
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

OZNAČOVÁNÍ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ 
NOVÝMI ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY



Ke konci února 2023 končí přechodné období, během 
kterého bylo ještě možné prodávat světelné zdroje se starými 
„plusovými“ energetickými štítky. Od 1. března už je nelze 
prodávat, poskytovat ani vystavovat. 
Obracíte se na nás s dotazy ohledně legislativy a pravidly nového 
štítkování, a proto jsme pro Vás připravili přehledné odpovědi na 
nejčastěji kladené otázky k tomuto tématu.



INFO PRO DODAVATELE / VÝROBCE
1.  Jsem výrobce, zplnomocněný zástupce nebo dovozce, 

jaké mám povinnosti?

Záleží na tom, kdy jste (ať už za úplatu, nebo bezplatně) dodali 
světelné zdroje k distribuci nebo použití na trhu EU v rámci 
obchodní činnosti.

A. před dnem 1. září 2021
 Nemáte povinnost označit světelné zdroje novými štítky.

 Na žádost distributora, maloobchodníka nebo prodejce máte povinnost poskytnout (zaslat) mu 
nové štítky v tištěné podobě, jako nálepky stejné velikosti jako stávající štítky.

B. po dni 1. září 2021
 Máte povinnost opatřit světelné zdroje (a jejich obaly) novými štítky před jejich prvním dodáním 
k distribuci nebo k použití na trhu EU v rámci obchodní činnosti, ať už za úplatu, nebo bezplatně.
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INFO PRO VELKOOBCHODY/ PRODEJCE
2.  Jsem distributor, maloobchodník nebo prodejce, jaké 

mám povinnosti?

Záleží na tom, kdy Vám výrobce, zplnomocněný zástupce nebo 
dovozce dodal světelné zdroje k distribuci nebo použití na trhu 
EU v rámci obchodní činnosti (ať už za úplatu, nebo bezplatně). 

A. před dnem 1. září 2021
 Vztahuje se na Vás přechodné období, během kterého můžete až do 28. února 2023 prodávat 
světelné zdroje se starými štítky.

 Pokud hodláte dříve dodané světelné zdroje prodávat i po 28. únoru 2023, máte v rámci přechodného 
období od 1. září 2021 do 28. února 2023 povinnost přelepit staré štítky novými v místě prodeje 
světelného zdroje.

 Od 1. března 2023 nesmíte prodávat, poskytovat ani vystavovat světelné zdroje se starými štítky.

B. po dni 1. září 2021
 Výrobce, zplnomocněný zástupce nebo dovozce mají povinnost dodat Vám světelné zdroje již 
opatřené novými štítky.



Příklad: Výrobce dodá distributorovi k dalšímu prodeji světelné 
zdroje se starými štítky dne 31. srpna 2021. 

Musí se světelné zdroje dodané před 1. zářím 2021 přelepovat? 
 Ano, pokud je chcete prodávat po 28. únoru 2023, musíte je přelepit.

Kdo a kdy má povinnost přelepit staré štítky novými? 
 Povinnost přelepit štítky má v tomto případě distributor, a to do osmnácti měsíců od 1. září 2021, 
tedy do 28. února 2023. 

 Od 1. března 2023 nesmí prodávat, poskytovat ani vystavovat světelné zdroje se starými štítky či 
jinými neaktuálními zavádějícími informacemi.

 Světelný zdroj musí být přelepen novým energetickým štítkem v místě prodeje (prodejna, veřejný 
sklad, výstava produktů atd.), tedy v místě, kde je výrobek vystaven nebo nabízen zákazníkovi k 
prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky.

 V praxi tedy musí distributor přelepit světelné zdroje ještě před jejich uložením do regálů v 
prodejnách (či veřejných skladech), kde se k nim dostanou zákazníci.
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3.  Je výrobce, zplnomocněný zástupce nebo dovozce 
povinen přelepit u distributora, maloobchodníka nebo 
prodejce staré štítky novými?  

Ne, není.  

 Distributor, maloobchodník a prodejce mají povinnost přelepit si štítky sami. Nemají tedy právo 
žádat, aby výrobce, zplnomocněný zástupce nebo dovozce přelepovali světelné zdroje v jejich 
prodejnách (či jiných prostorech).
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4.  Má výrobce, zplnomocněný zástupce nebo dovozce 
nějaké povinnosti ve vztahu k přelepování štítků?

Ano, má. 

 Na žádost distributora, maloobchodníka nebo prodejce musí poskytnout nové štítky v tištěné 
podobě pro změnu stupnice výrobků jako nálepky stejné velikosti jako stávající štítky.
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5.  Musí přelepit staré energetické štítky montážní firma, 
pokud koncový zákazník neuvidí obal, jelikož se jedná 
o přímou instalaci?

Ano, musí. 

 Obecně se totiž po 1. březnu 2023 nesmí poskytovat ani vystavovat staré štítky, značky, symboly či 
informace, které by mohly uvést zákazníky v omyl nebo vést k nejasnostem, pokud jde o spotřebu 
energie nebo jiných zdrojů během používání. Jelikož předpokládáme, že montážní firma poskytne 
koncovému zákazníkovi obal světelného zdroje spolu s příbalovými informacemi (aby je měl k 
dispozici po dobu používaní výrobku), musí být tyto informace aktuální (obal přelepen novým 
energetickým štítkem).

 Pokud si světelný zdroj zakoupí sám spotřebitel/zákazník (např. online) a montážní firma poskytuje 
pouze službu instalace (bez prodeje světelných zdrojů/nebo zahrnutí ceny světelného zdroje v 
poskytované službě), nemá povinnost přelepit štítky (resp. tyto by se k ní měly dostat již přelepeny od 
distributora, od kterého spotřebitel světelný zdroj koupil). 
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6.  Je potřebné přelepit skladové zásoby světelných 
zdrojů novými energetickými štítky?

 V případě, že distributor, maloobchodník nebo prodejce světelné zdroje na skladě neprodává, 
nevystavuje ani neposkytuje zákazníkům (sklad tedy nesplňuje definici místa prodeje), není nutné 
štítky přelepit. Štítky je nutné přelepit před tím, než se dostanou k zákazníkovi (na místě prodeje). 

 Pokud se ale jedná o veřejný sklad, kam mají zákazníci přístup, je tento považován za místo prodeje, 
tedy takovéto skladové zásoby je potřebné přelepit.
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7.  Vztahují se povinnosti označování novými 
energetickými štítky také na svítidla?

Na některé svítidla ano.

 Od 25. prosince 2019 došlo ke zrušení energetického štítku speciálně vyhrazeného svítidlům, co však 
neznamená plošné zrušení povinnosti označování svítidel novými štítky. 

 Pokud je ve svítidle napevno zabudovaný světelný zdroj, který nelze vyjmout pro ověření bez trvalého 
poškození svítidla (tzn. nerozebíratelné svítidlo), je nutné při štítkování takového svítidla jako celku 
postupovat podle stejných pravidel jako u světelných zdrojů (zjednodušeně – štítkem se neopatří 
zabudovaný světelný zdroj, ale celé nerozebíratelné svítidlo). 

 Pokud se jedná o svítidlo jako výrobek obsahující světelný zdroj vyjmutelný pro ověření bez trvalého 
poškození (tedy nespadá pod definici nerozebíratelného svítidla):

A.  Výrobce, zplnomocněný zástupce nebo dovozce nemá povinnost 
opatřovat výrobek (ani jeho světelný zdroj) energetickým štítkem, má ale 
povinnost identifikovat v technické dokumentaci výrobku (případně také 
v návodu nebo v uživatelské příručce) světelný zdroj, který obsahuje, 
včetně třídy energetické účinnosti. 

B.  Distributor, maloobchodník nebo prodejce výrobku obsahujícího 
světelný zdroj nemá ve vztahu k jeho štítkování žádné povinnosti.
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MYSLÍME EKOLOGICKY. NA BUDOUCNOST
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