace modelu
• Typ světelného zdroje

Obecné produktové parametry

Spotřeba energie v zapnutém 

stavu za 1000 h (kWh)
Energetická třída

Užitečný světelný tok (Φuse), 

označení, zda se jedná o 

všesměrový (360°), v širokém 

kuželu (120°) nebo úzkém kuželu

(90°)

Náhradní teplota chromatičnosti 
v kelvinech, zaokrouhlená na 
100 K, nebo rozsah zaokrouhlený 

na 100 K, který lze nastavit

Příkon v zapnutém stavu (Pon) (W) Příkon v pohotovostním režimu 
(Psb) (W)

Příkon v pohotovostním stavu při 

připojení na síť (Pnet) pro CLS (W)
Index podání barev, případně 
rozsah, který může být nastaven

Vnější rozměry bez předřadníků a 

dalších součástí (v mm)
Spektrální složení v rozsahu 250 
nm a 800 nm, při plném výkonu

Údaj o rovnocenném příkonu Pokud ano, rovnocenný příkon (W)

další specifické parametry: směrový světelný zdroj, LED a OLED a další

Plná verze informačního listu:
EU odkaz

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1575537561243&uri=CELEX:32019R2015


ŠTÍTKY, KTERÉ ZŮSTÁVAJÍ I PO 1. BŘEZNU 2021:
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Klimatizace Trouby Sušičky Ohřívače
vody

Kotle Odsavače
par



SPUŠTĚNÍ NOVÝCH ŠTÍTKŮ

ČASOVÝ ROZVRH, ČASTÉ DOTAZY, EPREL
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NÁHRADA ŠTÍTKŮ PRO DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE, 
TELEVIZORY A ELEKTRONICKÉ DISPLEJE

PRODUKTY UMÍSTĚNÉ NA TRHU PŘED 1.11.2020 A STÁLE NA TRHU PO TOMTO DATU:

33

čtyřměsíční přechodná doba

• Dodavatelé musí znovu zaregistrovat 
do databáze EPREL produkt, který má 
nový štítek na základě nového nařízení

• Dodavatelé poskytnou s novými kusy 
produktů 2 štítky a informační listy 

• Dodavatelé, na vyžádání od 
obchodníků, poskytnou nový štítek pro 
produkty, které jsou již u obchodníků 
naskladněny

od 1.11.2020  do 28.2.2021 od 1.3.2021 do 18.3.2021

Nahrazení štítku v kamenném
a internetovém obchodě

• Staré vystavené štítky budou 
nahrazeny novými štítky během 14 
pracovních dní.

• V případě internetového nebo 
dálkového prodeje se podívejte na 
dodatečné požadavky

• Pro displeje se podívejte na 
dodatečné požadavky



NÁHRADA ŠTÍTKŮ PRO DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE, 
TELEVIZORY A ELEKTRONICKÉ DISPLEJE
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NOVÉ PRODUKTY UMÍSTĚNÉ NA TRH OD 1.11.2020 A DÁLE, ALE PRODÁVANÉ KONCOVÝM 
UŽIVATELŮM POUZE PO 1.3.2021:

od 1.11.2020 dále od 1.3.2021

• V případě prodeje na internetu a 
na dálku se podívejte na 
dodatečné požadavky

• Pro displeje se podívejte na 
dodatečné požadavky

• Dodavatelé zaregistrují v databázi 
EPREL produkt pouze na základě 
nového nařízení

• Dodavatelé poskytnou obchodníkům 
nový štítek a informační list

Poskytnutí nového štítku
a informačního listu

Nový produkt s novým štítkem v 
obchodech a v internetových obchodech



NÁHRADA ŠTÍTKŮ PRO DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE, 
TELEVIZORY A ELEKTRONICKÉ DISPLEJE
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PRODUKTY NA TRHU JIŽ PŘED 1.11.2020, KTERÉ ALE NEBUDOU DODÁVÁNY NA TRH PO 
1.11.2020 NEBO POKUD OBCHODNÍK UKONČIL SVÉ AKTIVITY:

od 1.3.2021 do 30.11.2021

Vyřazení produktů v kamenných i 
internetových obchodech

• Dodavatelé nemusí poskytovat 
žádné nové informace.

• Produkty mohou být stále v 
prodeji se starým štítkem 
během devítiměsíční 
přechodné doby

Odstranění produktů
se starým štítkem

• Produkty se starým 
štítkem nemohou již být 
dále v prodeji.

od 1.12. 2021



PRODEJ NA DÁLKU A PO INTERNETU
Grafická šipka s energetickou 

třídou a rozsahem tříd se umístí na internetu 

vedle ceny produktového modelu.

Informační list se zákazníkům poskytne v 

papírové formě nebo na internetu (vedle ceny 

produktového modelu)

Detailní požadavky týkající se energetického 

štítku při prodeji na dálku nebo prostřednictvím 

internetu jsou v přílohách VII a VIII nařízení.

Dodavatel buď vytiskne barevně štítek na balení 

nebo na balení nalepí samolepku se štítkem.

Pokud není produktový model v místě prodeje 

vystaven (tedy není vybalen z balení), musí 

obchodník zaručit viditelnost štítku pro 

zákazníka (tedy část balení se štítkem musí být 

viditelná).

PRO ELEKTRONICKÉ DISPLEJE

DODATEČNÉ POŽADAVKY
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NÁHRADA ŠTÍTKU PRO SVĚTELNÉ ZDROJE
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SVĚTELNÉ ZDROJE JIŽ NA TRHU PŘED 1.9.2021

• Starý štítek na balení nebo 
připevněný k obalu bude 
zakryt samolepkou stejné 
velikosti s novým štítkem

• Bude vystaven nový 
informační list

od 1.3.2023

Přechodná doba 18 měsíců s možným
využitím starého štítku na balení

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

• Dodavatelé, na žádost od 
obchodníků, poskytnou 
samolepky s novým štítkem a 
informační list pro již 
naskladněné zboží.

• Dodavatelé znovu 
zaregistrují svůj produkt v 
databázi EPREL na základě 
nového nařízení včetně 
nového štítku a 
informačního listu.

od 1.5.2021

Všechny produkty
s novým štítkem

Poskytnutí dat do databáze 
EPREL dodavateli

od 1.9.2021 do 28.2.2023



NÁHRADA ŠTÍTKU PRO SVĚTELNÉ ZDROJE
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NOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE UMÍSTĚNÉ NA TRH OD 1.9.2021

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

od 1. 5. 2021, kdy je produkt umístěn na trh

Poskytnutí dat dodavatelem
do databáze EPREL a obchodníkům

• Dodavatelé zaregistrují svůj produkt do 
databáze EPREL na základě nové regulace a 
poskytnou nový štítek na balení

• Dodavatelé poskytnou obchodníkům 
informační list. Obchodníci mohou také 
požadovat informační list v tištěné formě.

Nový produkt s novým štítkem na balení 
v kamenných i online obchodech

od 1. 9. 2021



CO DALŠÍHO ZVÁŽIT:

Obecné požadavky týkající se umístění štítku jsou stejné jako u starého štítku.

Náhrada se musí provést během 14 pracovních dní v březnu 2021: Nové štítky se 

nesmí objevit v kamenných prodejnách ani na internetu před 1.3.2021.

Požadavky týkající se načasování náhrady jsou stejné pro kamenné i internetové 

obchody.
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CO DALŠÍHO ZVÁŽIT:

Vizuály (reklama) na produkty s novými štítky, např. i v katalogu nebo online, s novou 

energetickou třídou, se nesmí zveřejnit před vstupem v platnosti nového nařízení 

(1.3.2021 nebo 1.9.2021 podle produktové kategorie). Katalogy mohou být 

připraveny, ale nesmí být zveřejněny před těmito daty.

Obchodníci nemusí vyměňovat štítky v baleních již naskladněných produktů.

Obchodníci musí vyměnit existující štítek u světelných zdrojů samolepkou s novým 

štítkem stejné velikosti jako na balení nebo připevněním k balení během 18 měsíců 

po 1.9.2021 a před 28.2.2023.

Obchodníci mohou stáhnout informace o štítku také z databáze EPREL od data, kdy 

budou platit nové štítky.
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PRODUKTOVÁ DATABÁZE EU PRO ENERGETICKÉ 
ŠTÍTKOVÁNÍ

CO JE EPREL?

Evropská produktová databáze pro energetické štítkování (EPREL)

Poskytuje důležité informace o energetické účinnosti pro zákazníky a podpoří také 

aktivity dohledu nad trhem

Dodavatele mají povinnost zaregistrovat produkty v databázi EPREL před jejich 

umístěním na trh Evropské unie

Databáze poskytuje dodatečné produktové informace nad rámec energetického 

štítku.

Informace v produktové databázi budou dostupné na internetové stránce a skrze QR 

kód na energetických štítcích.

41

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_en


POZN.: PŘÍŠTÍ AKTUALIZACE ŠTÍTKŮ

Pokud jde o výrobky, u nichž může Komise dále změnit stupnici

štítků v souladu s odstavcem 3, provede Komise přezkum štítku

za účelem změny stupnice, pokud se domnívá, že:

a) 30 % kusů modelů patřících do skupiny výrobků prodaných na

trhu Unie spadá do nejvyšší energetické třídy A a lze očekávat

další technologický vývoj, nebo

b) 50 % kusů modelů patřících do skupiny výrobků prodaných na

trhu Unie spadá do dvou nejvyšších energetických tříd A a B a lze

očekávat další technologický vývoj.

(čl. 11 odst. 6 rámcového nařízení 2017/1369)



NOVÉ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY
KONTROLNÍ AKTIVITY SEI A VÝHLED V TÉTO OBLASTI

SEMINÁŘ PRO VÝROBCE A PRODEJCE
21. ŘÍJEN 2020

ING. MILOŠ STRAŠÁK



A) Kontroly týkající se zajištění ...

 Kotle / klimatizace

 Přístroje regulující, registrující dodávku TE

 Průkazy ENB

 Energetické štítkování výrobků

 Ekodesign

 Energetické audity

 Energetičtí specialisté

B) Kontroly kvality 

Průkazy ENB, zprávy o kontrole kotle, klimatizace, EA, EŠ, ekodesign

C) Vydávání závazných stanovisek

 Novostavby nebo větší změny dokončené budovy s Ac > 350 m2

 Výrobny elektřiny nebo tepla nad 20 MW tepelného příkonu

D) Cenové kontroly výplaty podpory elektřiny vyrobené z OZE

KONTROLNÍ ČINNOST SEI



§ 8 Energetické štítky

(1) Výrobky spojené se spotřebou energie, na které se vztahují požadavky označování

energetickými štítky, náležitosti označování těchto výrobků energetickými štítky, provedení a obsah

energetických štítků a informačních listů, metody a postupy měření, určení třídy energetické

účinnosti, podrobnosti obsahu technické dokumentace a údaje požadované při prodeji na dálku

stanoví prováděcí právní předpis10) nebo přímo použitelný předpis Unie upravující požadavky na

štítkování22)

(2) Dodavatel je povinen dodávat informační list v českém jazyce a energetický štítek.

10) Vyhláška č. 319/2019 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie.

22) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje

směrnice 2010/30/EU.

NOVELA ZÁKONA Č. 406/2000 SB.



Povinnosti dodavatelů: 

 Opatření výrobků energetickým štítkem a informačním listem

 Poskytnout tištěnou verzi EŠ a IL obchodníkům

 Zajistit přesnost údajů na EŠ a IL

 Zákaz uvádět na trh výrobky účelně upravené pro získání lepších parametrů během zkušebních 
podmínek

 Před uvedením modelu na trh vytvořit v databázi výrobků záznam s informacemi o tomto 
modelu

 Uchovat informace po dobu 15 let od uvedení posledního kusu

Povinnosti obchodníků:

 Vystavit EŠ, zpřístupní IL

 Vyžádat si EŠ a IL od dodavatele

Obě skupiny: 

 Uvádět v inzerci třídu z EŠ, nevystavovat jiné štítky, atd.)

 Spolupracovat s MSA, přijímat okamžitá nápravná opatření

NAŘÍZENÍ EP A RADY 2017/1369



Balení výrobku obsahuje:

 Od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021 – dva energetické štítky

 Od 1. 3. 2021 – pouze nový energetický štítek

Prodejci zobrazují:

 Do 28. 2. 2021 – pouze stávající energetický štítek

 Od 1. 3. 2021 do 18. 3. 2021 – nahrazení stávajícího novým štítkem

 Od 18. 3. 2021 – pouze nové energetické štítky

Závěrem:

 Vždy musí být vystaven pouze jeden aktuálně platný energetický štítek

 Nevystavovat nové energetické štítky dříve než 1. 3. 2021

VÝHLED V OBLASTI KONTROLY EŠ



Členské státy EU zohlední následující podmínky:

 Výjimečné a nepředvídané okolnosti způsobené krizí COVID-19, které výrobci prokázali a které jim

brání v plnění povinností vyplývajících z nařízení o označování energetickými štítky.

 Relativně omezený charakter tohoto problému, a to vzhledem k relativně krátké době, během níž

by výrobci mohli nadále uvádět na trh výrobky pouze se stávajícím označením.

 Potřeba, aby výrobci i nadále mohli uvádět své výrobky na trh, a to zejména ty, které jsou

uskladněny v jejich skladech.

Vymáhání povinností v období od 1. listopadu 2020 do 1. března 2021 dodávat výrobek se změněnou

stupnicí je na rozhodnutí daných orgánů dozoru nad trhem.

V případě nedostatečného vymáhání nebude Komise zahajovat řízení o nesplnění povinnosti.

OZNÁMENÍ KOMISE (2020/C 182/02)



DĚKUJI ZA POZORNOST!
WWW.CR-SEI.CZ

MSTRASAK@CR-SEI.CZ

http://www.cr-sei.cz/
mailto:mstrasak@cr-sei.cz


NABÍDKA PROJEKTU LABEL 2020

WEB, VZDĚLÁVÁNÍ, NÁSTROJE
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LABEL2020: PROJEKTOVÉ KONSORCIUM

• 20 energetických a 
environmentálních agentur a 
společností v 16 státech EU

• Více než 100 přidružených 
partnerů

51

Projekt LABEL 2020 v České republice organizuje 

SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú. 

s podporou



Nástroje a služby pro

Zákazníci a profesionální nákupčí

Prodejci

Dodavatelé (výrobci, dealeři, dovozci)

Tvůrci politik, veřejný sektor

Klíčoví hráči v EU a dohled nad trhem

Média

PROJEKT LABEL 2020:

PODPORA EFEKTIVNÍ IMPLEMENTACE NOVÝCH ENERGETICKÝCH ŠTÍTKŮ
PRO PODPORU DODÁVKY A POPTÁVKY ENERGETICKY ÚČINNÝCH PRODUKTŮ
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LABEL 2020: NÁSTROJE
POZN.: VYUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ DLE ZÁJMU MÍSTNÍCH PARTNERŮ

Nástroje a služby pro 
spotřebitele  a hromadný 

nákup

Nástroje a služby pro 
prodejce, dodavatele, 

sektor služeb

Komunikace přes média, 
semináře a internetová 

prezentace

IT nástroje
- Mobilní aplikace na podporu 

vyhledávání produktů, srovnávání, 
výpočet provozních nákladů, apod.

- Online nástroje pro vyhledávání 
nejúspornějších modelů

- Informační nástroje pro spotřebitele
- Informace pro profesionální nakupování 

Nástroje pro děti
- Krátké filmy pro online využití

Tištěné a digitální návody
- Leták/brožura pro spotřebitele
- Leták/brožura pro hromadné nakupování

Vzdělávací nástroje pro prodejce
- E-learning pro prodejce
- Tréninkové materiály, prezentace a 

dokumenty (pro interní vzdělávání a 
vzdělávání lektorů)

Informační nástroje pro prodejce
- Letáky, plakáty
- Informační obsah pro prodejní TV
- Informační obsah pro e-shopy
- Informační obsah a hry pro děti
- Kalkulačky a nástroje pro prodavače

Informační nástroje pro hromadný nákup, 
dodavatele a podporovatele
- Informační nástroje pro veřejné instituce 

(pro podpůrné nástroje, nakupování, 
veřejné zakázky

- Informační nástroje pro organizátory
- Informační podpora pro prodejce a 

dodavatele

Komunikace v médiích 
Články, tiskové zprávy, info-grafiky, spoty pro
- Tištěná média, TV, rádio
- Elektronická média 
- Sociální média

Komunikace formou seminářů aj.
- Veletrhy
- Konference

Komunikace na internetových platformách a 
sítích
- Spolupráce se spotřebitelskými servery
- Spolupráce se servery pro hromadné 

zelené nakupování
- Spolupráce s informačními servery 



JIŽ DOSTUPNÉ NÁSTROJE PROJEKTU LABEL 2020

https://www.label2020.cz

INTERNETOVÁ STRÁNKA – INFORMAČNÍ SLUŽBA PRO ZÁKAZNÍKY A PRODEJCE
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https://www.label2020.cz/


JIŽ DOSTUPNÉ NÁSTROJE PROJEKTU LABEL 2020

∞ https://www.label2020.cz/prodejci/otazky
-a-odpovedi/

OTÁZKY A ODPOVĚDI A PRAVIDLA
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∞ https://www.label2020.cz/fileadmin/cz/
pdf/Label_Guide_Retailer_FINAL_CZ.pdf

https://www.label2020.cz/prodejci/otazky-a-odpovedi/
https://www.label2020.cz/fileadmin/cz/pdf/Label_Guide_Retailer_FINAL_CZ.pdf


Ve spolupráci s ČT a MPO, 

Připravováno do vysílání na 

únor a březen 2021.

TV SPOT - ČT
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Dvě verze: 

Pro prodejce 

Pro zákazníky 

A4 nebo upravitelné do menšího formátu.

Možnost využití informačních letáků -

DVOJÍ DISTRIBUCE ŠTÍTKŮ V BALENÍ DO 2/2021
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Samostatné letáky pro spotřebitele:

Pračky, kombinované pračky se 

sušičkou, myčky

Chladničky, mrazničky a jejich 

kombinace

TV a monitory 

Zdroje světla 

Úprava, využití, distribuce… 

PRODUKTOVÉ LETÁKY – CHLAZENÍ, MYTÍ, TV, SVĚTLO
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Samostatné letáky pro prodejce:

Pračky, kombinované pračky se 

sušičkou, myčky

Chladničky, mrazničky a jejich 

kombinace

TV a monitory 

Zdroje světla 

Úprava, využití, distribuce… 

PRODUKTOVÉ LETÁKY – INFO PRO PRODAVAČE
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• Různé formáty / 

velikosti 

• Ve všech variantách –

podle produktových 

skupin 

• Odkaz na –

label2020.cz / stránku s 

bližšími informacemi

WEBOVÉ BANNERY 
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• Software pro zapojení 

do firemního systému 

• Formát: PDF, web, 

SCORM 

• Možnost aktualizace / 

úpravy do potřebné 

podoby (struktura, 

formát, délka...)

ELEARNING
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AKTUÁLNÍ NÁSTROJE PROJEKTU LABEL 2020:

Vzdělávací materiály

• Pro spotřebitele

• Pro prodejce

E-learning 

Letáky

Krátké video

Mobilní informační 

nástroj
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Možnost spolupráce: 

Využití materiálů v  

projektovém designu 

Úprava designu do 

vlastní verze

Distribuce elektronická 

/ tištěná? 

Náklady 

Kontakt: SEVEn



SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Juraj Krivošík

juraj.krivosik@svn.cz

www.label2020.cz

KONTAKT A MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE: 

Projekt LABEL 2020 je financován zprogramu pro výzkum a inovace Horizont 2020 Evropské unie na základě grantové
smlouvy č. 847062.

Za obsah nesou výhradní odpovědnost jeho autoři. Uvedené informace nejsou právně závazné, závazný výklad může být dán pouze Evropským soudním dvorem.

Text nutně neodráží postoj Evropské unie. Agentura EASME ani Evropská komise nenesou odpovědnost za použití zde uvedených informací.
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http://www.label2020.cz/


DĚKUJEME ZA POZORNOST 

64


