Ekodesign chladniček, myček nádobí, praček, televizních
přijímačů, počítačů a světelných zdrojů a jejich označování
energetickými štítky (včetně změny stupnice energetických
štítků pro tyto výrobky)

Vyplnění polí označených * je povinné.

Veřejná konzultace o ekodesignu chladniček, myček nádobí, praček, televizních přijímačů,
počítačů a světelných zdrojů a jejich označování energetickými štítky

Evropská unie stanovila soubor požadavků na ekodesign chladniček, myček nádobí, praček a praček se
sušičkou, televizních přijímačů, počítačů a elektrických světelných zdrojů a svítidel a jejich označování
energetickými štítky. Tyto požadavky platí ve všech členských státech, a tím vytvářejí rovné podmínky pro
výrobce a umožňují spotřebitelům porovnávat výrobky v celé Unii (podrobnější informace o těchto a
dalších požadavcích naleznete na internetových stránkách Europa).
V souvislosti s probíhajícími přezkumy těchto požadavků Komise shromažďuje názory a připomínky
jednotlivců i organizací, kteří se o uvedená opatření zajímají. Vítány jsou zejména odpovědi respondentů
z řad široké veřejnosti, orgánů veřejné moci, podniků a jiných nevládních organizací.
Tato veřejná konzultace navazuje na rozsáhlou sérii technických konzultací se subjekty z daného odvětví,
odborníky z členských států a dalšími organizacemi, a rovněž na zveřejnění přípravných studií. Úplné
výsledky těchto studií jsou k dispozici na těchto internetových stránkách: myčky nádobí pro domácnost, pr
ačky a pračky se sušičkou pro domácnost, počítače, světelné zdroje a chladicí spotřebiče pro domácnost.
Výsledky této konzultace budou využity při revizi předpisů týkajících se ekodesignu a označování
energetickými štítky pro tyto skupiny výrobků.
Otázky, na které nechcete odpovědět, nebo ke kterým nemáte dostatečné informace, můžete přeskočit.
Odpovědi na otázky označené hvězdičkou jsou však povinné, abyste mohli odpovídat na další otázky.
Vyplňování dotazníku můžete kdykoliv přerušit a pokračovat později. Po odeslání odpovědí budete mít
možnost stáhnout si svůj vyplněný dotazník a případně doplnit písemné stanovisko.
Související internetové odkazy:
1) Rámcová směrnice o ekodesignu (2009/125/ES) – seznam opatření v oblasti ekodesignu
2) Regulační rámec pro označování energetickými štítky (EU) 2017/1369 – seznam opatření týkajících se
označování energetickými štítky
ČÁST 1: Informace týkající se respondenta
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Účelem otázek v této části dotazníku je shromáždit obecné informace týkající se identity každého
respondenta.
* Uveďte své celé jméno:

* Uveďte svou e-mailovou adresu, abychom vás mohli kontaktovat pro případné doplnění Vašich odpovědí*.
Nemáte-li e-mailovou adresu, uveďte „není k dispozici“.

* Dotazník vyplňujete jako:
občan/spotřebitel
vládní instituce členského státu
regionální nebo místní vládní instituce členského státu
orgán dozoru nad trhem
nevládní organizace zastupující společenské zájmy (např. environmentální nebo zájmy spotřebitelů)
společnosti nebo obchodní organizace
jiné:

* Uveďte:

* Upřesněte:
výrobní podnik nebo podnik zapojený do obchodování s výrobky, na které se vztahují opatření týkající se
ekodesignu nebo označování energetickými štítky
podnik prodávající výrobky, na které se vztahují opatření týkající se ekodesignu nebo označování
energetickými štítky, koncovým uživatelům
podnik opravující výrobky, na které se vztahují opatření týkající se ekodesignu nebo označování
energetickými štítky
organizace zastupující zájmy dotčeného sektoru

* Uveďte název Vaší společnosti či organizace:

* Jaká je velikost Vaší společnosti?
mikropodnik (osoba samostatně výdělečně činná)
mikropodnik (1–9 zaměstnanců)
malý podnik (10–49 zaměstnanců)
střední podnik (50–249 zaměstnanců)
velký podnik (250 zaměstnanců a více)
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* Které z následujících činností vykonává Vaše společnost?

Minimálně 1
výroba skupiny konečných výrobků
výroba součástí pro skupinu výrobků
instalace výrobků
opravy výrobků
maloobchodní prodej výrobků
sběr výrobků, jejich demontáž a recyklace (nebo související činnosti)
pronájem výrobků
služby a související činnosti
jiné činnosti související s využitím spotřebičů
nic z výše uvedeného

* Je vaše organizace registrována v rejstříku transparentnosti EU? Pokud ne, můžete ji zaregistrovat zde.
Registrace není pro vyplnění dotazníku povinná.
ano (uveďte své registrační číslo):
ne
netýká se

* Uveďte své číslo v rejstříku transparentnosti EU:

* Označte zemi svého bydliště:
Rakousko
Belgie
Bulharsko
Chorvatsko
Kypr
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Německo
Řecko
Maďarsko
Irsko
Itálie
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Malta
Nizozemsko
Polsko
Portugalsko
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Rumunsko
Slovenská republika
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Spojené království
Mimo EU

* Upřesněte:

* Souhlasíte s tím, aby Komise zveřejnila Vaše odpovědi? Upozorňujeme, že bez ohledu na zvolenou možnost

mohou být Vaše odpovědi předmětem žádosti o přístup veřejnosti k dokumentům podle nařízení (ES) č. 1049/2001.
Poznámka: respondenti, kteří zvolí možnost „pouze anonymně“, by v dokumentech předložených v rámci konzultace neměli
uvádět osobní údaje.

Ano (Souhlasím se zveřejněním všech informací obsažených v mém příspěvku, ať už v celém rozsahu

nebo zčásti, včetně mého jména nebo názvu mé organizace, a prohlašuji, že žádná část mé odpovědi
není protiprávní ani neporušuje práva žádné třetí strany tak, že by to bránilo jejímu zveřejnění).
Pouze anonymně (Souhlasím se zveřejněním informací obsažených v mém příspěvku, ať už v celém

rozsahu nebo jen zčásti (spolu s uvedením citací nebo stanovisek, která zastávám), za podmínky, že tak
bude učiněno anonymně. Prohlašuji, že žádná část mé odpovědi není protiprávní ani neporušuje práva
žádné třetí strany tak, že by to bránilo jejímu zveřejnění).

ČÁST 2: Obecné souvislosti
Tato část obsahuje všeobecné otázky určené občanům EU a zúčastněným stranám, kteří nemají žádné
zvláštní odborné znalosti o předpisech týkajících se ekodesignu a označování energetickými štítky.
* Souvisí Vaše profesní činnost s výrobky, na které se vztahují předpisy týkající se ekodesignu a označování
energetickými štítky?
ano
ne

* Víte Vy, nebo Vaši členové o požadavcích na ekodesign pro jednu nebo více skupin výrobků, které jsou
předmětem tohoto dotazníku?
ano
ne

* Upřesněte, pro které skupiny výrobků:

* Víte Vy, nebo Vaši členové o energetickém štítku pro jednu nebo více skupin výrobků, které jsou předmětem
tohoto dotazníku?
ano
ne
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* Upřesněte, pro které skupiny výrobků:

Podle Vašeho názoru, pomáhá Vám (nebo Vašim členům) energetický štítek při rozhodování o koupi výrobku?
ano
ne
nevím / nemám názor

Měly by existovat požadavky na ekodesign, pokud jde o opravitelnost a životnost výrobků spojených se spotřebou
energie?
ano
ne
nevím / nemám názor

Měl by energetický štítek obsahovat informace/symboly o opravitelnosti a životnosti?
ano
ne
nevím / nemám názor

Pokud jde o opravitelnost, možnost modernizace a životnost (souhrnně nazývané „účinné využívání zdrojů“), jak
důležitá jsou tato kritéria? Uveďte stupeň důležitosti pro každé kritérium.
nevím
méně
nedůležité

důležité

důležité

velmi

/

důležité

nemám
názor

Přístupnost dílů
Dostupnost náhradních dílů
Dodací lhůta pro náhradní díly
Kompletní příručka pro opravy a údržbu
včetně schémat a seznamu náhradních dílů
Jiné:

Upřesněte:

Maximálně 200 znaků

Pokud byste potřebovali další technické informace o výrobku, kde byste je hledali?

Minimálně 1
na internetových stránkách výrobce
na internetových stránkách maloobchodního prodejce
na informačním listu výrobku
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v návodu k použití
na internetových fórech uživatelů
u organizací spotřebitelů
nevím / nemám názor
jinde

Upřesněte:

Maximálně 200 znaků

ČÁST 3: Otázky týkající se pouze malých a středních podniků
Tato část je určena jednotlivcům, kteří vlastní malý nebo střední podnik v odvětvích příslušných výrobků,
nebo v takovém podniku pracují. [zobrazí se pouze v závislosti na odpovědi na výše uvedenou otázku 5]
* Jaké jsou hlavní trhy, na kterých působí Vaše společnost?

Minimálně 1
Váš vnitrostátní trh
trh EU
trhy mimo EU

* Víte o požadavcích na ekodesign a označování energetickými štítky pro skupiny výrobků, na kterých se podílíte?
ano
ne
nevím / nemám názor

* Které z následujících činností Vaše společnost vykonává?

Minimálně 1
montáž konečného výrobku (tj. výroba konečného výrobku s použitím součástí vyrobených ve vlastním
podniku nebo u dodavatelů)
výroba specifických součástí používaných ve výrobcích, např. motorů, filtrů, plastových dílů apod.
maloobchodní prodej spotřebičů nebo náhradních dílů
prodej použitých spotřebičů
instalace výrobků
opravy spotřebičů
pronájem/leasing spotřebičů
jiná činnost

* Upřesněte:

Maximálně 200 znaků
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* Jaký dopad by revidované předpisy týkající se ekodesignu a označování energetickými štítky, které by zahrnovaly
požadavky na účinné využívání zdrojů, měly na malé a střední podniky ve srovnání s velkými společnostmi ve
Vašem odvětví?

Minimálně 1
dopad na malé a střední podniky by ve srovnání s velkými společnostmi byl pozitivní
dopad na malé a střední podniky i velké společnosti by byl pozitivní
dopad na malé a střední podniky i velké společnosti by byl negativní
dopad na malé a střední podniky by ve srovnání s velkými společnostmi byl negativní
nevím / nemám názor

* Vysvětlete:

Maximálně 200 znaků

ČÁST 4: Technické souvislosti
Otázky v této části jsou konkrétnější a týkají se technických aspektů požadavků na ekodesign
a označování energetickými štítky pro uvažované skupiny výrobků.
A. Chladničky
B. Myčky nádobí
C. Pračky a pračky se sušičkou
D. Elektrické světelné zdroje
E. Elektronické displeje (počítačové monitory a televizory)
F. Počítače
A. Otázky v této části se týkají chladniček a mrazniček pro domácnost
Měla by definice chladicích spotřebičů pro domácnost zahrnovat i spotřebiče pro uchovávání vína, nebo by tyto
spotřebiče měly být samostatnou kategorií?
ano, definice chladicích spotřebičů pro domácnost by je měla zahrnovat
ne, měly by být samostatnou kategorií
nevím / nemám názor

Měla by definice chladicích spotřebičů pro domácnost zahrnovat i chladicí spotřebiče s nízkou úrovní hluku, nebo
by tyto spotřebiče měly být samostatnou kategorií?
ano, definice chladicích spotřebičů pro domácnost by je měla zahrnovat
ne, měly by být samostatnou kategorií
nevím / nemám názor

Měla by se energetická účinnost pro různé typy spotřebičů vypočítávat různým způsobem?

ano

ano, pokud jde o

ne, pokud jde o

nevím

ekodesign, ne,

ekodesign, ano,

/

pokud jde o

pokud jde o

energetický štítek

energetický štítek

ne

nemám
názor
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Spotřebiče s různou
technologií odmrazování?
Vestavěné spotřebiče oproti
samostatným?
Spotřebiče, které kombinují
různé jednotky (např.
kombinovaná chladnička
/mraznička)?
Spotřebiče, které pomáhají
předcházet plýtvání
s potravinami, oproti běžným
spotřebičům?

Měly by chladicí spotřebiče se skleněnými dvířky (např. minibary a spotřebiče pro uchovávání vína) spadat do
oblasti působnosti předpisů o chladničkách pro domácnost, nebo do oblasti působnosti samostatných předpisů o
chladicích spotřebičích pro komerční účely?
měly by spadat do působnosti předpisu týkajícího se chladniček pro domácnost
měly by spadat do působnosti předpisů týkajících se chladicích spotřebičů pro komerční účely
nevím / nemám názor

B. Otázky v této části se týkají myček nádobí pro domácnost
Víte, že pro myčky nádobí existují požadavky na minimální účinnost čištění a že oplachování nádobí před
vložením do myčky není tudíž potřebné?
ano
ne
nevím / nemám názor

Víte, že delší programy myček mají tendenci spotřebovávat méně energie než kratší programy?
ano, vím to
ne, nevím to
nevím / nemám názor

Měly by koncovým uživatelům být zpřístupněny informace týkající se kombinace času a spotřeby energie?
ano
ne
nevím / nemám názor

Pokud by se Vaše myčka nádobí porouchala, co byste potřebovali k tomu, aby mohla být opravena?
nevím
méně
nedůležité

důležité

důležité

velmi

/

důležité

nemám
názor

záruku
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seznam autorizovaných opravářů
krátkou dobu opravy
náhradní díly a návod, abych si ji mohl/a
opravit sám/sama
podrobnou cenovou nabídku na kompletní
opravu
záruku po opravě – jestliže původní
záruka na výrobek uplynula
jiné:

Upřesněte:

Maximálně 200 znaků

Po jak dlouhou dobu byste očekávali, že budou pro Vaši myčku nádobí k dispozici náhradní díly?
2 roky nebo méně
od 2 do 5 let
od 5 do 10 let
více než za 10 let
nevím / nemám názor

Jak důležité jsou při hodnocení funkčních vlastností výrobku následující charakteristiky zkušebních programů?
Uveďte, jakou důležitost přikládáte zahrnutí těchto programů:
nevím
méně
nedůležité

důležité

důležité

velmi

/

důležité

nemám
názor

nejčastěji používané programy (např.
ekoprogram, normální program apod.)
energeticky nejnáročnější programy
(např. hrnce a pánve, intenzivní cykly
apod.)
režimy nízké spotřeby (např. režim
ponechání v zapnutém stavu, vypnutý
režim nebo režim s odloženým startem)
délka programu (pro všechny programy)

Pokud by energetické štítky myček nádobí pro domácnost obsahovaly níže uvedené parametry, které z nich byste
považovali za užitečné? Zaškrtněte všechny relevantní možnosti:

Minimálně 1
kapacita (počet talířů, sklenic apod.)

9

energetická účinnost
spotřeba energie
spotřeba vody
kombinovaná účinnost mytí a sušení
emise hluku
nevím / nemám názor
jiné:

Upřesněte:

Maximálně 200 znaků

C. Otázky v této části se týkají praček a praček se sušičkou pro domácnost
Víte, že delší programy mají tendenci dosahovat vyšších úspor energie?
ano, vím to
ne, nevím to
nevím / nemám názor

Měly by na energetickém štítku být uvedeny informace týkající se kombinace času a spotřeby energie?
ano
ne
nevím / nemám názor

Měly by informace týkající se kombinace času a spotřeby energie být na pračkách a pračkách se sušičkou pro
domácnost výrazněji viditelné?
ano
ne
nevím / nemám názor

Pokud by se Vaše pračka nebo pračka se sušičkou pro domácnost porouchala, co byste potřebovali k tomu, aby
mohla být opravena?
nevím
méně
nedůležité

důležité

důležité

velmi

/

důležité

nemám
názor

záruku
seznam autorizovaných opravářů
krátkou dobu opravy
náhradní díly a návod, abych si ji mohl/a
opravit sám/sama
podrobnou cenovou nabídku na kompletní
opravu
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záruku po opravě – jestliže původní
záruka na výrobek uplynula
jiné:

Upřesněte:

Maximálně 200 znaků

Po jak dlouhou dobu byste očekávali, že budou pro Vaši pračku nebo pračku se sušičkou pro domácnost k
dispozici náhradní díly?
2 roky nebo méně
od 2 do 5 let
od 5 do 10 let
více než za 10 let
nevím / nemám názor

Jak důležité jsou při hodnocení funkčních vlastností výrobku následující charakteristiky zkušebních programů?
Uveďte, jakou důležitost přikládáte zahrnutí těchto charakteristik:
nevím
méně
nedůležité

důležité

důležité

velmi

/

důležité

nemám
názor

nejčastěji používané programy (např.
program 40°C pro bavlnu, studený
program apod.)
energeticky nejnáročnější programy
(např. program 90°C pro bavlnu apod.)
režimy nízké spotřeby (např. režim
ponechání v zapnutém stavu, vypnutý
režim nebo režim s odloženým startem)
délka programu (pro všechny programy)

Pokud by energetické štítky měly obsahovat níže uvedená kritéria, která z nich byste považovali za užitečná?

Minimálně 1
energetická účinnost
spotřeba energie
spotřeba vody
kapacita
prací účinek
hluk
účinnost ždímání
nevím / nemám názor
jiné:
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Upřesněte:

Maximálně 200 znaků

D. Otázky v této části se týkají elektrických světelných zdrojů a svítidel
Měly by požadavky na ekodesign být aktualizovány, aby se zohlednily nové vysoce účinné technologie, zejména
LED?
ano
ne
nevím / nemám názor

Měly by požadavky na ekodesign zohledňovat vizuální efekty, jako je blikání?
ano
ne
nevím / nemám názor

Podporujete výrobky obsahující zdroj světla, který nelze vyjmout nebo vyměnit (např. uzavřené svítidlo)?
ano, líbí se mi; mohu tak často kupovat nové svítidlo a změnit vzhled svého pokoje
ano, ale jen pokud jsou levné
ne, chci mít možnost změnit nebo nahradit zdroj světla (např. žárovku)
nevím / nemám názor

Štítek na svítidle by měl:
zůstat stejný jako dnes
být nahrazen štítkem, který se týká pouze zdroje světla, jenž je součástí svítidla
být zrušen
nevím / nemám názor

Jaké informace byste si přáli mít při nákupu světelného zdroje / žárovky:
nevím / nemám
ano

ne

názor

množství světla vyzařovaného světelným zdrojem (v lumenech)
energetická účinnost vyjádřená v lumenech na watt
teplý/studený efekt diod LED
životnost
příkon ve wattech odpovídajících starých žárovek (se žhavicím
vláknem)
zda byly zkoušeny na blikání
jiné:
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Upřesněte:

Maximálně 200 znaků

E. Otázky v této části se týkají elektronických displejů (počítačových monitorů a televizorů)
Novou normou pro zlepšení kvality obrazu je HDR (vysoký dynamický rozsah). Displej může mít při zobrazování
obsahu nafilmovaného a vysílaného v normě HDR až dvojnásobnou spotřebu energie. Bylo by uvedení spotřeby
energie v režimu HDR relevantní informací pro Vaše rozhodnutí o koupi?
ano, chci mít tuto spotřebu energie jasně uvedenou a odlišenou od spotřeby v normálním režimu
ne, příliš mnoho údajů považuji za matoucí
nevím / nemám názor

Současný energetický štítek pro televizní přijímače uvádí „roční“ spotřebu energie. Z jakých předpokladů by se
mělo vycházet, jestliže budou tytéž údaje uváděny na novém štítku (pro televizory, počítačové monitory nebo jiné
displeje)?
vzhledem k tomu, že se způsob využívání příliš liší, by údaje neměly vypovídací hodnotu
4 hodiny provozu, 7 dní v týdnu
8 hodin provozu, 5 dní v týdnu
10 hodin provozu, 7 dní v týdnu
jiné:

Upřesněte:

Maximálně 200 znaků

Jednou ze součástí v elektronických výrobcích, u které je větší pravděpodobnost poruchy, je napájecí zdroj (např.
z důvodu elektrických rázů). Dali byste přednost displeji se standardizovaným vnějším napájecím zdrojem (jako je
USB s konektorem typu C), který byste mohli snadno koupit a vyměnit sami?
ano, dal/a bych přednost takovému displeji a používání nabíječky, kterou mám, nebo si koupím zvlášť
ne, toto by při mém rozhodování o koupi nehrálo žádnou roli
nevím / nemám názor

Jaké informace byste chtěli mít jasně uvedené při koupi elektronického displeje (televizoru, počítačového
monitoru nebo podobného zařízení)?
nevím
méně
nedůležité

důležité

důležité

velmi

/

důležité

nemám
názor

naměřený průměrný příkon ve wattech
(W) v zapnutém stavu v normálním režimu
naměřený průměrný příkon ve wattech
(W) v zapnutém stavu v režimu HDR
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velikost úhlopříčky (v cm/palcích)
rozlišení (horizontální x vertikální)
v pixelech
označení úrovně rozlišení (např. UHD,
WQHD, …)
skutečnost, že napájení je externí
a standardizované (např. USB s
konektorem typu C)
přítomnost televizního tuneru (pro
rozlišení televizoru od jiného displeje)
přítomnost procesoru (pro rozlišení
televize s internetem)
síťová rozhraní (tj. WiFi, RJ45 apod.)

F. Otázky v této části se týkají počítačů
Byly by informace o energetické účinnosti počítače užitečným vodítkem pro rozhodnutí o koupi?
ano, pomohlo by to snadno porovnávat různé modely
ne
nevím / nemám názor

Byla by pro Vás užitečná „chytrá funkce“ pro zlepšení životnosti baterií v noteboocích?
ano, bylo by užitečné omezit úroveň nabití baterie, když je počítač pravidelně napájen ze sítě
ne, vždy chci mít baterii plně nabitou
nevím / nemám názor

Je při Vašem rozhodování o koupi počítače relevantní rozšiřitelnost?

naprosto
zásadní

ne, jestliže by to bylo na úkor hmotnosti,
důležitá

odolnosti nebo jiných vlastností

nevím /
nemám
názor

hlavní paměť
úložiště
(pevný disk,
SSD)

Jak důležité jsou při Vašem rozhodování o koupi počítače tyto vlastnosti:
nedůležité,
není to
důležité

pro výběr
rozhodující

ledaže se

nevím

jedná o

/

vlastnost

nemám

/vybavení

názor

bez příplatku

14

životnost baterie
standardní vnější napájecí zdroj (jako je USB s
konektorem typu C) použitelný pro různé
elektronické přístroje nebo po koupi jiného
počítače
odolnost (např. vůči otřesům a pádům na zem)
odolnost vůči vodě (tj. poškození při vylití
nápoje na notebook je omezeno na klávesnici)
funkce „obnovení továrního nastavení“, která
umožňuje fyzické a bezpečné vymazání všech
osobních údajů (pokud chcete počítač darovat
nebo prodat)

Další poznámky. Přejete si dodat nebo doplnit cokoliv dalšího, co nebylo uvedeno výše?

Maximálně 3000 znaků
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