
lednice 803 kWh, nová pak 183 kWh. Roční úspora činí tedy 620 kWh, což je u nejběžnějšího tarifu 
Pražské energetiky (D02d; orientační cena za kWh je 4,20 Kč) přibližně 2 600 Kč. Úspory „zaplatí“ 
cenu nové lednice již za necelé 4 roky. 

Jiná věc je použití lednice například na chalupě. Pokud bychom zde uvažovali provoz pouze 3 měsí-
ce v roce, tak se nová lednice začne vyplácet až po více než 15 letech. 

Návratnost vybraných spotřebičů je možné spočítat například pomocí kalkulaček na stránkách 
www.energetickyporadce.cz, které provozuje Pražská energetika, a. s.

Jak nejsnadněji zjistím, kolik spotřebují přístroje v mé domácnosti?
Tento údaj nejsnadněji zjistíte pomocí přístroje zvaného wattmetr. Wattmetr si můžete za několik 
stokorun zakoupit v obchodech s elektronikou. Wattmetr včetně návodu k použití a doporučených 
postupů si lze též zdarma zapůjčit od Pražské energetiky, a. s.

Kam mohu jít pro další rady a konzultaci?
Pražané mají možnost navštívit hned několik poraden zabývajících se úspornými spotřebi-
či. Jednou z nich je poradenské středisko Pražské energetiky, a. s., Jungmannova 28, Praha 1, 
nebo na webových stránkách www.energetickyporadce.cz. Úsporným spotřebičům jsou vě-
novány také specializované webové stránky provozované společností SEVEn, o. p. s. na adrese  
www.uspornespotrebice.cz. 

Leták vydala Agentura Koniklec, o. p. s. (www.koniklec.cz)

Autoři textu: David Kunssberger, Miroslav Lupač

Náklad: 500 ks

Leták je neprodejný.

Vydání letáku podpořilo Hlavní město Praha a Ministerstvo životního prostředí.

Zpracování: Petr Martinovský, www.dtpak.cz
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Průvodce světem  
energetických  
štítků



Úvod
Pořízení nového spotřebiče do domácnosti je obvykle déle připravovaným a promýšleným krokem. 
Budoucí uživatel výrobku zohledňuje při výběru konkrétního modelu řadu parametrů – zejména 
funkční a užitné vlastnosti spotřebiče, ale také tvar, barvu a design. Při výběru hraje roli i sympatie 
ke konkrétní značce nebo zkušenosti přátel. Jedním z důležitých kritérií pro výběr jsou také pro-
vozní náklady spotřebiče. Tyto náklady poneseme po celou dobu životnosti zakoupeného výrobku, 
a proto je tento parametr pro nás velmi důležitý.

Všechny elektrospotřebiče potřebují pro svůj provoz elektřinu. Každý z nich jí však pro zabezpeče-
ní srovnatelné funkce potřebuje jiné množství. Pokud jeden přístroj spotřebuje elektřiny více než 
jiný, zaplatíme za jeho provoz více peněz. Právě pro snazší srovnání provozních nákladů bylo v EU 
zavedeno značení spotřebičů takzvanými energetickými štítky. Energetický štítek poskytuje mož-
nost snadno srovnat jednotlivé spotřebiče stejného druhu z hlediska budoucích provozních nákladů 
a tento údaj pak zohlednit při výběru. 

Základní hodnota energetických štítků spočívá v tom, že údaje na nich jsou výsledkem měření 
podle přesných pravidel technických norem, které stanoví naprosto stejné podmínky pro všechny 
modely dané kategorie výrobků. Správnost uváděných hodnot může být kontrolována státními do-
zorovými orgány. 

V roce 2011 začaly být elektrospotřebiče označovány novým typem energetických štítků. 

Se zavedením nových energetických štítků získal spotřebitel významné výhody:

 Značení je identické pro celou EU.
 Nové štítky jsou jazykově neutrální. 
 Štítky obsahují další důležité informace.

Současně se také postupně rozšiřuje paleta výrobků, které jsou štítky povinně označovány. Od září 
2014 přibylo povinné označování vysavačů, od roku 2015 se pak povinnost značení rozšíří na další 
skupiny výrobků.

Tento leták je stručným, ale téměř vyčerpávajícím průvodcem světem energetických štítků. Pro 
každou skupinu výrobků obsahuje popis štítku, údaje o platnosti značení a další informace. Leták 
popisuje aktuální stav v oblasti značení energetickými štítky, respektive stav platný od 1. 1. 2015. 

Kde najdeme energetický štítek a co obsahuje?
Energetický štítek musí být viditelně umístěn na vystaveném výrobku přímo v obchodě. Štítek by 
neměl být ničím zakrýván a měl by být umístěn tak, aby byl pro spotřebitele dobře přístupný. 

Pro každou skupinu výrobků jsou údaje mírně odlišné s ohledem na charakter konkrétního spotře-
biče. I tak je ale základní informace pro všechny skupiny stejná. 

Štítky jednotlivých kategorií spotřebičů
 Chladničky a kombinované chladničky s mrazničkou

Chladnička je v běžné domácnosti v provozu celoročně. Je to tedy jeden z největších konzumen-
tů energie, což zvyšuje význam posuzování energetické náročnosti při nákupu nového spotřebiče. 
Toho jsou si výrobci vědomi a uvádějí na trh stále úspornější chladničky. 

Vzhledem k významnému vývoji ve spotřebě chladniček se třída A rozdělila na 4 části označené 
znaky + až +++. Chladničky s třídou energetické účinnosti horší než A by se na trhu již neměly 
vyskytovat. 

Obsah energetického štítku
 Obchodní značka výrobce.
 Označení konkrétního modelu spotřebiče.
  Barevné šipky s označením třídy energetické účinnosti 

výrobku seřazené od nejúspornější po nejméně  
úspornou.  
Třída umožňuje rychlé porovnání jednotlivých výrobků.  
Tříd bývá v naprosté většině případů 7.

  Celková spotřeba energie při typickém používání *)  
spotřebiče.

  Doplňkové údaje typické pro konkrétní skupinu spotře-
bičů (například spotřeba vody, účinnost praní, kapacita 
chladicího prostoru, hlučnost a podobně).  
Podle těchto údajů si lze bez podrobného studování technických parametrů 
spotřebiče učinit orientační představu o vhodnosti výrobku pro konkrétní 
domácnost. 

*) Každá skupina spotřebičů má definovanou typickou intenzitu využívání. Podle této typic-
ké hodnoty se pak u všech výrobků stanovuje spotřeba. I když se skutečná míra používání 
v konkrétní domácnosti může lišit, tento údaj je užitečný pro vzájemné srovnání jednotli-
vých výrobků.



Jak vypadá energetický štítek chladničky a jak ho číst?

 Domácí vinotéky
Domácí vinotéka není v českých domácnostech zcela běžným spotřebičem. Pro její provoz z hle-
diska provozních nákladů platí prakticky to samé jako u chladniček. I tento spotřebič, bývá často  
v provozu po významnou část roku. Na trhu se ještě ojediněle vyskytují spotřebiče třídy E, ale vět-
šina vinoték má třídu B nebo vyšší. Nejméně úsporné vinotéky mají až 3× vyšší spotřebu opro-
ti úsporným modelům.

Jak vypadá energetický štítek vinotéky a jak ho číst?

 Pračky
Pračka patří mezi energeticky velmi náročné spotřebiče. K informacím na energetickém štítku je třeba 
přistupovat pouze pro porovnání modelů vzájemně. Třída energetické účinnosti i další údaje jsou pro 
účely energetických štítků stanovovány podle dvou typických programů (bavlna praná při 40 °C a bavlna 
praná při 60 °C vždy při plné a poloviční náplni pračky). Uváděná roční spotřeba elektrické energie a vody 
je vypočtena pro 220 pracích cyklů ročně, což odpovídá praní jedné pračky každý všední den. Kromě 
spotřeby energie udává informace o velikosti pračky, činnosti odstřeďování (velmi důležitý údaj pro do-
mácnosti, které jsou vybaveny sušičkou, případně si ji hodlají pořídit) a úrovni produkovaného hluku.

Jak vypadá energetický štítek pračky a jak ho číst?

 Sušičky prádla
Sušičky prádla stále nepatří mezi běžné vybavení českých domácností, nicméně jejich prodeje 
v posledních letech rostou. I když technologický vývoj přinesl výrazný pokles energetické náročnos-
ti sušiček, jejich spotřeba je stále vysoká. 
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Označení výrobce a modelu

Třída energetické účinnosti

Roční spotřeba energie v kWh

Úroveň hluku vinotéky

Kapacita (počet lahví 0,7 l)
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Označení výrobce a modelu

Třída energetické účinnosti

Roční spotřeba energie v kWh

Úroveň hluku pračky při praní  
a odstřeďování s poloviční a plnou náplní.

Účinnost odstřeďování

Velikost náplně pračky
Roční spotřeba vody

Tipy pro výběr chladničky  

s mrazničkou
›  Vybírejte vždy spotřebič v  nejvyšší třídě energetické účinnosti 

dle svého rozpočtu.

›  Zvolte vhodný užitný objem spotřebiče – obecně se doporučuje 

50 - 60 litrů chladicího a 25 litrů mrazicího prostoru na jednu do-

spělou osobu.
›  Pokud možno volte spotřebič s funkcí „no frost“, který téměř řeší 

problémy s námrazou.

›  Pokud zamýšlíte používat některou část (chladicí či mrazicí) jen 

po část roku, zvažte model se dvěma kompresory, kde se dá kaž-

dá část samostatně vypnout.

Tipy pro výběr vinotéky
›  Zvolte vhodnou kapacitu vinotéky podle 

zamýšleného počtu uskladněných lahví.

›  V  případě uvažovaného celoročního pro-

vozu vybírejte vinotéku s třídou energetic-

ké účinnosti A nebo vyšší.

Tipy pro výběr pračky
›  Zvažte vhodnou kapacitu pračky s  ohledem na 

počet členů domácnosti.
›  Pokud plánujete častější praní, zvolte model 

s  kvalitním úsporným programem pro poloviční 
náplň.

›  V  případě používání sušičky vybírejte pračku 
s vysokým stupněm účinnosti odstřeďování.

Příklad rozdílu ročních nákladů na provoz chladničky 
vyrobené v roce 1999 (dnes by měla třídu C)  
a moderní chladničky vyrobené v roce 2014  
(třída A+++).

rok výroby: 1999
spotřeba: 3 360 Kč

rok výroby: 2014
spotřeba: 630 Kč



Většina sušiček pracuje na takzvaném kondenzačním principu. Do bubnu s prádlem je vháněn 
horký vzduch, který je následně odváděn na kondenzér, na kterém se vodní pára z bubnu sráží. 
Kondenzér je ochlazován buď vzduchem z místnosti, nebo u nejnovějších sušiček pomocí tepel-
ného čerpadla (na stejném principu, jako funguje chladnička). 
Menší část sušiček suší prádlo vháněním čerstvého vzduchu do bubnu a vzduch s vodní parou 
se odvádí do místnosti.
Zdrojem energie je pro většinu sušiček elektřina, výjimečně se objevují také plynové sušičky. 
Energetické štítky se liší podle technologie sušení a druhu spotřebovávané energie.

Jak vypadá energetický štítek sušičky a jak ho číst?*

 Myčky nádobí
Myčka nádobí se stává běžnou součástí domácností. Zejména ve větších domácnostech přiná-
ší její nasazení významnou úsporu času, vody i energie. Kromě údajů o roční spotřebě energie 
a vody při 280 mycích cyklech ročně obsahuje energetický štítek informace o kapacitě myčky, 
účinnosti sušení a hlukové emise.

Jak vypadá energetický štítek myčky a jak ho číst?

 Televizní přijímače
Televizory jsou energetickými štítky označovány od roku 2011. Spotřeba energie není samozřej-
mě hlavním parametrem při výběru nového televizoru. Přesto existují dobré důvody, proč tento 
parametr vzít v úvahu. V současné době jsou na trhu dostupné téměř výhradně ploché televizory, 
nejčastěji s LCD panelem podsvíceným svítivými diodami LED. Spotřeba televizních přijímačů za 
posledních několik let výrazně poklesla. Na druhou stranu nové multimediální funkce moderních 
televizorů „svádějí“ k tomu mít přístroj zapnutý třeba jen jako zvukovou kulisu. V případě, že uži-
vatel zamýšlí takovéto využití nového televizoru, je vhodné se orientovat kromě údajů na ener-
getickém štítku též dalšími parametry (například zda je u konkrétního modelu možné ztlumit či 
v případě potřeby zcela vypnout podsvícení obrazovky nebo zda je televizor vybaven jinými funk-
cemi pro úsporu energie).

Jak vypadá energetický štítek televizoru a jak ho číst?

 Vysavače
Zatím nejnovějším typem spotřebičů, které jsou povinně označovány energetickými štítky, jsou 
vysavače. Povinnost jejich označení platí od září 2014. Vysavače vyráběné po 1. září 2014 nesmí 
mít příkon vyšší než 1600 W (nicméně dříve vyrobené vysavače se mohou doprodávat). Od roku 
2017 bude maximální příkon nových vysavačů stanoven na 900 W. Samotná spotřeba energie 
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Označení výrobce a modelu

Třída energetické účinnosti

Roční spotřeba energie  
v kWh

Úroveň hluku sušičky

Jedná se o elektrický / plynový spotřebič
Trvání cyklu (plná náplň, program bavlna) 
Kapacita sušičky v kg

Třída účinnosti kondenzace (zjednodušeně – účinnost sušení)

 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
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Označení výrobce a modelu

Třída energetické účinnosti

Roční spotřeba energie v kWh
Úroveň hluku myčky
Kapacita myčky (počet kompletních jídelních sad)

Účinnost sušení

Roční spotřeba vody
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Označení výrobce a modelu

Třída energetické účinnosti

Roční spotřeba energie v kWh  
při provozu 4 hod. denně

Spotřeba zapnutého televizoru ve 
wattech

Údaj, zda televizor obsahuje síťový vypínač

Velikost úhlopříčky obrazovky v cm 
a palcích

* Levý štítek je pro sušič-
ky s vháněním čerstvého 
vzduchu, pravý pro sušič-
ky kondenzační.

Tipy pro výběr sušičky

›  Zvolte vhodnou kapacitu sušičky s  ohledem na 

počet členů domácnosti.

›  Zvažte četnost využití – modely s tepelným čer-

padlem se vzhledem k pořizovací ceně vyplatí jen 

při intenzivním používání.

›  V případě zamýšleného nevyužívání plné kapaci-

ty sušičky zvolte model s úsporným programem 

pro poloviční náplň.

Tipy pro výběr myčky
›  Zvažte kapacitu myčky vzhledem k  počtu členů 

domácnosti. 
›  Malé stolní myčky mají zpravidla větší spotře-

bu vody a energie přepočtenou na umytou sadu 
nádobí.

›  Vybírejte myčku s  alespoň jedním úsporným 
a rychlým programem.

Tipy pro výběr televizoru
›  Zvolte vhodnou úhlopříčku obrazovky podle vzdá-

lenosti, z níž bude obrazovka sledována.
›  Vybírejte přístroj nejlépe s  LED podsvícením 

obrazovky.
›  Vybírejte přístroj s  možností odpojení od 

napájení. 
›  Při zamýšleném používání televizoru jako „zvu-

kové kulisy“ vyberte přístroj s možností ztlumení 
jasu obrazovky nebo vypnutí podsvícení.



není pro většinu spotřebitelů při výběru vysavače rozhodujícím parametrem. Energetický štítek 
vysavače proto obsahuje i další údaje, které jsou pro většinu spotřebitelů klíčové – třídu účin-
nosti vysávání a třídu emisí prachu, tedy jaké množství vysátého prachu z vysavače unikne zpět 
do místnosti. Vysavač s větší účinností vysávání poskytne stejnou službu i při nižším příkonu. 
Vysavače jsou rozděleny podle navrženého způsobu použití na vysavače univerzální (nejčastější 
případ), vysavače na koberce a vysavače na tvrdé podlahy. Níže uvádíme štítek vysavače univer-
zálního – u ostatních dvou typů se štítek liší pouze červeným symbolem* u způsobu použití, pro 
nějž není vysavač určen.

Jak vypadá energetický štítek vysavače a jak ho číst?*

 Elektrické a plynové trouby
Značení energetickými štítky bude u pečicích trub povinné od roku 2015. Vzhledem k individu-
álnímu využití těchto spotřebičů není stanovována celková spotřeba energie za rok, ale za pečicí 
cyklus. Z toho důvodu je třeba brát při srovnávání spotřebičů v patrnost i malé rozdíly spotřeby. 
U elektrických trub je tato hodnota udávána v kWh, u plynových trub pak ještě v megajoulech 
(MJ). Jelikož většina pečicích trub je vybavena i možností horkovzdušného pečení, udává štítek 
hodnoty spotřeby i pro tento způsob použití trouby.

Jak vypadá energetický štítek trouby a jak ho číst?*

 Digestoře
Digestoře budou energetickými štítky označovány povinně od roku 2015. U těchto spotřebičů pla-
tí, že hlavními kritérii výběru digestoří je u většiny spotřebitelů účinnost a hlučnost. I tyto údaje 
energetický štítek obsahuje a může tak posloužit při výběru nové digestoře. Je třeba pozname-
nat, že pro řadu spotřebitelů může velmi významnou roli při rozhodování hrát design spotřebiče.

Nová pravidla nyní stanovují 7 tříd energetické účinnosti A - G (od roku 2016 budou rozlišovány 
třídy A+ až F, od roku 2018 A++ až E a od roku 2020 A+++ až D).

Jak vypadá energetický štítek digestoře a jak ho číst?

 Klimatizační jednotky
Klimatizační jednotky se řadí mezi spotřebiče s velkou spotřebou energie. Problematika energe-
tických štítků u klimatizačních jednotek je poměrně složitá – energetické štítky se liší podle typu/
použité technologie klimatizační jednotky. Klimatizační jednotka je investičně náročné zařízení, 
které si spotřebitel pořizuje, pokud vůbec, tak jedenkrát za mnoho let. Spolu s objednávkou 
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X.YZ kWh/cycle*

X.YZ kWh/cycle*

* цикъл · cyklus · portion · zyklus · πρόγραμμα · ciclo · tsükkel · ohjelma · ciklus  
ciklas · cikls · ċiklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel

X.YZ MJ/cycle*
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 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

 A-80%

 A-60%

 A-40%

 A-20%

YZ L

65/2014

* цикъл · cyklus · portion · zyklus · πρόγραμμα · ciclo · tsükkel · ohjelma · ciklus  
ciklas · cikls · ċiklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel
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Označení výrobce a modelu

Údaj, zda jde o troubu  
elektrickou či plynovou

Třída energetické účinnosti 

Využitelný prostor v litrech

Spotřeba při běžném  
a horkovzdušném pečení na 
jeden pečicí cyklus

Účinnost osvětlení

Účinnost odsávání

*
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* Levý štítek je pro elektrickou troubu a pravý 
pro troubu plynovou.

Tipy pro výběr vysavače

›  Dle svého rozpočtu vybírejte vysavač s  nejvyšší třídou 

účinnosti vysávání na plochách, které v  domácnosti 

převažují.

›  Výkon vysavače vybírejte s ohledem na obvykle čištěné 

povrchy (např. koberec s vysokým vlasem bude vyžado-

vat pravděpodobně vyšší výkon spotřebiče).

›  Zajímejte se o poměr sacího výkonu (není na energetic-

kém štítku) k uváděnému příkonu.

›  Zvažte i  další náklady na spotřební materiál vysavače – 

sáčky, filtry a podobně.

Tipy pro výběr trouby
›  Zvažte rozměry kupované trouby s  ohledem na 

očekávané využití.
›  Vezměte v  úvahu, že štítek udává spotřebu za je-

den pečicí cyklus, takže rozdíl je třeba pro získání 
představy o  roční úspoře vynásobit očekávaným 
počtem použití trouby.

›  Vybírejte troubu s  prosklenými dvířky a  vnitřním 
osvětlením – umožní kontrolovat stav připravova-
ného pokrmu bez otevírání dvířek.

Tipy pro výběr digestoře
›  Vybírejte model s  dostatečným počtem 

stupňů výkonu.
›  Dejte přednost modelu se samostatným 

vypínačem osvětlení. 
›  Vždy si nechte vybíraný model zapnout 

a posuďte jeho hlučnost.



klimatizace si tak zpravidla objednává i další doplňkové služby (návrh vhodného výkonu vzhledem 
k rozloze klimatizovaných místností, montáž a podobně). Řešení vždy závisí více než u jiných spo-
třebičů na konkrétních potřebách. Z toho důvodu by podrobný popis energetických štítků klima-
tizačních jednotek byl nad rámec tohoto průvodce.

Jak provozovat spotřebiče úsporněji?
Spotřeba energie v domácnosti záleží jednak na úspornosti jednotlivých spotřebičů, na četnosti 
(intenzitě) jejich používání a samozřejmě také na smysluplnosti, efektivitě a účelnosti jejich použí-
vání. I se stávajícím vybavením tak lze vykázat nemalé úspory, pokud budeme dodržovat některá 
základní, většinou dobře známá, pravidla.

Praní:
 Pokud je to možné, využívejte vždy plnou kapacitu pračky. 
  Pokud potřebujete rychle přeprat méně znečištěné prádlo, využívejte krátké speciální prací 

programy, kterými je vybavena většina moderních praček. 
  Používejte kvalitní prací prášky, které dobře perou i při nižších teplotách. Ohřev vody je na 

praní energeticky nejnáročnější.
  Pokud využíváte vysoký a nízký tarif, vaše pračka umožňuje časovou předvolbu a nebrání 

tomu další okolnosti, odkládejte praní na dobu platnosti nízkého tarifu.
  Dbejte na pečlivé usazení pračky na rovné pevné ploše. Nevyvážená pračka déle odstřeďuje 

a spotřebuje více elektřiny.

Vaření:
  U elektrických sporáků používejte kvalitní hrnce s rovným dnem – prohnuté dno zvyšuje spo-

třebu o desítky procent.
  Využívejte zbytkového tepla elektrické plotýnky – vypněte ji minutu až dvě před koncem 

vaření – energie na minutu provozu 2kWh plotýnky rozsvítí 11 W úspornou zářivku na celé  
3 hodiny.  

  Také troubu můžete vypnout už 10 minut před dokončením pečení, pokud to není v rozporu 
s recepturou.

  Velikost použité plotýnky/hořáku volte podle velikosti nádoby – plotýnka má ohřívat hrnec 
a ne vzduch v místnosti.

  Hrnce zakrývejte poklicí, pokud to není v rozporu s postupem přípravy pokrmu – i zde se sníží 
spotřeba o desítky procent.

  Vodu na kávu nebo čaj vařte ve varné konvici, do níž si odměřte přesně tolik vody, kolik právě 
potřebujete – pokud každý den ohřejete zbytečně půl litru vody, kterou nepotřebujete, vyho-
díte za rok více než stokorunu.

  Digestoř nezapínejte zbytečně na nejvyšší výkon a nenechávejte na ní zbytečně zapnuté 
světlo – vyšší výkon způsobuje větší hluk a spotřebuje také více energie.

Chlazení:
 Nikdy nevkládejte do chladničky teplé pokrmy.
 Mrazák pravidelně odmrazujte – námraza nad 3 mm zvyšuje spotřebu až o 30 %
  V chladicím prostoru udržujte teplotu 4 - 5 °C. Nižší teplota vaše potraviny více neochrání a roz-

díl jednoho °C zvýší spotřebu chladničky až o 8 %.
  Chladničku neumisťujte blízko sporáku nebo trouby – nevhodné umístění může zvýšit spotřebu 

až o 15 % a nepřispívá ani k životnosti chladničky.
  Prázdná chladnička spotřebuje více energie než plná! Optimálně by měla být chladnička napl-

něna asi ze 70 %.

Mytí nádobí:
 Pro myčku platí to samé co pro pračku – nejlepší je využití její plné kapacity.
  Pokud využíváte vysoký a nízký tarif, odkládejte spuštění myčky na dobu platnosti nízkého tarifu.
  Při ručním mytí nemyjte nádobí v tekoucí vodě – zvyšuje to spotřebu vody i energie o desítky 

procent.

Ostatní spotřeba:
  Spočítejte si, kde se vám vyplatí vyměnit osvětlení – ceny moderních LED svítidel klesají, takže 

se mohou vyplatit i tam, kde tomu tak dosud nebylo.
  Nenechávejte přístroje v režimu „standby“, pokud to není nezbytné. Pokud je spotřeba přístro-

je ve standby pouhý „zanedbatelný“ 1 W, přidá k účtu za elektřinu téměř 40 korun ročně.

Otázky a odpovědi
Kde najdu energetický štítek ke konkrétnímu spotřebiči?
Energetický štítek má být umístěn na vystaveném spotřebiči přímo v obchodě. Povinnost vystavit 
energetický štítek je naprostou většinou obchodníků dodržována. V případě, že štítek chybí, měl by 
prodejce tento nedostatek neprodleně napravit. 

Spotřebiče nakupuji raději přes internet. Jak je to s energetickými štítky v takovémto případě? 
Od 1. ledna 2015 platí povinnost vystavovat energetické štítky i pro internetové prodejce. 
Internetoví prodejci se na tuto novou povinnost již připravují a energetické štítky u výrobků vysta-
vují již dnes. Štítek zpravidla najdete v galerii snímků výrobku. 

Mám starou, ale funkční ledničku. Vyplatí se mi vyměnit jí za úspornou?
Zde záleží na způsobu použití. V případě, že jde o ledničku ve vašem pražském bytě, kde je použí-
vána celoročně, tak je odpověď jednoznačně ano. 

Malý příklad: Stará lednice má spotřebu 2,2 kWh za den, zatímco nová, úsporná, pouhých 0,5 
kWh za den. Nová lednice má pořizovací cenu 10 000 Kč. Za jeden rok provozu spotřebuje stará 



lednice 803 kWh, nová pak 183 kWh. Roční úspora činí tedy 620 kWh, což je u nejběžnějšího tarifu 
Pražské energetiky (D02d; orientační cena za kWh je 4,20 Kč) přibližně 2 600 Kč. Úspory „zaplatí“ 
cenu nové lednice již za necelé 4 roky. 

Jiná věc je použití lednice například na chalupě. Pokud bychom zde uvažovali provoz pouze 3 měsí-
ce v roce, tak se nová lednice začne vyplácet až po více než 15 letech. 

Návratnost vybraných spotřebičů je možné spočítat například pomocí kalkulaček na stránkách 
www.energetickyporadce.cz, které provozuje Pražská energetika, a. s.

Jak nejsnadněji zjistím, kolik spotřebují přístroje v mé domácnosti?
Tento údaj nejsnadněji zjistíte pomocí přístroje zvaného wattmetr. Wattmetr si můžete za několik 
stokorun zakoupit v obchodech s elektronikou. Wattmetr včetně návodu k použití a doporučených 
postupů si lze též zdarma zapůjčit od Pražské energetiky, a. s.

Kam mohu jít pro další rady a konzultaci?
Pražané mají možnost navštívit hned několik poraden zabývajících se úspornými spotřebi-
či. Jednou z nich je poradenské středisko Pražské energetiky, a. s., Jungmannova 28, Praha 1, 
nebo na webových stránkách www.energetickyporadce.cz. Úsporným spotřebičům jsou vě-
novány také specializované webové stránky provozované společností SEVEn, o. p. s. na adrese  
www.uspornespotrebice.cz. 
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