
Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) v priebehu roka 2016 vykonávala kontroly plnenia 

požiadaviek na štítkovanie energeticky významných výrobkov, ktoré podliehajú nasledujúcim 

delegovaným nariadeniam Komisie (EÚ): 

 

Delegované nariadenie Komisie č.1059/2010 – umývačky riadu, 

Delegované nariadenie Komisie č.1060/2010 – chladiace spotrebiče, 

Delegované nariadenie Komisie č.1061/2010 – práčky, 

Delegované nariadenie Komisie č.1062/2010 – televízne prijímače, 

Delegované nariadenie Komisie č.392/2012   – bubnové sušičky, 

Delegované nariadenie Komisie č. 874/2012  – svietidlá a svetelné zdroje, 

Delegované nariadenie Komisie č. 615/2013  – vysávače. 

 

Požiadavky na označovanie energetickými štítkami pre vyššie uvedené sortimentné skupiny sú 

stanovené v uvedených delegovaných nariadeniach Komisie, ktoré sú záväznými právnymi aktami 

priamo uplatniteľnými v celej EÚ. 

 

Označovaním výrobkov energetickými štítkami sa potenciálnym kupujúcim poskytujú doplňujúce 

štandardizované informácie o nákladoch spojených s prevádzkou energeticky významných výrobkov 

súvisiacich so spotrebou energie. Pojem energeticky významný výrobok zahŕňa také výrobky, ktoré 

majú vplyv na spotrebu energie počas používania. Z energetického štítku sa môže spotrebiteľ 

dozvedieť informácie o spotrebe elektrickej energie daného spotrebiča, jeho energetickej triede  

a ďalších parametroch.  

 

Povinnosť označovať výrobky energetickými štítkami vyplýva zo zákona č. 182/2011 Z. z., 

o štítkovaní energeticky významných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je 

implementáciou smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2010/30/EÚ. Podrobnosti týkajúce sa 

štítku a informačného listu každého typu výrobku stanovujú delegované nariadenia Komisie. 

 

 

Obsah kontroly 

 

a) Kontrola plnenia požiadaviek v prevádzkových jednotkách (kamenné predajne) 

 Kontrola označenia vyššie uvedených energeticky významných výrobkov uvedených na trh  

 po termíne uplatňovania príslušného delegovaného nariadenia Komisie (EÚ), ktoré boli v ponuke  

 pre spotrebiteľa zahŕňala, či: 

 výrobky sú  označené energetickými štítkami a či tieto obsahujú všetky požadované údaje 

podľa platných predpisov, 

 energetický štítok je umiestnený takým spôsobom, aby bol jasne viditeľný a nezastretý, 

 reklamný materiál pre konkrétny model, uvádza triedu energetickej efektívnosti ak sa 

v ňom uvádzajú informácie týkajúce sa energie alebo ceny, 

 technicko-propagačný materiál týkajúci sa konkrétneho modelu, kde sa opisujú jeho 

osobitné technické vlastnosti, obsahuje odkaz na triedu energetickej efektívnosti, 

 energeticky významný výrobok predávaný prostredníctvom internetového obchodu,  

pri ktorom sa dá predpokladať, že koncový používateľ neuvidí vystavený predmetný 

výrobok, sa predáva s informáciami poskytovanými dodávateľmi v súlade s platnými 

predpismi.  

 

 

 



 

b) Kontrola plnenia požiadaviek pri predaji prostredníctvom e-shopov 

 Výrobky uvedené na trh pred 01.01.2015 sa môžu predávať prostredníctvom internetového 

 obchodu len ak obsahujú  informáciu o triede energetickej efektívnosti. Pre výrobky uvedené na 

 trh po 01.01.2015 platí, že príslušný štítok sa zobrazuje na mechanizme zobrazovania (akákoľvek 

 obrazovka vrátane dotykovej obrazovky alebo iná vizuálna technológia používaná  

 na zobrazovanie internetového obsahu používateľom) v blízkosti ceny výrobku. Štítok musí byť 

 taký veľký, aby bol zreteľne viditeľný a čitateľný. Štítok sa môže zobrazovať použitím vnoreného 

 zobrazenia a v takom prípade musí byť obrázok použitý na prístup k štítku v súlade s nasledujúcimi 

 špecifikáciami:  

 

 Požiadavky na obrázok použitý na prístup k štítku v prípade vnoreného zobrazenia: 

 1) šípka musí byť vo farbe zodpovedajúcej triede energetickej účinnosti výrobku na štítku, 

 2) trieda energetickej účinnosti výrobku musí byť vyznačená na šípke bielou farbou v rovnakej 

  veľkosti písma, ako je veľkosť písma, ktorou je uvedená cena,  

 3) obrázok musí mať jeden z týchto dvoch formátov:  

 

 
 

 Pri použití vnoreného zobrazenia sa štítok zobrazí po kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši 

 alebo roztvorení obrázka ťuknutím na dotykovej obrazovke ako kontextové okno, nová karta, nová 

 stránka alebo vložená obrazovka. 

 

 Poznámka: Dodržiavanie povinností súvisiacich s náležitosťami energetického štítkovania 

výrobkov predávaných prostredníctvom internetových obchodov stanovuje 

delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 518/2014 z 5. marca 2014, ktorým sa menia 

delegované nariadenia Komisie (EÚ) č. 1059/2010, (EÚ) č. 1060/2010,  

(EÚ) č. 1061/2010, (EÚ) č. 1062/2010,  (EÚ) č. 626/2011, (EÚ) č. 392/2012, 

(EÚ) č. 874/2012, (EÚ) č. 665/2013, (EÚ) č. 811/2013 a (EÚ) č. 812/2013. 

 

 

Výsledky kontroly 

 

a) Výsledky kontroly v prevádzkových jednotkách (kamenné predajne) 

 V sledovanom období vykonala SOI 74 kontrol v prevádzkových jednotkách (ďalej len PJ) 

 v rámci celého Slovenska, pričom nedostatky boli zistené pri 21 kontrolách, čo predstavuje 

 28%. Výsledky kontroly energetického štítkovania výrobkov v PJ v roku 2016 sú uvedené 

 v nasledujúcej tabuľke. 

 

 

 

 

 



Tabuľka: Výsledky kontrol v PJ energetického štítkovania výrobkov v roku 2016 

Energetické 

štítkovanie 

podľa 

počet kontrol /  

s nedostatkom 

počet 

kontrolovaných 

modelov /  

s nedostatkom 

počet kontrolovaných štítkov 
 počet 

kontrolovaných 

reklamných 

letákov /  

s nedostatkom 

počet 

kontrolovaných 

technicko-

propagačných 

materiálov /  

s nedostatkom 

štítok bez 

nedostatku 

štítok 

chýba 

iný 

nedostatok 

Delegované 

Nariadenie 

Komisie (EÚ)  

č. 874/2012, 

svietidlá a 

svetelné zdroje 

18/13 64/28 36 23 5 2/2 0/0 

Delegované 

Nariadenie 

Komisie (EÚ)  

č. 1059/2010, 

umývačky riadu 

9/0 98/0 98 0 0 6/0 6/0 

Delegované 

Nariadenie 

Komisie (EÚ)  

č. 1060/2010, 

chladiace 

spotrebiče 

19/4 505/16 487 3 15 17/0 8/0 

Delegované 

Nariadenie 

Komisie (EÚ)  

č. 1061/2010, 

práčky 

3/0 24/0 24 0 0 0 0 

Delegované 

Nariadenie 

Komisie (EÚ)  

č. 1062/2010, 

televízory 

5/0 42/0 0 0 0 8/0 42/0 

Delegované 

Nariadenie 

Komisie (EÚ) 

 č. 392/2012, 

bubnové sušičky 

13/1 59/1 57 2 0 5/0 13/0 

Delegované 

Nariadenie 

Komisie (EÚ)  

č. 615/2013, 

vysávače 

7/3 44/10 42 2 0 0 44/8 

 

Poznámka: iný nedostatok v stĺpci „počet kontrolovaných štítkov“ znamená, že vystavený 

 štítok neobsahoval náležitosti podľa príslušného delegovaného nariadenia Komisie. 

 

Inšpektori SOI umožnili kontrolovaným osobám dobrovoľne odstrániť zistené nedostatky s tým, že 

do ich odstránenia tieto druhy prestanú predávať. 
 

 

 



Graf č. 1: Počet kontrolovaných modelov v PJ 

 

Grafické porovnanie modelov s nedostatkom s modelmi, ktoré spĺňali požiadavky príslušných 

delegovaných nariadení Komisie. Najčastejšie boli zistené nedostatky v sortimentnej skupine 

svietidlá a svetelné zdroje, kde takmer 44% výrobkov vykazovalo nezhodu s požiadavkami 

príslušného delegovaného nariadenia Komisie.  

 

b) Výsledky kontroly internetových predajcov 

 SOI v rámci kontroly plnenia požiadaviek vyplývajúcich z platnej legislatívy týkajúcej sa 

 energetického štítkovania prekontrolovala aj 9 internetových predajcov energeticky významných 

 výrobkov. Spolu bolo prekontrolovaných 79 druhov, pričom nedostatky boli zistené pri 14 z nich. 

 Všetky nedostatky sa týkali sortimentnej skupiny svietidlá a svetelné zdroje. 

 

 Inšpektori SOI umožnili kontrolovaným osobám dobrovoľne odstrániť zistené nedostatky s tým, 

 že do ich odstránenia tieto druhy prestanú predávať. 

 

 

Záver 

 

Výsledky všetkých kontrol ukázali, že najčastejšie nedostatky boli zistené pri kontrolách plnenia 

požiadaviek svietidiel a svetelných zdrojov, kde viac ako 50% kontrolovaných modelov nebolo  

v súlade s príslušnou platnou legislatívou . Pri 23 druhoch predávaných v kamenných predajniach 

nebol spolu s  výrobkom vystavený energetický štítok vôbec a v 5 prípadoch nebol vystavený 

energetický štítok v súlade s príslušným delegovaným nariadením Komisie. Taktiež pri kontrole 

výrobkov z tejto sortimentnej skupiny v rámci internetového predaja bolo pri počte  

16 kontrolovaných druhov až 14 z nich ponúkaných na predaj pre spotrebiteľa bez informácie 

o energetickej efektívnosti. 

 

Prehľad, ktoré energeticky významné výrobky patria pod legislatívu energetického štítkovania 

a ekodizajnu je možné nájsť na webe SOI v sekcii informácie pre verejnosť. 
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