Příloha č. 1

Energetické třídy spotřebičů
Od roku 2001 musí být elektrospotřebiče prodávané v ČR označeny viditelně umístěným energetickým
štítkem, který slouží jako základní orientační pomůcka při nákupu elektrospotřebičů. Nařízení pro
minimální energetickou účinnost, tzv. ekodesign, se v současné době týká více než 20 kategorií
spotřebičů. Jsou mezi nimi například chladničky, světelné zdroje, televizory či klimatizace.
Každý spotřebič je pochopitelně jiný. Aby bylo možné srovnávat elektrospotřebiče z hlediska
energetické účinnosti, zohledňuje se při zařazení do energetické třídy více parametrů. Např. u chladicích
zařízení je to příkon, užitný objem, teplota v každém prostoru chladicího zařízení, provedení, poměr
chladicího a mrazicího prostoru apod., u zdrojů světla příkon a světelný tok.
Díky technickému rozvoji vzniká potřeba revize technické specifikace těchto spotřebičů. Proto např.
v létě 2003 schválila Evropská komise směrnici 2003/66/EC, která zavedla používání energetických tříd
A+ a A++ pro chladničky, mrazničky a jejich kombinace. Od té doby již proběhla řada revizí, zatím
poslední proběhla k 1. srpnu 2017, kdy vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady
2017/1369 ze dne 4. července 2017. Nařízení určuje rámec pro označování energetickými štítky a
zrušuje směrnici 2010/30/EU. Svou právní povahou je přímo použitelné a nevyžaduje tudíž úpravu
českého právního rámce.
Na základě požadavků na ekodesign tak mohou být na trh uváděny pouze úsporné spotřebiče, např.
od července 2014 chladničky a mrazničky minimálně třídy A++ a pouze nejlepší z energetické třídy A+ (s
indexem energetické efektivnosti nižším než 42 %) či od prosince 2013 pračky a myčky s třídou
energetické náročnosti A+ a vyšší. V důsledku účinnosti nařízení 2017/1369 dojde postupně k tzv.
přeštítkování spotřebičů, tedy dojde k opuštění tříd A+, A++ a A+++ a stupnice energetické náročnosti
bude opět pouze v rozsahu A – G.
V první fázi se zavedení nového štítku bude týkat myček nádobí, chladniček, praček, praček
kombinovaných se sušičkou, televizí a světelných zdrojů a svítidel, a to nejpozději do 2. 11. 2019.
Následovat bude „přeštítkování“ u ostatních výrobků, přičemž celý proces bude ukončen do roku 2030 u
výrobků v oblasti vytápění a ohřevu vody. Dokud nebude zaveden nový štítek, budou na spotřebičích
stále současné štítky s nejvyšší třídou A+++. Při změně štítků, budou dodavatelé dodávat čtyři měsíce
před stanoveným datem staré i nové štítky. Obchodníci budou mít na změnu štítků u výrobků
vystavených v obchodě nebo na internetu lhůtu 14 pracovních dnů po stanoveném datu.
Jak z výše uvedeného vyplývá, může být pro spotřebitele obtížné orientovat se ve všech změnách
energetických vlastností výrobků a především zjistit, které výrobky jsou skutečně nejúspornější na trhu.
Ucelený aktuální přehled nabízí například portál www.uspornespotrebice.cz, jež poskytuje informace o
deseti hlavních kategoriích domácích spotřebičů, od chladniček a mrazniček přes světelné zdroje, pračky
a myčky nádobí, až po televizory a kávovary.
Internetové stránky www.uspornespotrebice.cz v České republice provozuje SEVEn, Středisko pro
efektivní využívání energie, o.p.s. v rámci mezinárodního neziskového projektu Euro Topten MAX
(www.topten.eu), který obdobné stránky provozuje v 18 zemích EU, ale i v USA a Číně a připravuje je v
zemích Latinské Ameriky a Indii.
Od 1. 1. 2019 bude spuštěna databáze výrobků ve formě internetové aplikace, kterou vytvoří
Evropská komise a která bude obsahovat informace o výrobcích uváděných na trh a jejich štítcích. Díky
tomu bude jednoduché porovnat energetickou účinnost jednotlivých výrobků a vybrat ten nejúspornější.
Informace o výrobcích budou do databáze vkládat sami dodavatelé a jejich správnost bude kontrolovat
Státní energetická inspekce.

