
NOVÉ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 
pro domácí spotřebiče 

 

                                                               



Energetický štítek označuje energetickou náročnost, např. spotřebu elektrické energie, vody či hlučnost 

spotřebiče. Od 1. března 2021 bude nám známý energetický štítek nahrazen novým, zařazujícím 

spotřebiče do tříd A – G, sedmistupňová barevná stupnice bude zachována. 

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi starým a novým štítkem? 

 Pro všechny produkty se bude používat jednotná škála A-G. A+/A++/A+++ již nebudou existovat. 
 V pravém horním rohu štítku je nově uveden QR kód, který umožní přístup k dalším informacím o daném výrobku. 
 Energetická spotřeba produktů bude zobrazena výraznějším, jednotným způsobem. Změnila se z roční spotřeby na spotřebu energie na 

100 cyklů. 
 Dolní část štítku obsahuje různé piktogramy informující o vlastnostech vybraného produktu. Některé piktogramy zůstávají stejné jako u 

starého štítku, některé byly upraveny a jiné byly nově přidány.  

 
  

Změna se zatím týká těchto kategorií:   

 myčky nádobí  

 pračky a pračky se sušičkou  

 chladničky, mrazničky a chladničky na víno  

 televizory a monitory 

 světelné zdroje 

Zbývající kategorie přejdou na nové štítkování od roku 2022.  

                               



V žádném případě nedochází ke změně v energetické účinnosti výrobků. V závislosti na konkrétním produktu nové energetické štítky zobrazí 

nejen spotřebu vody a elektřiny, ale také další údaje a informace týkající se spotřeby, a to prostřednictvím intuitivních piktogramů pro snadnou 

orientaci a porovnatelnost produktů. 

 

Seznam důležitých termínů: 

 1. listopadu 2020: nový energetický štítek musí být součástí balení spotřebiče spolu se starým štítkem 

 1. března 2021: nový energetický štítek je oficiálně v platnosti a musí být použit na všechny výrobky v obchodech. 

 30. listopadu 2021: končí staré štítkování a možnost prodávat spotřebiče, které nejsou označené novým štítkem.                                                                                           
 

Bližší informace o novém energetickém štítkování: www.label2020.cz 

 

 

           

http://www.label2020.cz/


PODOBA NOVÝCH ENERGETICKÝCH ŠTÍTKŮ 

MYČKY NÁDOBÍ                                                                                                                                   

                           

Více informací zde 

https://www.label2020.cz/fileadmin/cz/pdf/Label2020_PrackyMycky_A5_CZ.pdf


PRAČKY  

                      

Více informací zde 

https://www.label2020.cz/fileadmin/cz/pdf/Label2020_PrackyMycky_A5_CZ.pdf


PRAČKY SE SUŠIČKOU                                                                                                                                  

                     

                

Více informací zde 

https://www.label2020.cz/fileadmin/cz/pdf/Label2020_PrackyMycky_A5_CZ.pdf


CHLADNIČKY   

                        

                     

Více informací zde 

https://www.label2020.cz/fileadmin/cz/pdf/Label2020_NoveStitky_Chlazeni.pdf


CHLADNIČKY NA VÍNO   

                       

Více informací zde 

https://www.label2020.cz/fileadmin/cz/pdf/Label2020_NoveStitky_Chlazeni.pdf

