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ANOTACE 

V poslední době se stále častěji diskutuje o důsledcích používání nových 

energetických štítků. Jedná se o velmi důležité téma, jelikož tento krok značně ovlivní 

život občanů na našem území i v cizině, a to ve své podstatě díky ekologickému chování 

a následné ekonomické úspoře. Tématem mé diplomové práce je: Energetické štítkování 

elektrospotřebičů. V práci se zabývám nejen vznikem legislativy energetického štítkování, 

ale také jednotlivými štítky, jejich informačními listy a přínosy vzniku těchto 

energetických štítků. V jedné z kapitol popisuji tzv. energetický štítek, jeho náležitosti 

a také jeho starou a novou podobu zpracování. Ve své práci jsem rovněž uvedla, jednotlivé 

energetické třídy, které jsou dány svými parametry a následnou energetickou úsporou či 

neúsporou.  

Závěrem poukazuji na srovnání starých elektrospotřebičů s novými úspornými 

spotřebiči, jejich energetickou spotřebu a také na energetickou návratnost při koupi nového 

výrobku. 

Klíčová slova: Energetický štítek, úsporné spotřebiče, výhody, ekologicky šetrné,  

 

SUMMARY 

 Consequences of using of energy labels are discussed very often today. This is a 

very important topic since usage of energy labels leads to an ecological behaviour and to 

economical savings which basically affects manners of people living in the Czech Republic 

or abroad. The topic of my thesis is: energy labeling of electrical appliances. In this thesis I 

deal with formation of an energy labelling legislation as well as with various labels, their 

informative papers and finally with benefits of these labels. In one of the chapters I 

describe so called energy label, its elements and its previous and new form. I also present 

particular energetic classes, their parameters and a rate of savings. 

 At the end I compare old appliances with new energy-saving appliances, their 

energy consumption and energy payback when buying a new product. 

Keywords: Energy label, efficient appliances, benefits, environmentally friendly 
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1. ÚVOD 

V průběhu vypracovávání mé diplomové práce na téma: „Energetické štítkování 

elektrospotřebičů“ jsem se zabývala celkovým vznikem energetického štítkování 

a celkovým průběhem přeměn právních předpisů EU. Vzhledem k oboru, který studuji, mě 

tohle téma zajímá. Je to nástroj, který je legislativně ošetřený a ovlivňuje při výběru 

nového spotřebiče skoro všechny spotřebitelé, kteří se snaží vybírat vhodnou variantu 

výrobku pro svou domácnost. Tohle téma jsem si nevybrala pouze z důvodu, že mělo pro 

mě informativní a inovativní charakter, ale také proto, že nastala doba, kdy se lidé snaží 

méně čerpat přírodní zdroje, dbají na úsporu energie, snaží se třídit odpad, recyklovat, 

vyrábět ekologicky úsporné výrobky, snaží se žít tak, aby naše neobnovitelné zdroje co 

nejvíce šetřili. 

V diplomové práci se zabývám evropskou a českou legislativou, která byla 

postupně novelizována a měněna s požadavky spotřebitelů, výrobců, ale také trhu.  

Následně zobrazuji původní starou podobu energetických štítků, jejich novou 

podobu a veškeré změny, kterými štítky procházely. 

 Důležitou součástí úsporného elektrospotřebiče je také informační list a technická 

dokumentace, kterou jsou povinni výrobci přiložit k výrobku, aby byl spotřebitel dokonale 

obeznámen s jednotlivými parametry svého nového spotřebiče.    

Součástí, kterou by měla většina spotřebičů obsahovat, je označení CE. Tohle 

značení náleží spotřebičům, které dbají na bezpečnost, zdraví nezávadnost, a také na 

neméně důležitou ochranu životního prostředí.   

V předposlední části své práce se zabývám přínosy změn energetického 

štítkování. Z hlediska spotřebitele zobrazuji také srovnání starého spotřebiče s novým 

úsporným spotřebičem. Posuzuji zde návratnost investice, kterou vloží do nákupu nového 

spotřebiče, jelikož tyto informace jsou poutavé a zásadní pro každého spotřebitele. V této 

kapitole jsem uvedla také informativní dotazník, ve kterém jsem se zabývala znalostí 

energetického štítkování elektrospotřebičů. Cílem tohoto dotazování bylo zjistit znalost 

a informovanost osob v mém okolí.  
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2. LEGISLATIVA ENERGETICKÉHO ŠTÍTKOVÁNÍ 

Jako první zmínka o legislativě energetického štítkování, která vešla v platnost na 

začátku 90. let v Bruselu, byla směrnice Rady 92/75/EHS. Tato směrnice se specifikovala 

na otázku: o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů 

pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku.[9.] 

Původní Evropská směrnice Rady 92/75/EHS byla v roce 2010 byla opět 

revidována směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU o uvádění spotřeby 

energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie 

a v normalizovaných informacích o výrobku. Tato směrnice přinesla změny v informacích 

uvedených na štítku, z důvodu, aby byl spotřebitel co nejlépe informován o spotřebě 

energie. [8.] 

 

Postupně byly na tuto směrnici navázány další prováděcí směrnice. Tyto směrnice 

se zabývaly energetickým štítkováním: 

• světelných zdrojů 

• chladicích a mrazicích spotřebičů 

• klimatizačních jednotek 

• praček a sušiček 

• elektrických trub 

• myček 

V počátku jsem narazila na velmi zásadní chybu, kterou udělala Česká republika 

a Polsko. Ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU se zavázala ČR, že 

doplní informace do svých vnitrostátních právních předpisů, v červenci 2011 byla ČR 

požádána, aby tento akt vykonala. Jelikož její vyjádření nepřišlo, zaslala komise žádost 

o plné a řádné dodržování evropské legislativy. Pokud ČR nesplní závazek do konce 

května 2012 a nezašle písemné potvrzení, že již legislativa byla transponována, bude 

Komise řešit důsledky u Soudního dvora. Podle současného stavu legislativa již byla 

transponována, pouze nebylo zasláno vyjádření o tomto činu. 
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Mezi České zákony, které byly transformovány ze zákonů Evropských, patří 

zákon č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, zde je §8 a §8a zaměřený na energetické 

štítky a ekodesign. Tento zákon byl novelizován zákonem 299/2011 Sb..  

 Další vyhláška, která vešla v platnost, byla vyhláška 447/2004 Sb., kterou se 

stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky 

a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost užití energie pro 

elektrické spotřebiče uváděné na trh. [11.]  

Tuto vyhlášku nahradila nová vyhláška 337/2011 Sb. o energetickém štítkování 

 ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie. V platnost vyšla dne 21. listopadu 

2011. [10.] 
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3. ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 

Energetické štítky vychází ze zákona o hospodaření s energiemi, ve znění 

pozdějších předpisů. Energetický štítek je ve své podstatě nedílnou a nejdůležitější formou 

,,bezplatné služby", která poskytuje odběratelům a také zákazníkům informační podklady, 

důležité pro správný výběr výrobku. Veškeré spotřebiče, které jsou označeny energetickým 

štítkem a prošly zdlouhavým šetřením a testováním, aby se dosáhlo veškerých informací 

o jejich spotřebě, funkčnosti, energetické třídě, ale také objemu a hlučnosti výrobku. 

Jelikož se každý rozhoduje při výběru elektrospotřebiče hlavně jeho cenou, designem nebo 

preferuje pouze určitou značku. Tyto informace navíc dokládají jeho provozní údaje, které 

slouží ke správnému a hlavně energeticky úspornějšímu výběru elektrospotřebiče. Spotřeba 

elektrické energie v průběhu životnosti je důležitá. Hlavním důvodem výběru nejlepšího 

úsporného elektrospotřebiče je, že může i s vyšší pořizovací cenou elektrospotřebiče 

přinést levnější a šetrnější provoz, při kterém ušetříme po dobu životnosti, namísto 

abychom kupovali levnější spotřebič s neefektivní návratností investice viz graf č. 1. 

 

 Graf č. 1: vývoj průměrné spotřeby chladící techniky 

 

 Zdroj: [12.] 
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 Z uvedeného grafu č. 1 jde vypozorovat, jak se v průběhu 25. let měnila roční spotřeba 

elektrospotřebičů. Uváděno je rozmezí od roku 1980-2005. 

 Takto si můžeme spotřebu elektrické energie srovnat jednoduše přímo v kamenné 

prodejně nebo na internetových stránkách podle jejich parametrů vyobrazených na 

energetickém štítku. Tyto nové energetické štítky se měnily v prosinci roku 2011 na nové 

energetické štítky vyhláškou (337/2011Sb.), která se zabývá energetickým štítkováním 

a ekodesignem spotřebičů.  Nejen, že se změnil jejich design, ale také byla odstraněna 

jazyková bariéra, tudíž je výběr spotřebiče také vhodný i ze zemí EU i mimo ní. 

Každý energetický štítek je v obchodě umístěn buď z horní, nebo z čelní strany 

modelu výrobku tak, aby byl v rovině dobré viditelnosti dospělých osob viz obr. č. 1.. 

Určité spotřebiče ještě stále používají dvojí štítkování a to v novější, ale i staré podobě. 

 

 Obrázek č. 1: Lednice s energetickým štítkem 

 

 Zdroj: [13.] 

Pozadí energetických štítků je bílé, jejich šířka je 110mm a výška 220 mm, 

v případě, že jsou štítky větší, musí dodržovat stále stejné poměry výšky k šířce. Vnitřní 

část je v azurové, purpurové, žluté nebo černé barvě. Logo EU spolu s logem znázorňující 

energii má šířku 92 mm a výšku 17 mm. Písmo se používá Calibri bold nebo Calibri 

regular různých velikostí. 
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Chladničky, mrazničky a jejich kombinace 

 Chladničky, mrazničky a jejich kombinace spotřebovávají nejvíce energie jenom 

díky způsobu využívání těchto elektrospotřebičů, které jsou ve své podstatě v celoročním 

provozu. Prvními elektrospotřebiči, které byly označeny energetickými štítky, byly 

chladničky a mrazničky. Značnou souvislost s energetickou náročností má také postavení 

spotřebičů vedle sebe, např. lednice nebo mrazák, který je umístěn vedle trouby, která ze 

sebe vydává teplo. Samozřejmě je nutné umístění elektrospotřebičů od vedlejších zdrojů 

tepla, jako je topení či přímý sluneční dopad. Nicméně by neměl být spotřebič umístěn ani 

v prostorách s velkou vlhkostí. Taktéž je důležité znát, že při používání a otevírání lednice 

a mrazáku aj., uniká okolo 25% energie (špatné těsnění, rozsvícení lednice, únik teploty 

a taktéž špatným umístěním a špatnou izolací spotřebiče uniká 75% energie). Pozor 

bychom si také měli dávat na námrazu spotřebičů, díky které uniká 30% energie.  Při 

obsluze musíme dbát na vhodnou a předepsanou vnitřní teplotu. Vnější teplota je určená na 

energetickém štítku například značení N vypovídá o optimální vnější teplotě, která se 

pohybuje  mezi 16 až 32 °C. Výhodou je funkce No Frost, která slouží k odmrazování 

spotřebiče. Tato funkce si vyžádá určitou spotřebu, ale i přes to je výhodnější a úspornější 

na elektrickou energii než spotřebič, který není odmrazován. Výrobce poskytuje návod 

a doporučení k obsluze spotřebiče, díky jeho dodržování dosáhneme požadovanou 

spotřebu. 

 

Další změny 

• Od 7. měsíce roku 2010 je povinnost uvádět do oběhu trhu pouze 

 chladničky a mrazničky energetické třídy A a vyšší; 

• od 7. měsíce roku 2012 bude povinnost uvádět do oběhu trhu pouze 

 chladničky a mrazničky třídy A+ a vyšší; 

• od 7. měsíce roku 2014 bude povinnost uvádět do oběhu trhu pouze 

 chladničky a mrazničky třídy A++ a vyšší 
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Obrázek č. 2: původní energetický štítek chladniček, mrazniček a jejich kombinací 

 

 Zdroj: [14.] 

Energetické štítky se používají u veškerých typů chladících spotřebičů o objemu 

10-1500 litrů.  

Nově se energetické štítky zabývají: 

- absorpčními lednicemi, které se řadí do nižší energetické třídy. Při porovnání absorpční 

lednice s lednicí kompresorovou, má absorpční lednice bezhlučný provoz, ale mnohem 

nižší energetickou účinnost. Obsahuje 10 energetických tříd viz obrázek č. 4. 

- spotřebiči pro uchovávání vína. Tyto spotřebiče jsou běžně nazývané vinotékami. Mají 

stejný energetický štítek jako chladničky, jen s rozdílem jmenovité kapacity, která je 

zde uváděná jako počet uskladněných vinných lahví o objemu 0,75l. Rozdíl 

v energetickém štítku je vidět na obrázku č. 3, kde je zobrazená také  změna, ve které 

je uvedeno 10 energetických tříd. 
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Obrázek č. 3: Energetický štítek spotřebiče pro uchovávání vína 

 

 Zdroj: [3.] 

Obrázek č. 4: Energetický štítek absorpční lednice 

 

 Zdroj: [1.] 



Bc. Lucie Imreová, Energetické štítkování elektrospotřebičů 

2012  9 

 

 

Obrázek č. 5: Nový energetický štítek chladniček, mrazniček a jejich kombinací 

 

 Zdroj: [14.] 
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Pračky a sušičky 

Výrobci praček a sušiček se soustřeďují hlavně na vývoj veškerých nabízených 

programů. Momentálně ale jen málokdo tyto veškeré funkce využívá. Veškeré 

elektrospotřebiče jsou podrobeny důkladnému vývoji, aby z hlediska funkčnosti byly 

energeticky úsporné a splňovaly nejlepší funkční využití. Snížením teploty praní z 90°C na 

60°C ušetříme až 25% energie. Důležitým aspektem při praní je také kvalitní prací prášek, 

který dokáže snížit teplotu vody z 60°C na 40C°. Při výběru pračky nebo sušičky bychom 

se měli řídit následující tabulkou č. 1. 

 Tabulka č. 1: Kritéria výběru spotřebičů 

 Zdroj: [14.] 

 Každá pračka a sušička má určitou kapacitu (kg) prádla, v případě, že budeme prát 

s menším množstvím, bude se také efektivnost praní měnit. Jako příklad se dá uvést praní 

3kg prádla s podobnou spotřebou vody a energie jako při praní 6kg prádla. Vhodnější 

variantou je rozvržení praní do jednotlivých cyklů, které jsou ekonomicky výhodnějšími. 

Neznamená, že dražší a kvalitní prášky zvyšují náklady na praní. Při koupi účinného 

pracího prostředku není potřeba vysoké teploty praní, tudíž se náklady vyrovnávají, či 

snižují. Na místo sušičky prádla se doporučuje využívat klasické staré metody sušení za 

pomoci tepla ze slunce a větru. Výrobce poskytuje návod a doporučení k obsluze 

spotřebiče, díky jeho dodržování dosáhneme požadovanou spotřebu. 
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U praček a sušiček je nejlepší vybírat v energetické třídě A+++, a to z důvodů, že 

oproti třídě a ušetří více než 1/3 energie. Tipem při výběru pračky s horním plněním je 

vybírat v energetické třídě A++. Sušičky mají horší energetické vlastnosti. 

Nový štítek na rozdíl od starého štítku neobsahuje třídu účinnosti praní. Všechny 

pračky s kapacitou 3kg jsou zařazeny do třídy účinnosti A a vyšší. Do budoucnosti se 

předpokládá, že budou na trh uváděny pouze pračky s energetickou účinností A+ a vyšší.  

Energetický štítek obsahuje také informace při polovičním naplnění pračky s teplotou praní  

40°C, což je velkou výhodou, jelikož staré štítky uváděly údaje pouze při teplotě 60°C  

s plným naplněním pračky. 

 

Obrázek č. 6: Nový energetický štítek pračky 

 

  Zdroj: [18.] 
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V roce 2013 bude energetický štítek pro pračky zaveden od energetické třídy A+ 

a vyšší a následně bude obsahovat informace o praní ve studené vodě při 20°C. 

U sušiček zůstává energetický štítek v původní podobě viz obrázek č. 7. 

 

 Obrázek č. 7: Původní štítek sušičky 

 

 Zdroj: [18.] 
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Elektrické trouby 

U elektrických trub taktéž zůstává energetický štítek zachován 

 

 Obrázek č.8: Původní štítek elektrické trouby 

 

 Zdroj: [18.] 
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Myčka 

 Myčky mají také předepsané parametry k úspornému a šetrnému provozu. 

Doporučený je vhodně využitý mycí proces, plným naplněním myčky. Při polovičním mytí 

se opět spotřeba energie a vody zvyšuje a toto mytí není úsporné. Vhodné je také při méně 

zašpiněném nádobí mýt s úsporným režimem, a pokud to program dovolí a dokonale 

umyje nádobí tak mýt také při menších teplotách. Výrobce poskytuje návod a doporučení 

k obsluze spotřebiče, díky jeho dodržování dosáhneme požadovanou spotřebu. Nový 

a starý energetický štítek je na obrázku č. 9. 

 

Obrázek č. 9: Nový energetický štítek myčky 

 

 Zdroj: [14.] 
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 V případě výběru správného spotřebiče je doporučeno se řídit následujícím 

obrázkem č. 10. 

 Obrázek č. 10: Kritéria při výběru myčky 

 

 Zdroj: [14.] 

Zdroje světla 

 Při výběru zdroje světla, je důležité umět převádět Watty na Lumeny. Kdysi byl 

každý spotřebitel zvyklý používat 20, 40, 60, 75 W aj. žárovky. Watty spotřebiteli udávaly 

informace o spotřebě elektrické energie. Nyní 15 W odpovídá 90 lm, 25 W= 200 lm, 

40W= 400lm,60W = 700 lm, 75 W= 900 lm a 100 W= 1300 lm. Lumeny vyjadřují 

skutečný světelný tok. Obal musí být označen barvou, kterou zdroj vydává (jednotkou je 

kelvin) a také údaji o svítivosti (jednotkou jsou lumeny). Při výběru je dostačující 80% 

podání barev, tohle rozmezí je také dostačující k činnostem jako vaření, učení, žehlení atd.. 

Při výběru musíme dbát na způsob umístění světelného zdroje, jeho využití a četnost 

svícení. 

 Obyčejné žárovky nahrazují zdroje se závitem E14 a E27. Z uvedeného obr. č. 12 

lze vyčíst doporučení při výběru zdroje světla.  

 Součástí zářivek a led žárovek je rtuť, ale uvedené množství je 5x menší než jeho 

maximální limit, tedy i škodlivost je minimální. Dalším problémem je UV záření, které 

zářivky vyzařují. Oba problémy nepřesahují povolenou míru. 

U zdrojů světla zůstává zachován energetický štítek viz obrázek č. 11. 
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 Obrázek č. 11: Energetický štítek zdroje světla 

 

 Zdroj: [18.] 

 

Obrázek č. 12: Doporučená kritéria při výběru zdroje světla 

 

 Zdroj: [14.] 
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Klimatizační jednotky 

U klimatizačních jednotek zůstává energetický štítek ponechán viz obrázek č. 13. 

 

 Obrázek č. 13: Původní energetický štítek klimatizačních jednotek 

 

 

 Zdroj: [14.] 

Nový štítek bude uveden v roce 2013 a jeho podoba je zobrazená na obrázku č. 14. 
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Obrázek č. 14: Nový energetický štítek klimatizačních jednotek 

 

 Zdroj: [18.] 

Televizní přijímače 

 Aby se snížila spotřeba elektrické energie je nutno využívat televizní přijímač dle 

stanovených podmínek k provozu. Některé televizory mají funkci jasu obrazovky, dobře 

zvolený jas dokáže uspořit energii. Někteří výrobci vyrábějí televizory s eko funkcí, která 

sníží jas a zvýrazní barvy. Spotřebu také sníží vypnutí spotřebiče v době nepřítomnosti 

osob. Televizní přijímače mají novou podobu energetického štítku, která je zobrazená na 

obrázku č. 15. 
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Obrázek č. 15: Nový energetický štítek televizních přijímačů 

   

 Zdroj: [2.] 

3.1. Informační list 

Informační list je spolu s energetickým štítkem důležitým podkladem 

elektrospotřebiče. Informační list je technickou dokumentací výrobku. Nalezneme v něm 

podrobnější informace uvedené na energetickém štítku. Tento materiál dodává výrobce 

spolu se spotřebičem. Dodavatelé odpovídají za správnost údajů v informačním listu. 

Informační listy máme pro veškeré jednotlivé elektrospotřebiče: 

• světelné zdroje 

• chladicí a mrazicí spotřebiče 

• klimatizační jednotky 
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• pračky a sušičky 

• elektrické trouby 

• myčky 

 

Jako příklad informačního listu uvádím informační list pračky Bauknecht na obrázku č. 16. 
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 Obrázek č. 16 : Informační list 

 

 Zdroj[19.]  
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Pračka 

V informačním listu praček, které jsou určeny domácnostem, musí být informace 

v následující posloupnosti po sobě: 

- musí obsahovat název dodavatele nebo jeho ochrannou známku; 

- identifikovatelné označení, které tvoří alfanumerické znaky dodavatele. Toto 

označení napomáhá k rozlišení stejného modelu pračky jiného dodavatele nebo 

konkrétního stejného dodavatele; 

- musí být uvedena množstevní kapacita v kg u bavlněného materiálu při klasickém 

praní při 60°C s plnou náplní pračky, nyní jsou nově uvedeny informace také při 

praní bavlněného materiálu při klasickém programu praní s plně naplněnou pračkou 

při 40 °C; 

- uvádí se třída energetické účinnosti dle svých parametrů; 

- pokud má pračka Ekoznačku EU, uvádí se tato značka viz obr. č. 17. 

 

Obrázek č. 17: Ekoznačka 

 

 Zdroj: [17.] 

- udává se vážená roční spotřeba energie, její jednotkou je kWh za jeden rok, toto 

číslo je zarovnáno na celé číslo směrem nahoru; 

- dalším bodem, který nesmí chybět v informačním listu je spotřeba energie pro praní 

při 60°C s plnou náplní a poloviční náplní pračky, taktéž uvádíme údaje o spotřebě 

při teplotě 40°C s poloviční náplní. (Es, 60; Es, 601/2; Es,401/2); 

- váženou roční spotřebu také uvádíme v situaci, kdy je pračka vypnutá, ale také 

zapnutá; 

- váženou roční spotřebu vody také zaokrouhlujeme na celé číslo nahoru a udává 

spotřebu vody za jeden rok; 
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- třída účinnosti sušení odstřeďováním je značená pořadím od  A- G , kdy a značí 

největší účinnost a G nejmenší účinnost; 

- maximální otáčky odstředění, které uvádíme v otáčkách za minutu; 

- další údaj podává informace, že programy, které pračka nabízí, jsou vhodné pro 

klasicky zašpiněné bavlněné prádlo a taky jak je účinná při porovnání spotřeby 

energie a vody; 

- délka trvání praní standardního programu vyjádřená v minutách a zaokrouhlená na 

celé číslo nahoru; 

- v případě, že má pračka funkci řízení spotřeby energie, uvádí se také index trvání 

v zapnutém stavu; 

- uvádí se výše emisí hluku při praní v dB(A) re 1 pW; 

- informace, zdali je pračka vestavná nebo volně stojící; 

Uváděný informační list se může týkat i více výrobků téhož výrobce se stejnými 

vlastnostmi. 

Informační list může mít podobu barevného či černobílého energetického štítku, 

uvádějí se veškeré informace vyjmenované viz výše, které energetický štítek neobsahuje. 

Myčka 

V informačním listu myček, které jsou určeny domácnostem, musí být informace 

v následující posloupnosti po sobě: 

- musí obsahovat název dodavatele nebo jeho ochrannou známku; 

- identifikovatelné označení, které tvoří alfanumerické znaky dodavatele. Toto 

označení napomáhá k rozlišení stejného modelu pračky jiného dodavatele nebo 

konkrétního stejného dodavatele; 

- musí být uvedena množstevní kapacita v sadách nádobí; 

- uvádí se třída energetické účinnosti dle svých parametrů; 

- pokud má pračka Ekoznačku EU, uvádí se tato značka viz obr. č. 17. 

- udává se roční spotřeba energie, její jednotkou je kWh za jeden rok, toto číslo je 

zarovnáno na celé číslo směrem nahoru. Vztahuje se ke 280 mycím cyklům ročně, 

za použití studené vody v období s nízkou spotřebou energie; 
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- dalším bodem, který nesmí chybět v informačním listu, je spotřeba energie mytí při 

standardním mycím cyklu; 

- údaj, který vypovídá o spotřebě energie v režimu, kdy je myčka vypnutí nebo při 

jejím zapnutém stavu; 

- roční spotřebu vody také zaokrouhlujeme na celé číslo nahoru a udává spotřebu 

vody za jeden rok, uváděnou jednotkou jsou  litry. Vztahujeme ji opět ke 280 

mycím cyklům; 

- třída účinnosti sušení je značená pořadím od  A- G , kdy a značí největší účinnost 

a G nejmenší účinnost; 

- další údaj podává informace, že programy, které myčka nabízí, jsou vhodné pro 

klasicky zašpiněné stolní nádobí a také, jak je účinná při porovnání spotřeby 

energie a vody; 

- délka trvání mytí standardního programu vyjádřená v minutách a zaokrouhlená na 

celé číslo nahoru; 

- v případě, že má myčka funkci řízení spotřeby energie, uvádí se také index trvání 

v zapnutém stavu; 

- uvádí se výše emisí hluku při praní v dB(A) re 1 pW; 

- informace, zdali je pračka vestavná nebo volně stojící; 

Uváděný informační list se může týkat i více výrobků téhož výrobce se stejnými 

vlastnostmi. 

Informační list může mít podobu barevného či černobílého energetického štítku, 

uvádějí se zde veškeré informace vyjmenované viz výše, které energetický štítek 

neobsahuje. 

V informačním listu chladniček, které jsou určeny domácnostem, musí být 

informace v následující posloupnosti po sobě: 

- musí obsahovat název dodavatele nebo jeho ochrannou známku; 

- identifikovatelné označení, které tvoří alfanumerické znaky dodavatele. Toto 

označení napomáhá k rozlišení stejného modelu chladícího spotřebiče jiného 

dodavatele nebo konkrétního stejného dodavatele. 

-  kategorie spotřebiče:  
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1 | Chladnička s jedním nebo několika prostory pro čerstvé potraviny  

2 | Chladnička s prostorem s mírnou teplotou, chladnička s mírnou teplotou a spotřebič 

 pro uchovávání vína  

3 | Chladnička / zchlazovač a chladnička s prostorem bez označení hvězdičkou  

4 | Chladnička s prostorem označeným jednou hvězdičkou  

5 | Chladnička s prostorem označeným dvěma hvězdičkami  

6 | Chladnička s prostorem označeným třemi hvězdičkami  

7 | Chladnička/mraznička  

8 | Skříňová mraznička  

9 | Mrazicí pult 

10 | Víceúčelové a jiné chladicí spotřebiče [4.] 

- uvádí se třída energetické účinnosti dle svých parametrů; 

- pokud má pračka Ekoznačku EU, uvádí se tato značka viz obr. č. 17. 

- udává se roční spotřeba energie, její jednotkou je kWh za jeden rok, toto číslo je 

zarovnáno na celé číslo směrem nahoru. Vypočítává se pomocí normalizované 

zkoušky po dobu 24 hodin. Záleží na způsobu používání spotřebiče, ale také na 

jeho umístění; 

- dalším bodem, který nesmí chybět v informačním listu, je označení hvězdičkami 

a také užitný objem spotřebiče; 

- uvádí se teplota jiných prostorů; 

- pokud je prostor identifikován jako beznámrazový, uvádí se i tento pojem; 

- doba náběhu teploty je také důležitým aspektem, který nesmí chybět v informačním 

listu; 

- mrazící výkon se uvádí v kilogramech za 24hodin; 

- klimatická třída uvádí informace, které vypovídají o jeho použití při nejnižších 

teplotách okolí až do maximální teploty; 

- uvádí se výše emisí hluku při používání v dB(A) re 1 pW; 

- informace, zdali je spotřebič vestavný nebo volně stojící; 
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- pokud je spotřebič určen k uchovávání vína, musí tam být uvedeno, že je spotřebič 

určen především k uchovávání vína; 

Uváděný informační list se může týkat i více výrobků téhož výrobce se stejnými 

vlastnostmi. 

Informační list může mít podobu barevného či černobílého energetického štítku, 

uvádějí se veškeré informace vyjmenované viz výše, které energetický štítek neobsahuje. 

Televizní přijímače 

V informačním listu televizorů, které jsou určeny domácnostem, musí být 

informace v následující posloupnosti po sobě: 

- musí obsahovat název dodavatele nebo jeho ochrannou známku; 

- identifikovatelné označení, které tvoří alfanumerické znaky dodavatele. Toto 

označení napomáhá k rozlišení stejného modelu pračky jiného dodavatele nebo 

konkrétního stejného dodavatele; 

- uvádí se třída energetické účinnosti dle svých parametrů; 

- pokud má pračka Ekoznačku EU, uvádí se tato značka viz obrázek č. 17. 

- informační list zahrnuje také viditelnou úhlopříčku obrazovky, kterou zaznamenává 

v centimetrech nebo palcích; 

- údaj, který vypovídá o spotřebě energie v zapnutém režimu televizního přijímače; 

- udává se roční spotřeba energie, její jednotkou je kWh za jeden rok, toto číslo je 

zarovnáno na celé číslo směrem nahoru. Vztahuje se k době provozu 4 hodiny 

denně po dobu jednoho roku. Způsob používání televizního přijímače ovlivňuje 

jeho skutečnou spotřebu energie; 

- dalším bodem, který nesmí chybět v informačním listu, je spotřeba energie mytí při 

standardním mycím cyklu; 

- údaj, který vypovídá o spotřebě energie v režimu, kdy je televizor vypnutý nebo při 

jeho pohotovostním stavu; 

- uvedený je také údaj s vertikálním a horizontálním počtem pixelů. 
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Uváděný informační list se může týkat i více výrobků téhož výrobce se stejnými 

vlastnostmi. 

Informační list může mít podobu barevného či černobílého energetického štítku, 

uvádějí se veškeré informace vyjmenované viz výše, které energetický štítek neobsahuje. 

Bubnová sušička 

V informačním listu bubnové sušičky prádla, která je určená domácnostem, musí 

být informace v následující posloupnosti po sobě: 

- musí obsahovat název dodavatele nebo jeho ochrannou známku; 

- identifikovatelné označení, které tvoří alfanumerické znaky dodavatele. Toto 

označení napomáhá k rozlišení stejného modelu sušičky jiného dodavatele nebo 

konkrétního stejného dodavatele; 

- třída účinnosti je značená pořadím od  A- G , kdy a značí největší účinnost a G 

nejmenší účinnost; 

- pokud má pračka Ekoznačku EU, uvádí se tato značka viz obr. č. 17. 

- udává se spotřeba energie, její jednotkou je kWh za jeden cyklus toto číslo je 

zarovnáno na celé číslo směrem nahoru; 

- musí být uvedena množstevní kapacita sušičky v kilogramech při použití bavlny; 

- uvádí se spotřeba vody, která byla zjištěná testováním; 

- délka trvání sušení s programem pro suchou bavlnu; 

- pokud má sušička program pro žehlenou suchou bavlnu a program pro textilii se 

snadným ošetřováním, uvádí se také informace o spotřebě vody, spotřebě energie 

a také o množstevní kapacitě sušičky. v jiném případě, tyto informace nemusí být 

uvedeny; 

- záleží na výrobcích, zdali uvedou informace, které se týkají sušících cyklů; 

- dalším bodem, který nesmí chybět v informačním listu je, průměrná roční spotřeba 

energie nebo průměrná roční spotřeba vody pro sušení suché bavlny s programem 

150kg, u žehlené suché bavlny při 280kg a při textilii se snadným ošetřováním při 

150kg. Výsledek uvádí údaj o roční spotřebě klasické čtyřčlenné rodiny; 

- musí být uvedeno, zdali se jedná o spotřebič s odvodem vzduchu, nebo je spotřebič 

kondenzační; 
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- uvádí se výše emisí hluku při praní v dB(A) re 1 pW. 

Informační list může mít podobu barevného či černobílého energetického štítku, 

uvádějí se veškeré informace vyjmenované viz výše, které energetický štítek neobsahuje. 

Trouba 

V informačním listu dutého prostoru trouby, které jsou určeny domácnostem, 

musí být informace v následující posloupnosti po sobě: 

- musí obsahovat název dodavatele nebo jeho ochrannou známku; 

- identifikovatelné označení, které tvoří alfanumerické znaky dodavatele. Toto 

označení napomáhá k rozlišení stejného modelu trouby jiného dodavatele nebo 

konkrétního stejného dodavatele; 

- uvádí se třída energetické účinnosti dle svých parametrů. Třída účinnosti je značená 

pořadím od  A- G , kdy a značí největší účinnost a G nejmenší účinnost; 

- pokud má pračka Ekoznačku EU, uvádí se tato značka viz obr. č. 17.  

- udává se spotřeba energie, její jednotkou je kWh tepelné funkce. Buď se jedná 

o konvenční tepelnou funkci, nebo spotřebič s nucenou konvekcí vzduchu; 

- objem udávaný v litrech; 

 

- velikost zařízení stanovená podle těchto kritérií: 

malé: 12 l ≤ objem < 35 l 

střední: 35 l ≤ objem < 65 l 

velké: 65 l ≤ objem 

- doba potřebná k tepelné úpravě normalizované zátěže stanovená zkušebními 

postupy podle harmonizovaných norem. [7.]  

 

- uvádí se výše emisí hluku při používání; 

- jako další uvedený údaj je údaj o spotřebě energie, jestliže nemáme spuštěnou 

tepelnou funkci a trouba běží v programu s nejnižší spotřebou energie; 

- informace o ploše, která se týká největšího pečícího plech uvedená v cm2. 
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Uváděný informační list se může týkat i více výrobků téhož výrobce se stejnými 

vlastnostmi. 

Informační list může mít podobu barevného či černobílého energetického štítku, 

uvádějí se veškeré informace vyjmenované viz výše, které energetický štítek neobsahuje. 

Klimatizační jednotka 

V informačním listu klimatizačních jednotek, které jsou určeny domácnostem, 

musí být informace v následující posloupnosti po sobě: 

- musí obsahovat název dodavatele nebo jeho ochrannou známku; 

- identifikovatelné označení, které tvoří alfanumerické znaky dodavatele; 

- pokud má pračka Ekoznačku EU, uvádí se tato značka viz obrázek č. 17. 

- uváděn je výkon při klasických podmínkách za použití programu pro chlazení nebo 

vytápění; 

 

- název a GWP použitého chladiva a tento standardní text: „Únik chladiva se podílí 

na změně klimatu. Chladivo s nižším potenciálem globálního oteplování (GWP) by 

se v případě úniku do ovzduší podílelo na globálním oteplování méně než chladivo 

s vyšším GWP. Toto zařízení obsahuje chladicí kapalinu s GWP ve výši [xxx]. To 

znamená, že pokud by do ovzduší unikl 1 kg této chladicí kapaliny, dopad na 

globální oteplování by byl v horizontu 100 let [xxx] krát vyšší než 1 kg CO2. 

Nenarušujte chladicí oběh ani sami výrobek nedemontujte, vždy se obraťte na 

odborníka. [6.] 

SEER znamená chladící režim daného klimatizačního zařízení, 

v informačním listu jsou zahrnuty tyto informace: 

- zde jsou zahrnuty informace o SEER a třídě energetické účinnosti jednoho modelu 

jednotky či sestavě jednotek. 

- uvedená je přibližná roční spotřeba energie QCE, její jednotkou je kWh/rok 

a zahrnuje údaje z klasického chladícího období na základě prováděných 

zkušebních testů; 

- veškeré údaje jsou ovlivňovány umístěním spotřebiče a jeho využíváním. 
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SEER znamená také topný režim daného klimatizačního zařízení, 

v informačním listu jsou zahrnuty tyto informace: 

- zde jsou zahrnuty informace o SCOP a třídě energetické účinnosti jednoho modelu 

jednotky či sestavě jednotek; 

- uvedena je přibližná roční spotřeba energie QHE, její jednotkou je kWh/rok 

a zahrnuje údaje z klasického topného období na základě prováděných zkušebních 

testů.  

- veškeré údaje jsou ovlivňovány umístěním spotřebiče a jeho využíváním; 

- zatížení, které je schopné zařízení vydržet; 

- udává se jmenovitý výkon spolu se záložním topným výkonem, který slouží pro 

výpočet SCOP; 

V případě, že je účinnost klimatizátoru značená pojmy EERrated pro 

chladící faktor nebo COPrated pro topný faktor jsou v informačním listu zahrnuty i 

tyto informace: 

- zahrnuje informace o třídě energetické účinnosti jednoho modelu jednotky spolu 

s limitními hodnotami každé energetické třídy 

- QDD se značí u dvoukanálových klimatizátorů jako spotřeba, jejíž jednotkou je 

kWh/60minut výsledky jsou výsledky zkušebních testů; 

- veškeré údaje jsou ovlivňovány umístěním spotřebiče a jeho využíváním; 

- QSD se značí u jednokanálových klimatizátorů jako spotřeba, jejíž jednotkou je 

kWh/60minut výsledky jsou výsledky zkušebních testů. Také zde jsou veškeré 

údaje ovlivňovány umístěním spotřebiče a jeho využíváním; 

- uvádí se také chladící a topný výkon (prated), jehož jednotkou je v kW. 

Uváděný informační list se může týkat i více výrobků téhož výrobce se stejnými 

vlastnostmi. 

Informační list může mít podobu barevného či černobílého energetického štítku, 

uvádějí se veškeré informace vyjmenované viz výše, které energetický štítek neobsahuje. 

- Spotřebiče (mimo jednokanálové a dvoukanálové klimatizátory) uvedeny do oběhu 

trhu od 1. 1. 2013 mají energetickou třídu A-G  pro reverzibilní klimatizátory, pro 

klimatizátory na vytápění a také pro klimatizátory s chladící funkcí. 



Bc. Lucie Imreová, Energetické štítkování elektrospotřebičů 

2012  31 

- Spotřebiče (mimo jednokanálové a dvoukanálové klimatizátory) uvedeny do oběhu 

trhu od 1. 1. 2015 mají energetickou třídu A+ až F pro reverzibilní klimatizátory, 

pro klimatizátory na vytápění a také pro klimatizátory s chladící funkcí. 

- Spotřebiče (mimo jednokanálové a dvoukanálové klimatizátory) uvedeny do oběhu 

trhu od 1. 1. 2017 mají energetickou třídu A++ až E pro reverzibilní klimatizátory, 

pro klimatizátory na vytápění a také pro klimatizátory s chladící funkcí. 

- Spotřebiče (mimo jednokanálové a dvoukanálové klimatizátory) uvedeny do oběhu 

trhu od 1. 1. 2019 mají energetickou třídu A+++ až D pro reverzibilní 

klimatizátory, pro klimatizátory na vytápění a také pro klimatizátory s chladící 

funkcí. 

- U dvoukanálových a jednokanálových klimatizátorů uvedených do oběhu trhu od 

1. 1. 2013 platí energetická třída A+++ až D pro: 

•  reverzibilní dvoukanálové nebo jednokanálové klimatizátory,  

•  pro dvoukanálové nebo jednokanálové klimatizátory na vytápění  

•  jednokanálové nebo dvoukanálové klimatizátory s chladící funkcí. 

3.2. Třída energetické účinnosti 

Třída energetické účinnosti je klasifikací spotřebiče. Je jeho nejdůležitějším 

parametrem z důsledku zatřídění k náležícímu písmenu. Původní klasifikace byla od 

písmene A, které vyjadřovalo nejvyšší energetickou účinnost, tudíž nejúspornější 

elektrospotřebič a dále pokračovala až do písmene G, které vyjadřuje nejnižší účinnost. 

Barevná škála byla od červené barvy u počínajícího písmene a a končila barvou zelenou 

u písmene G. Nyní již existuje značení, ve kterém jsou přidány znaky, a toto značení 

začíná od A+++, A++, A+, A a končí písmenem D. Barevná škála zůstává u obou typů 

energetického značení stejná. Jak již bylo zmíněno, můžeme se také setkat s delším 

značením, kdy je spotřebič začleněn do 10 stupnicové třídy od A+++ až G. Abychom 

věděli, do které energetické třídy spotřebič spadá, je nutné, aby výrobce zabezpečil 

provedení měření neboli zkušební testování výrobku. Toto měření je prováděno pod 

přísnými podmínkami. Údaje na energetickém, štítku se mohou lišit z důvodů, že se 

spotřebitel nechová správně ke spotřebiči. Energetická účinnost vychází v procentech nebo 

v kWh. 
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VÝPOČET INDEXU ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 

Pro výpočet indexu energetické účinnosti spotřebiče pro domácnost se 

porovnávají hodnoty roční spotřeby energie spotřebiče pro domácnost a jeho 

normalizované roční spotřeby energie. 

Většina výpočtů indexu energetické účinnosti elektrospotřebičů se počítá stejně. 

Kromě televizních přijímačů a klimatizačních jednotek. Výpočty jsou složitější. I tyto 

výpočty nejsou vždy stejné pro každý elektrospotřebič. U praček se vypočítávají podle 

toho, k jaké teplotě praní a způsobu naplnění pračky se vztahují u myčky se vztahují k 280 

mycím cyklům atd.. 

Následující výpočet (EEI)1 se zaokrouhlí na jedno desetinné místo.  

 

Výpočet: 

EEI =AEc2/SAEc3 x 100 

 

3.3. Značení CE 

Spousta spotřebitelů není informována o tom, co toto značení znamená i přesto, že 

již existuje 15 let. Značkou CE (Conformité Européene) se rozumí označení výrobku, které 

je určeno konečnému spotřebiteli. Výrobky se značkou CE jsou určeny pro trh EU ale také 

mimo něj. Tyto dvě písmena vyobrazená na výrobku značí, že výrobek odpovídá normám 

EU, tudíž je výrobce zodpovědný za splňování těchto norem. Pojmy, které dokážou 

definovat toto značení, jsou: 

- Zdravotní nezávadnost 

- Ochrana ŽP 

- Bezpečnost 

  

                                                           
1 Index energetické účinnosti 
2 AEC je roční spotřeba energie spotřebiče 
3 SAEC je normalizovaná roční spotřeba energie spotřebiče 
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Pro spotřebitele je výhodou toto značení při výběru výrobku. 

Pro výrobce značí, přístup na jednotný trh, kde patří 27 států EU spolu 

s Lichtenštejnskem, Islandem a Norskem. 

Označení bývá přímo na výrobku, na obalu výrobku, nebo se připojuje jako 

součást výrobků a náležitostí, které výrobek musí obsahovat. Musí být uveden viditelně, 

čitelně a nesmazatelně. 

Značení je povinné u lékařských přístrojů, hraček, elektroniky a výbušnin pro 

civilní použití. Aby výrobek toto označení měl, musí splnit 6 zásadních kroků: 

- určení směrnic a harmonizovaných norem, které se vztahují na výrobek; 

- určení požadavků, které musí splňovat výrobek; 

- zjištění, zdali posouzení shody výrobku musí provádět notifikovaná osoba neboli 

třetí strana; 

- zkontrolování výrobku a zjištění, že je ve shodě s legislativou EU. Posouzení rizik 

- vypracování technické dokumentace; 

- umístění CE na výrobek a ES oznámení o shodě. 

 

 

 Obrázek č. 18: CE značení 

 

 Zdroj: [10.] 
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Prohlášení o shodě 

Prohlášení o shodě se řídí zákonem č. 22/97. Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ten naposledy byl změněn zákonem č. 

34/2011 Sb.. 

Vláda nařízeními vytýčí: 

- výrobky, u kterých musí být posouzená shoda; 

- technické nároky, které musí tyto výrobky dodržovat v případě jejich začlenění na 

trh nebo do provozu; 

- ty výrobky a jejich podmínky, při kterých jsou nebo musí být začleněny na trh nebo 

do provozu. 

- osoby, které jsou povinny provádět nebo se účastnit na posuzování shody; 

- důvody, jež ohrožují oprávněné zájmy 

- přechodnou dobu, při které výrobky nesplňují technické nároky, ale splňují 

předpisy státu, který je členem EU, v tom případě jsou výrobky začleněny na trh 

nebo do provozu; 

- informace náležící ochranným opatřením, které se poskytují institucím Evropského 

společenství nebo osobám ES určeným. 

- Ostatní náležitosti, které si vyžaduje posuzování shody. 

Do této skupiny patří také použité či repasované výrobky. 

Vláda určí nařízením ty povinnosti, které musí výrobek splňovat, aby mohl být 

začleněn na trh, do provozu nebo být znovu použit. Vláda určuje kroky a úkony, které musí 

být provedeny při posuzování shody. 

Posuzování shody se provádí: 

- za předepsaných podmínek dovozce či výrobce; 

- u vzoru výrobku pomocí autorizované osoby; 

- autorizovanou osobou za pomoci zkušebních testů a náhodné kontroly správnosti 

dodržování předepsaných podmínek výrobku; 

- autorizovanou osobou, která kontroluje a dohlíží na celkový systém kvality výroby 

nebo jednotlivé prvky systému kvality v daném podniku; 
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- autorizovanou osobou, která kontroluje a dohlíží na celkový systém kvality 

výrobku nebo jednotlivé prvky systému kvality v daném podniku; 

- kontrola správnosti shody výrobku s certifikovaným výrobkem nebo předepsanými 

požadavky. Toto ověřování může provádět akreditovaná osoba, certifikovaná 

osoba, nebo výrobce či dovozce výrobku; 

- autorizovanou osobou, která prověřuje shodu u všech výrobků s předepsanými 

požadavky; 

- autorizovanou osobou, která kontroluje a dohlíží na celkový systém kvality 

výrobku nebo jednotlivé prvky systému kvality v daném podniku prováděné již 

v etapě návrhu výrobku; 

Nutností je také důkladná kontrola doprovodných aktivit, které souvisejí 

s celkovou výrobou výrobku. Uvádí se také ostatní postupy posuzování shody, obsahují 

také činnost akreditované osoby. 

V případě, že nařízení vlády přebírají předpisy Evropského společenství a při 

posuzování shody, je nutná autorizovaná osoba,  notifikovaná osoba nebo osoby k této 

činnosti mající pravomoci. 

Finanční výlohy autorizované osoby platí ten, kdo si nechal posuzování shody 

vykonat. Pokud Evropské společenství nestanoví přímo použitelným předpisem grafický 

návrh označení výrobku, stanoví jej vláda spolu s provedením a umístěním na výrobku 

nebo v dokumentaci. 

ES prohlášení o shodě: 

- uvádí se údaje o výrobci, zplnomocněném zástupci a osobě oprávněné jednat 

jménem výrobce či zplnomocněného zástupce. U výrobce a zplnomocněného 

zástupce se uvádí jméno či název spolu s jeho adresou. U zplnomocněné osoby 

musí být uvedeny údaje o jeho identifikaci a podpis; 

- obsahuje detailní informace o výrobku spolu s informacemi o použitých 

harmonizovaných nebo jiných normách a technickou specifikaci 

- odkazuje na právní předpisy, které určují označení CE. 

Prohlášení ES o shodě je totiž doprovázeno označením CE, kdežto prohlášení 

o shodě nikoliv. Před začlenění výrobku na trh musí být ES prohlášení o shodě vydáno 
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písemně a výrobek musí obsahovat značení CE. v případě, že se nebudou plnit požadavky 

na prohlášení o shodě a výrobek bude v rozporu s uvedenými údaji, přijde firma o své 

klienty, o své dobré jméno na trhu a také může dostat pokutu až ve výši 20 mil. Kč.  
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4. PŘÍNOS ZMĚN V ENERGETICKÉM ŠTÍTKOVÁNÍ 

Změna designu energetického štítku je velmi důležitou složkou pro vyjadřující 

informace a přehlednost. 

- jsou uvedeny jiné energetické třídy; 

- logo EU je umístěno vlevo nahoře oproti původnímu umístění vpravo dole 

- štítek je jazykově neutrální; 

- přibyl údaj o roční spotřebě energie a vody; 

- liší se v piktogramech; 

- štítek je k dispozici i na internetu 

- od května 2012 povinnost uveřejnit informace o ceně, spotřebě a energetické třídě 

spotřebiče v reklamách a propagačních materiálech. 

Datum používání jednotlivých energetických štítků: 

- Chladničky, mrazničky a jejich kombinace (30. 11. 2011) 

- Pračky (20. 12. 2011) 

- Sušičky (ponechán původní štítek) 

- Myčky (20. 12. 2011) 

- Elektrické trouby (ponechán původní štítek) 

- Televizory (30. 11. 2011) 

Pro ukázku uvádím srovnání starého typu kombinované chladničky s novým 

modelem viz obrázek č. 19. 

V porovnání je kombinovaná chladnička z roku 1990 s orientační roční spotřebou 

2kWh, o objemu 290l. v potaz se také bere opotřebení spotřebiče, během používání (např. 

zvýšení spotřeby energie, únik požadované teploty, atd..) Tento spotřebič je v porovnání 

s novým spotřebičem, který má spotřebu 0,55 kWh a stojí 9500Kč. Zadaná byla také 

standardní městská sazba D02d. 
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Ve výsledku bylo zjištěno: 

Starý spotřebič 

- Roční spotřeba energie 731 kWh 

- Roční náklady na provoz 3151 Kč 

Nový spotřebič 

- Roční spotřeba energie 201 kWh 

- Roční náklady na provoz 866 Kč 

Celková úspora energie je 530 kWh. 

Celková úspora nákladů je 2285 Kč. 

Návratnost investice je do 4 let a 2 měsíců. 

V případě spotřebiče s jinými parametry se tyto hodnoty mění. 

 

 Obrázek č. 19: Porovnání staré kombinované lednice s novou kombinovanou lednicí 

 

 

 Zdroj: [16.] 

U chladniček je nejlepší vybírat z třídy A+++, jelikož jejich spotřeba klesá až o 40%. 
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Dalším příkladem je uvedená šuplíková mraznička nová v porovnání s klasickým 

starým typem viz obrázek č. 20. 

Stará šuplíková mraznička byla vyrobena v roce 2000 a její objem je 190l. 

Porovnávaná byla s novou šuplíkovou mrazničkou s pořizovací cenou 7000 Kč. 

Parametry staré mrazničky: 

- Roční spotřeba energie 542 kWh 

- Roční náklady na provoz 2336 Kč 

Parametry nové mrazničky 

- Roční spotřeba energie 330 kWh 

- Roční náklady na provoz  1422 Kč 

Celková úspora energie je 212 kWh. 

Celková úspora nákladů je 914 Kč. 

Návratnost investice je do 4 let a 11 měsíců. 

V případě spotřebiče s jinými parametry se tyto hodnoty mění. 

 

Obrázek č. 20: Porovnání staré šuplíkové mrazničky s novou šuplíkovou mrazničkou 

 

Zdroj: [16.] 
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Pomocí propočtů energetického poradce viz tabulka č. 2 byla vyhodnocená úspora 

21 W zářivky vůči klasické 100 W žárovky. Z výsledků bylo zjištěno, že při pořizovací 

ceně 10 Kč žárovky a pořizovací ceně 120 Kč úsporné zářivky po dobu 2 let bude úspora 

613 Kč. v případě celkové životnosti úsporné zářivky činí úspora 2049 Kč. v průběhu 

celkové životnosti úsporné zářivky bude potřeba obměnit 6 kusů klasických 100 W 

žárovek. 

 

 Tabulka č. 2: Porovnání žárovky a úsporné zářivky 

 

 Zdroj: [15.] 
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 Dotazník 

 Ve své práci jsem se zaměřila také na informace od lidí, kteří se pohybují v mém 

okolí. Dotazování probíhalo formou osobního dotazování, telefonického dotazování a 

pomocí internetu. Dotazování probíhalo od 1. 4. 2012 do 20. 4. 2012. Dotazník je uvedený 

v příloze č. 9 a jeho zpracování pomocí tabulek a grafů je uvedeno v příloze č. 10. 

Dotazník tvoří 30 respondentů v různých věkových kategoriích, z vyhodnocení vyplývá, že 

bylo dotazováno 11 osob ve věku 18-28 let, 6 osob v rozmezí od 29- 39 let a také 6 osob 

od 50-59 let, 5 osob ve věku 39-49 let a jedna osoba mladší 18 let a jedna starší 60 let. 

Dotazník má pouze informativní charakter. V dotazníku odpověděl stejný počet mužů 

a žen.  

 67% dotazovaných pochází z Moravskoslezského kraje, 10% pochází 

z Jihomoravského a 10% z Olomouckého, pouze 7% dotazovaných pochází ze 

Středočeského kraje, menší procentuální část 3% má kraj Zlínský a Hradecký. 77% 

dotazovaných zná energetické štítkování elektrospotřebičů, zbylá část vůbec nevěděla, co 

tento pojem znamenal.  

 Pouze 70% osob, znají náležitosti, které obsahují energetické štítky. Na otázku č. 6 

zdali se dotazované osoby chystají koupit nový úsporný elektrospotřebič, odpovědělo 70 % 

osob, že ne, pouze 30% osob, odpovědělo, že se chystají koupit nový úsporný spotřebič. 

V nadcházející otázce jsem se dotazovala, jestli si zákazníci při koupi spotřebiče vystačí 

s informacemi z internetu, nebo si zajdou přímo do prodejny, kde se spotřebič nachází 

a dotazují se na potřebné informace, nebo jim stačí informace zobrazené na energetickém 

štítku, anebo je závislá koupě na doporučení známých. V tomto případě největší 

procentuální vyjádření dostal internet a to až 67%, 23% získaly informace od prodejce 

a zbylé procentuální vyjádření 3% má energetický štítek spolu s 1% informací získaných 

od známých. 

  Bylo zjištěno, že lidé hledí nejvíce na funkci spotřebiče tj. 40%, úspora, design 

a cena jsou v přibližně stejném poměru (23%, 20%, 17%). Veškeré informace, které jsou 

uvedeny na štítku, jsou pro dotazující dostačující a nepožadují žádnou změnu, tato otázka 

byla jako jediná v dotazníku, u které se mohli respondenti vyjádřit svými slovy, jinak byl 

dotazník formou otázek s uzavřeným koncem. Poslední informací, kterou jsem od 

respondentů chtěla vědět, bylo to, zdali vynaloží menší finanční částku (příkladem byla 
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uvedená myčka v pořizovací ceně 10000 Kč) nebo vynaloží více peněz za koupi 

úspornějšího spotřebiče (příkladem byla uvedená myčka v hodnotě 15000 Kč). 80% 

dotazovaných preferuje koupi dražšího spotřebiče, jelikož ví, že při správné údržbě 

a dodržování podmínek předepsaných výrobcem, se jim vynaložené prostředky vrátí. 20% 

osob by si koupilo levnější spotřebič na úkor vyšších nákladů na provoz. 
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5. ZÁVĚR 

Oblast energetického štítkování se dynamicky vyvíjí. Nově vydaná vyhláška 

337/2011 uvádí přehled zařízení, které už mají nové energetické štítky, jsou vyjmenované 

v příloze č. 1. Tato vyhláška ale stále uvádí také staré typy štítků u dalších zařízení, je to 

otázkou roku až 2 let než budou doplněny veškeré náležitosti. Vyhláška vyjmenovává 

přímo použitelné evropské předpisy, které nebudou nijak transformovány do české 

legislativy a použijí se tak, jak jsou.  

V současné době to jsou: 

- Chladničky, mrazničky a jejich kombinace- ES/EU: 1060/2010 

- Pračky-  předpis ES/EU:  1061/2010, 

- Bubnové sušičky prádla – předpis ES/ EU: 95/13/ES 

- Myčky – předpis ES/EU: 1059/2010 

- Klimatizační jednotky: předpis ES/EU: 2002/31/ES 

- Elektrické trouby: předpis ES/EU: 2002/40/ES 

- Televizní přijímače: předpis ES/EU: 1062/2010 

- Veškeré tyto předpisy jsou prováděcími předpisy SMĚRNICE EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU a RADY 2010/30/EU. [20.] 

Nákup výhodnějšího energeticky úspornějšího spotřebiče je pro domácnost 

samozřejmě nákladnější, ale zvýšená pořizovací cena se vrátí v úspoře energie. Modernější 

přístroje mívají elegantnější design a mohou být taktéž využity jako módní doplněk.  

Předpokládá se, že další obměna energetických štítků bude v průběhu roku 2014, 

a to z důvodu rychlého technologického vývoje. Záměrem celkového energetického 

štítkování je zvýšit povědomí spotřebitelů o skutečné spotřebě energie spotřebičů pro 

domácnost přes povinné a jasné označení v jejich prodejních místech a na internetu. 

V prodeji je již široká škála úsporných spotřebičů, každý spotřebitel si vybere dle 

svých nároků na spotřebič. Spotřebiče jsou konstruovány tak, aby byly šetrné k životnímu 

prostředí. Uspokojování potřeb spotřebitelů využitím energeticky úsporných spotřebičů 

bude mít kladný vliv na celkovou spotřebu elektřiny v domácnostech a tím i na celkovou 

bilanci v Evropě. 
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Příloha č. 1 Index energetické účinnosti pračky (vlastní zpracování) 

 

Třída energetické účinnosti Index energetické účinnosti 

A+++  (nejvyšší účinnost) EEI4 < 46 

A++ 46 ≤  EEI < 52 

A+ 52 ≤  EEI < 59 

A 59 ≤ EEI < 68 

B 68 ≤  EEI < 77 

C 77 ≤  EEI < 87 

D (nejnižší účinnost) EEI ≥ 87 

 

 

Pračka při sušení s odstřeďováním: 

 

Třída energetické účinnosti Zbytkový obsah vlhkosti v (%) 

A (nejvyšší účinnost) D 5< 45 

B 45 ≤  D < 54 

C 54 ≤  D < 63 

D  63 ≤ D < 72 

E 72 ≤  D < 81 

F 81 ≤  D < 90 

G (nejnižší účinnost) D ≥ 90 

 

                                                           
4 EEI znamená index energetické účinnosti 
5 D znamená zbytkový obsah vlhkosti  



 

 

Příloha č. 2 Index energetické účinnosti myčky (vlastní zpracování) 

1. třída energetické účinnosti mytí 

 

Třída energetické účinnosti Index energetické účinnosti 

A+++  (nejvyšší účinnost) EEI < 50 

A++ 50 ≤  EEI < 56 

A+ 56 ≤  EEI < 63 

A 63 ≤ EEI < 71 

B 71 ≤  EEI < 80 

C 80 ≤  EEI < 90 

D (nejnižší účinnost) EEI ≥ 90 

 

 

2.  Třída energetické účinnosti sušení 

 

Třída energetické účinnosti Index účinnosti sušení 

A (nejvyšší účinnost) ID < 1,08 

B 1,08 ≤  ID < 0,86 

C 0,86 ≤  ID < 0,69 

D 0,69 ≤ ID < 0,55 

E 0,55 ≤  ID < 0,44 

F 0,44 ≤  ID < 0,33 

G (nejnižší účinnost)  0,33 ≥  ID 

 

  



 

 

Příloha č. 3 Index energetické účinnosti chladících spotřebičů (vlastní zpracování´) 

1. třída energetické účinnosti platná do 30. 6. 2014 

 

Třída energetické účinnosti Index energetické účinnosti 

A+++  (nejvyšší účinnost) EEI < 22 

A++ 22 ≤  EEI < 33 

A+ 33 ≤  EEI < 44 

A 44 ≤ EEI < 55 

B 55 ≤  EEI < 75 

C 75 ≤  EEI < 95 

D  95 ≤  EEI < 110 

E 110 ≤  EEI < 125 

F 125 ≤  EEI < 150 

G (nejnižší účinnost) EEI ≥ 150 

 

  



 

 

2.  Třída energetické účinnosti platná od 1. 7.2014 

 

Třída energetické účinnosti Index energetické účinnosti 

A+++  (nejvyšší účinnost) EEI < 22 

A++ 22 ≤  EEI < 33 

A+ 33 ≤  EEI < 42 

A 42 ≤ EEI < 55 

B 55 ≤  EEI < 75 

C 75 ≤  EEI < 95 

D  95 ≤  EEI < 110 

E 110 ≤  EEI < 125 

F 125 ≤  EEI < 150 

G (nejnižší účinnost) EEI ≥ 150 

 

Změna nastane pouze v indexu energetické účinnosti třídy A+ , A. 

  



 

 

Příloha č. 4 Index energetické účinnosti televizního přijímače (vlastní zpracování) 

 

Třída energetické účinnosti Index energetické účinnosti (kWh) 

A+++  (nejvyšší účinnost) EEI < 0,10 

A++ 0,10 ≤  EEI < 0,16 

A+ 0,16 ≤  EEI < 0,23 

A 0,23 ≤ EEI < 0,30 

B 0,30 ≤  EEI < 0,42 

C 0,42 ≤  EEI < 0,60 

D  0,60 ≤  EEI < 0,80 

E 0,80 ≤  EEI < 0,90 

F 0,90 ≤  EEI < 1,00 

G (nejnižší účinnost) 1,00 ≤ EEI 

 

  



 

 

Příloha č. 5 Index energetické účinnosti sušičky (vlastní zpracování) 

 

1. Energetická účinnost sušiček s odvodem vzduchu 

 

Třída energetické účinnosti Zbytkový obsah vlhkosti v (%) 

A (nejvyšší účinnost) C < 0,51 

B 0,51 ≤  C < 0,59 

C 0,59 ≤  C < 0,67 

D  0,67 ≤  C < 0,75 

E 0,75 ≤  C < 0,83 

F 0,83 ≤  C < 0,91 

G (nejnižší účinnost) C > 0,91 

 

 

2. Energetická účinnost kondenzačních sušiček 

 

Třída energetické účinnosti Zbytkový obsah vlhkosti v (%) 

A (nejvyšší účinnost) C < 0,55 

B 0,55 ≤  C < 0,64 

C 0,64 ≤  C < 0,73 

D  0,73 ≤  C < 0,82 

E 0,82 ≤  C < 0,91 

F 0,91 ≤  C < 1,00 

G (nejnižší účinnost) C > 1,00 

 



 

 

Příloha č. 6 Index energetické účinnosti trouby (vlastní zpracování) 

 

1. Energetická účinnost trouby malého objemu 

 

Třída energetické účinnosti Spotřeba energie (kWh) 

A (nejvyšší účinnost) E < 0,60 

B 0,60 ≤  E < 0,80 

C 0,80 ≤  E < 1,00 

D  1,00 ≤  E < 1,20 

E 1,20 ≤  E < 1,40 

F 1,40 ≤  E < 1,60 

G (nejnižší účinnost) 1,60 ≤ E 

 

 

2. Energetická účinnost trouby středního objemu 

 

Třída energetické účinnosti Spotřeba energie (kWh) 

A  (nejvyšší účinnost) E < 0,80 

B 0,80 ≤  E < 1,00 

C 1,00 ≤  E < 1,20 

D  1,20 ≤  E < 1,40 

E 1,40 ≤  E < 1,60 

F 1,60 ≤  E < 1,80 

G  (nejnižší účinnost) 1,80 ≤ E 

 

  



 

 

3. Energetická účinnost trouby velkého objemu 

 

Třída energetické účinnosti Spotřeba energie (kWh) 

A (nejvyšší účinnost) E < 1,00 

B 1,00 ≤  E < 1,20 

C 1,20 ≤  E < 1,40 

D  1,40 ≤  E < 1,60 

E 1,60 ≤  E < 1,80 

F 1,80 ≤  E < 2,00 

G (nejnižší účinnost) 2,00 ≤ E 

 

  



 

 

Příloha č. 7 Index energetické účinnosti klimatizátorů vzduchu (vlastní zpracování) 

1. Energetická účinnost klimatizací kromě jednokanálových a dvoukanálových 

 

Třída energetické účinnosti SEER SCORP 

A+++  (nejvyšší účinnost) SEER  ≥ 8,50  SCOP  ≥ 5,10 

A++ 6,10 ≤ SEER < 8,50  4,60 ≤ SCOP < 5,10 

A+ 5,60 ≤ SEER < 6,10  4,00 ≤ SCOP < 4,60 

A 5,10 ≤ SEER < 5,60  3,40 ≤ SCOP < 4,00 

B 4,60 ≤ SEER < 5,10 3,10 ≤ SCOP < 3,40 

C 4,10 ≤ SEER < 4,60 2,80 ≤ SCOP < 3,10 

D  3,60 ≤ SEER < 4,10  2,50 ≤ SCOP < 2,80 

E 3,10 ≤ SEER < 3,60  2,20 ≤ SCOP < 2,50 

F 2,60 ≤ SEER < 3,10  1,90 ≤ SCOP < 2,20 

G (nejnižší účinnost) SEER < 2,60  SCOP < 1,90 

 

  



 

 

2. Energetická účinnost klimatizačních zařízení jednokanálových a dvoukanálových 

 

 Dvoukanálové Jednokanálové 

Třída energetické 

účinnosti 

EERrated6 COPrated7 EERrated COPrated 

A+++  (nejvyšší účinnost) ≥ 4,10 ≥ 4,60  ≥ 4,10  ≥ 3,60 

A++ 3,60 ≤ EER < 

4,10 

4,10 ≤ COP < 

4,60 

3,60 ≤ EER < 

4,10 

 3,10 ≤ COP < 

3,60 

A+ 3,10 ≤ EER < 

3,60 

3,60 ≤ COP < 

4,10 

3,10 ≤ EER < 

3,60 

 2,60 ≤ COP < 

3,10 

A 2,60 ≤ EER < 

3,10 

 3,10 ≤ COP < 

3,60 

2,60 ≤ EER < 

3,10 

2,30 ≤ COP < 

2,60 

B 2,40 ≤ EER < 

2,60 

2,60 ≤ COP < 

3,10 

2,40 ≤ EER < 

2,60 

2,00 ≤ COP < 

2,30 

C 2,10 ≤ EER < 

2,40 

2,40 ≤ COP < 

2,60  

2,10 ≤ EER < 

2,40 

1,80 ≤ COP < 

2,00 

D  1,80 ≤ EER < 

2,10 

 2,00 ≤ COP < 

2,40 

1,80 ≤ EER < 

2,10  

1,60 ≤ COP < 

1,80 

E 1,60 ≤ EER < 

1,80 

1,80 ≤ COP < 

2,00 

1,60 ≤ EER < 

1,80 

1,40 ≤ COP < 

1,60 

F 1,40 ≤ EER < 

1,60 

1,60 ≤ COP < 

1,80 

1,40 ≤ EER < 

1,60 

 1,20 ≤ COP < 

1,40 

G (nejnižší účinnost)  < 1,40 < 1,60  < 1,40 < 1,20 

 

  

                                                           
6 jmenovitý chladící faktor 
7 jmenovitý topný faktor 



 

 

Příloha č. 8 Technická dokumentace pračky 

 

Technická dokumentace   

1. Technická dokumentace uvedená v čl. 3 písm. c) obsahuje: 

a) název a adresu dodavatele; 

b) obecný popis modelu pračky, postačující pro jeho jednoznačnou  

a snadnou identifikaci; 

c) případně odkazy na použité harmonizované normy; 

d) v příslušných případech další použité technické normy a specifikace; 

e) jméno a podpis osoby oprávněné přijímat závazky jménem dodavatele; 

f) údaj o tom, zda model pračky pro domácnost uvolňuje ionty stříbra  

během pracího cyklu či nikoli takto: „Tento výrobek během pracího  

cyklu uvolňuje/neuvolňuje ionty stříbra.“; 

g) tyto technické parametry pro měření: 

i) spotřeba energie, 

ii) trvání programu, 

iii) spotřeba vody, 

iv) spotřeba energie ve vypnutém stavu, 

v) spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu, 

vi) trvání režimu ponechání v zapnutém stavu, 

vii) zbytkový obsah vlhkosti, 

viii) úroveň emisí hluku šířeného vzduchem, 

ix) maximální otáčky při odstřeďování; 

h) výsledky výpočtů provedených podle přílohy VII. 

  



 

 

2. Jestliže byly informace obsažené v technické dokumentaci určitého modelu  

pračky pro domácnost získány výpočtem na základě konstrukčního návrhu  

nebo extrapolací z údajů o jiné ekvivalentní pračce pro domácnost nebo  

oběma způsoby, musí dokumentace obsahovat podrobné údaje o těchto  

výpočtech nebo extrapolacích nebo o obou způsobech a o zkouškách, které  

dodavatelé provedli k ověření přesnosti provedených výpočtů. Informace  

musí obsahovat také seznam všech dalších ekvivalentních modelů praček  

pro domácnost, u níž byly informace získány na stejném základě. [5.] 

  



 

 

Příloha č. 9 Dotazník (vlastní zpracování) 

DOTAZNÍK PRŮZKUMU  

Téma DP: Energetické štítkování 

elektrospotřebičů 

VŠB- TUO, Obor: Environmentální management  Student: Bc. Lucie Imreová 

 

Prosím o poskytnutí informací k vypracování mé diplomové práce. Dotazník se skládá z 10 
jednoduchých otázek. 

Jednotlivé odpovědi prosím značte červeně 

1. Kolik je Vám let? 
a) Méně než 18 
b) 18 – 28 
c) 29 – 39 
d) 39 – 49 
e) 50 – 59 
f) více než 60 

 
2. Jste? 

a) žena 
b) muž 

 
3. Místo bydliště 

a) Středočeský kraj 
b) Jihomoravský kraj 
c) Olomoucký kraj 
d) Zlínský kraj 
e) Pardubický kraj 
f) Vysočina 
g) Jihočeský kraj 
h) Hradecký kraj 
i) Liberecký kraj 
j) Ústecký kraj 
k) Moravskoslezský kraj 

 
4. Znáte energetické štítkování elektrospotřebičů? 

a) ano 
b) ne 



 

 

5. Víte, jaké údaje obsahují jednotlivé energetické štítky? 
a) ano 
b) ne 

 
6. Chystáte se koupit nový úsporný spotřebič? 

a) ano 
b) ne 
 

7. Při koupi nového spotřebiče využíváte nejčastěji informací: 
a) z internetu 
b) od prodejce v obchodě 
c) energetických štítků 
d) známých 

 
8. Při výběru elektrospotřebiče Vás nejvíce ovlivňuje: 

a) cena 
b) design 
c) úspora 
d) funkce 
 

9. Jak hodnotíte energetické štítkování elektrospotřebičů? 
a) dostačující 
b) jsem pro změnu : ( jakou)……………………………………………………. 

 
10. V případě koupě nového spotřebiče budete preferovat: 

a) levnější elektrospotřebič (př. myčka v hodnotě 10 000 Kč) 
b) úsporný elektrospotřebič (př. myčka v hodnotě 15 000 Kč) 

 

 

Mnohokrát Vám děkuji za poskytnuté informace a věnovaný čas 

S pozdravem Lucie Imreová 

  



 

Příloha č. 10 Vyhodnocení 

1.  Kolik je Vám let? 

Věk Počet 

Méně než 18 1 

18 – 28 11 

29 – 39 6 

39 – 49 5 

50 – 59 6 

více než 60 1 

 

2 .Jste? 

Pohlaví Poč

žena 15

muž 15

 

. 10 Vyhodnocení dotazníku (zdroj: vlastní zpracování) 

Počet 

5 

15 

3%

37%

20%

17%

20%

3%

Věková kategorie

50%50%

Pohlaví

 

 

 

 

Méně než 18

18 – 28

29 – 39

39 – 49

50 – 59

žena

muž



 

3. Místo bydliště 

Kraj Poč

Středočeský kraj 2 

Jihomoravský kraj 3 

Olomoucký kraj 3 

Zlínský kraj 1 

Pardubický kraj 0 

Vysočina 0 

Jihočeský kraj 0 

Hradecký kraj 1 

Liberecký kraj 0 

Ústecký kraj 0 

Moravskoslezský kraj 20

 

 

67%

Počet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

7%
10%

10%

3%

0%0%

0%

3%

0%

0%

Kraj

Středočeský kraj

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

Pardubický kraj

Vysočina

Jihočeský kraj

Hradecký kraj

Liberecký kraj

Ústecký kraj

Moravskoslezský kraj

 

 

ř český kraj

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

Pardubický kraj

čina

český kraj

Hradecký kraj

Liberecký kraj

Ústecký kraj

Moravskoslezský kraj



 

4. Znáte energetické štítkování spot

Ano/ne Počet 

Ano 23 

Ne 7 

 

 

5. Víte, jaké údaje obsahují jednotlivé energetické štítky?

Ano/ne Počet 

ano 21 

Ne 9 

 

 

Znalost energetického štítkování

Znalost obsahu štítk

4. Znáte energetické štítkování spotřebičů? 

jaké údaje obsahují jednotlivé energetické štítky? 

 

77%

23%

Znalost energetického štítkování

70%

30%

Znalost obsahu štítků

 

 

 

ano

ne

ano

ne



 

6. Chystáte se koupit nový úsporný spot

Ano/ne Počet 

ano 9 

ne 21 

 

 

7. Při koupi nového spotř

Znalost 

z internetu 

od prodejce v obchodě 

energetických štítků 

známých 

 

Plánování koup

23%

7%

. Chystáte se koupit nový úsporný spotřebič? 

i koupi nového spotřebiče využíváte nejčastěji informace: 

Počet 

20 

7 

2 

1 

30%

70%

Plánování koupě úsporného spotřebič

67%

7% 3%

Informace

z internetu

od prodejce v obchod

energetických štítk

známých

 

 

 

řebiče

ano

ne

z internetu

od prodejce v obchodě

energetických štítků

známých



 

8. Při výběru elektrospotř

Vliv 

cena 

design 

úspora 

funkce 

 

 

9. Jak hodnotíte energetické štítkování elektrospot

Změna/dostačující  

Změna 

dostačující 

 

40%

ru elektrospotřebiče Vás nejvíce ovlivňuje: 

Počet 

6 

5 

7 

12 

9. Jak hodnotíte energetické štítkování elektrospotřebičů? 

Počet 

0 

30 

20%

17%

23%

40%

Vliv

0%

100%

Informace

 

 

 

cena

design

úspora

funkce

Změna

dostačující



 

10. V případě koupě nového spot

Levnější spotřebič/ dražší spot

levnější elektrospotřebič 

(př. myčka v hodnotě 10 000 k

úsporný elektrospotřebič 

(př. myčka v hodnotě 15 000 kč)

 

 

 

80%

ě nového spotřebiče budete preferovat: 

č/ dražší spotřebič 

ě 10 000 kč) 

myčka v hodnotě 15 000 kč) 

 

20%

Výběr

levnější elektrospot

(př. myčka v hodnot
kč)

úsporný elektrospot

(př. myčka v hodnot
kč)

 

Počet 

6 

24 

 

ější elektrospotřebič

ř čka v hodnotě 10 000 

úsporný elektrospotřebič

ř čka v hodnotě 15 000 



 

 

Příloha č. 11 CD-ROM obsahující diplomovou práci 


