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Tisková zpráva SČS 

Označování výrobků energetickou spotřebou 

Praha, 2018-12-18;  

Jaká pravidla platí v Evropě, pokud jde o energetickou účinnost? Co je 

podstatou energetického štítku? Co musí být na štítku uvedeno? 

U  kterých produktů je označení energetické spotřeby povinné? 

To jsou jen některé z otázek, se kterými se Sdružení českých spotřebitelů 

setkává při své práci. Proto se na toto téma SČS zaměřilo v publikaci 

podpořené Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

„Na spojitost celé řady výrobků, které 

každodenně používáme v domácnosti, 

s energetickou spotřebou nemusí 

spotřebitele nikdo upozorňovat, protože víme, že jejich účinnost 

rozhoduje jak o našem užitku, tak i o tom, kolik budeme vedle pořizovací 

ceny nuceni zaplatit i za jejich provoz a spotřebu,“ vysvětluje k tomu 

Viktor Vodička, ředitel SČS a pokračuje: „Informace, které nám ale 

pomáhají se rozhodovat při jejich koupi, se mění a měli bychom se proto 

opět na některé aspekty označování výrobků energetickou spotřebou 

podívat“. 

Periodikum SČS Konzument Test č. 23 na otázky nabízí odpovědi a také, jaké 

změny můžeme v blízké době očekávat. Zcela v duchu našeho motta „jen 

poučený spotřebitel se může účinně chránit“. 

Publikace je vystavena na stránkách SČS v e-formátu Zde. Do rozebrání tištěné verze ji může zájemce 

vyžádat v ústředí SČS. 

Další informace poskytnou: 

Ing. Libor Dupal,  
Programový ředitel, předseda správní rady SČS 
tel.: 602561856, e-mail: dupal@regio.cz 

Mgr. Viktor Vodička,  
ředitel SČS 
tel.: 732266150, e-mail: vodicka@regio.cz  

 

 

Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (SČS) si klade za cíl hájit oprávněné zájmy a práva spotřebitelů na vnitřním trhu EU a ČR, 

přičemž zdůrazňuje preventivní stránku ochrany zájmů spotřebitelů: „Jen poučený spotřebitel se dokáže účinně hájit“. SČS působí 

v řadě oblastí - pokrývají odbornosti ve vztahu ke kvalitě a bezpečnosti výrobků včetně potravin, technické normalizaci a 

standardizaci, kvalitě a bezpečnosti služeb včetně služeb finančního trhu aj.  

IČO 00409871, DIČ CZ00409871; sídlo Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 – Strašnice; kontakty: +420 261263574, 

spotrebitel@regio.cz; www.konzument.cz 

 

Kabinet pro standardizaci, o. p. s. (KaStan) je nezávislou obecně prospěšnou společností založenou Sdružením českých 

spotřebitelů. Cílem je zvyšování bezpečnosti a kvality výrobků a služeb vytvářením a podporou funkce nástrojů zajišťujících účinné 

zapojení spotřebitelů do standardizačních procesů (technická normalizace, certifikace a posuzování shody, akreditace, dozor nad 

trhem), včetně uplatňování technických předpisů a norem ve prospěch spotřebitelů a korektního trhu. IČO 28984072, DIČ 

CZ28984072; sídlo Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10 – Strašnice; +420 261263574, normy@regio.cz; www.top-normy.cz  
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