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CECED CZ  - Sdružení evropských výrobců domácích 
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Členové CECED CZ k 1.1.2015

Ariston Thermo CZ s.r.o.
BEKO Spolka Akcyjna, org.sl.
BSH, domácí spotřebiče, s.r.o.
Candy Hoover ČR, s.r.o.
DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – CR spol. s r.o.
ELECTROLUX, s.r.o.
GORENJE, spol. s r.o.
Indesit Company Česká, s.r.o.
MIELE, spol. s r.o.
Philips Česká republika, s.r.o.
Teka – CZ s.r.o.
VORWERK CS k.s.
Whirlpool ČR, spol. s r.o.



CECED CZ  a návrh rámce pro energetické štítky

Energetické štítky v odvětví domácích spotřebičů již 20 let! 

Užitečný , praktický a stabilní nástroj!

CO?
KDY?
JAKÝM ZPŮSOBEM?



Co  NE

Energetické štítky u produktových skupin, u kterých bylo značení 
zavedeno jenom nedávno a není praktický důvod pro změny.

Příklad: vysavače
trouby
ohřev vody

Co  ANO

Energetické štítky u produktových skupin, kde je většina modelů na trhu 
v nejvyšších třídách energetické účinnosti. 

Příklad: automatické pračky
chladničky
myčky



Kdy  NE

Pravidlo revize značení každých 10 let (resp. jiné období) pro všechny 
produktové skupiny neodpovídá realitě. 

Kdy  ANO

Podle vývoje v jednotlivých produktových skupinách.
Když studie prokáže, že nejvyšší třídy energetické účinnosti jsou přeplněny.  



Jakým způsobem NE

Unifikované zavedení štítku s „prázdnou“ skupinou A a B pro všechny 
produktové skupiny  
– pro některé skupiny příliš ambiciózní  a pro některé nedostatečné!!!

Jakým způsobem ANO

Nastavení kritérií zaručujících, že v okamžiku zavedení/posunu škály 
značení energetické účinnosti se v následujících 10 letech neočekává 
výskyt většiny modelů na trhu v skupinách A a B.
– na základě studií o aktuálním stavu a technologickém potenciálu 
jednotlivých  produktových skupin



Produktová databáze na úrovni EU

• Jednotná databáze?

• Přístup pouze pro kontrolní orgány? 

• Povinnost registrovat se?

• Nástroj pro kontrolní orgány?

• Citlivá data, nejisté zabezpečení

• Již dnes platí pro výrobce povinnost na vyžádání poskytnout kontrolním 
orgánům technickou dokumentaci

• Nemůže nahradit fyzické kontroly
• V průběhu fyzických kontrol musí docházet ke kontrole výrobků z 
databáze, a případně k odhalení výrobků, či výrobců, kteří v databáze 
nejsou.

•Ano, ale kontrolní orgány musí použít kombinaci obou dvou možností, 
tedy fyzické kontroly a kontroly na úrovni produktové databáze.



Jednoznačně daný systém!

Nastavení realizovatelných podmínek pro přechodné období!

Logické odlišení „současného“ a „nového“ značení!

Intenzivní jednotná informační kampaň pro spotřebitele!

Stabilní a realistický rámec opatření, 
který podpoří inovace a umožní

správnou volbu spotřebitelům i výrobcům.


