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Televizory hrají důležitou úlohu v oblasti energetických štítků, v jednom
z hlavních nástrojů pro snižování spotřeby energie v domácnostech a pro
směrování trhu k energeticky efektivnějším spotřebičům.
Požadavky energetického štítkování na televizory vstoupily v platnost
na konci roku 2010 podle nařízení č. 1062/2010, které zavedlo štítek
obsahující stupnici energetických tříd A až G. Původně byl plánován
postupný přechod ke stupnici A+++ až D do roku 2020, který by reflek
toval předpokládaný vývoj na trhu televizorů. Je však třeba upozornit, že
na trhu jsou již modely v energetických třídách A+ a vyšších, jejichž použi
tí je na dobrovolné bázi možné.
Účelem energetických štítků výrobků je poskytnout transparentní a plně
srovnatelné informace o spotřebě energie, efektivitě a dalších vybraných
produktových charakteristikách. Energetický štítek musí být k dispozi
ci spotřebitelům v místě prodeje a umožnit jim tak lépe se při nákupech
rozhodovat.
Projekt ComplianTV, financovaný EU, hodnotil uplatnění legislativy
o energetických štítcích pro televizory na základě provádění náhodných
návštěv obchodů a online obchodů v některých členských zemích. Dále
byla shoda televizorů s předpisy o ekodesignu a energetickém štítkování
hodnocena v laboratorních testech. Nevyhovující případy byly nahlášeny
prodejcům, resp. výrobcům, aby zjištěné nedostatky napravili. Nakonec
byly o celkových výsledcích testů a inspekcí informovány orgány tržního
dozoru. V rámci projektu byly rovněž vypracovány dokumenty a zorga
nizovány akce poskytující výrobcům a prodejcům poradenství ohledně
požadavků předmětné legislativy.
Tato zpráva shrnuje poznatky získané z inspekcí obchodů, které byly
provedeny v rámci projektu ComplianTV a poskytuje informace a zpětnou
vazbu orgánům tržního dozoru a dalším organizacím případně vykonávají
cím monitorovací inspekce prodejců. Dále jsou v tomto dokumentu zahr
nuty informace o nových požadavcích na energetické štítky pro televizory
prodávané na internetu (Nařízení komise (EU) č. 518/2014).
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Právní požadavky na označování televizorů energetickými štítky jsou
uvedeny v nařízení komise č. 1062/2010 a nařízení komise č. 518/2014.
Tabulka 1 obsahuje výtah z nařízení komise č. 1062/2010 o energetických
štítcích televizorů. Udává podrobné informace o tom, jakým způsobem
má být energetický štítek vystaven v obchodech. Rozlišuje se zde mezi
případy, kdy jsou televizory přímo viditelné v místě prodeje (článek 4(a)
nařízení komise (EU) 1062/2010), a případy, kdy „koncový uživatel nemůže
očekávat, že uvidí vystavený televizor“ (článek 4(b)).
Tabulka 1 – Výtah z nařízení komise (EU) 1062/2010 o energetických štít
cích televizorů
Článek 4 – Povinnosti obchodníků
Obchodníci zajistí, aby:
a) každý televizní přijímač byl v místě prodeje zřetelně viditelným způsobem označen energetickým štítkem poskytnutým dodavatelem podle čl. 3 odst. 1, umístěným na přední
straně televizního přijímače;
b) televizní přijímače nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem,
u něhož nelze předpokládat, že si konečný uživatel prohlédne vystavený výrobek, byly
uváděny na trh s informacemi poskytnutými dodavateli v souladu s přílohou VI;
c) každá reklama na konkrétní model televizního přijímače v případě, že jsou uváděny informace související se spotřebou energie nebo cenou, obsahovala odkaz na třídu energetické účinnosti výrobku;
d) každý propagační materiál technického charakteru u televizních přijímačů, který popisuje
konkrétní technické parametry výrobku, poskytoval nezbytné informace týkající se spotřeby energie nebo uváděl odkaz na třídu energetické účinnosti daného modelu.
Příloha VI
Informace, které mají být poskytnuty v případech, kdy nelze očekávat, že koneční uživatelé
uvidí vystavený výrobek:
1. Informace podle čl. 4 písm. b) musí být uvedeny v tomto pořadí:
a) třída energetické účinnosti modelu podle přílohy I;
b) spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu podle přílohy II bodu 1;
c) roční spotřeba elektrické energie podle přílohy II bodu 2;
d) viditelná úhlopříčka obrazovky.
[…]

Kromě toho se na televizory dané do prodeje na internetu vztahuje naří
zení komise č. 518/2014, pozměňující nařízení komise č. 1062/2010.
Tento předpis vstoupil v platnost 1. ledna 2015 a platí pouze pro modely,
které byly uvedeny na trh po 1. lednu 2015 (pro modely uvedené na trh
před 1. lednem 2015 platí pouze požadavky uvedené výše v Tabulce 1).
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Tabulka 2 obsahuje výtah z tohoto předpisu.
Tabulka 2 – Výtah z nařízení komise (EU) 518/2014 o energetických štít
cích televizorů na internetu
Příloha IX – Informace, které mají být poskytnuty v případě prodeje, pronájmu nebo koupi
na splátky prostřednictvím internetu
2. Pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny produktu […] zobrazí příslušný
štítek poskytnutý dodavatelem […]. Pokud jde o velikost, musí být štítek zřetelně viditelný
a čitelný […]. Štítek může být zobrazen s využitím vnořeného zobrazení […]. Pokud je použito vnořené zobrazení, zobrazí se štítek po prvním kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší
na obrázek nebo rozevření obrázku gestem na dotykovém displeji.
3. Obrázek použitý pro přístup ke štítku v případě vnořeného zobrazení musí splňovat tyto
požadavky:
a) má podobu šipky v barvě odpovídající třídě energetické účinnosti výrobku na štítku;
b) v šipce je bílou barvou a písmem o velikosti shodné s písmem, kterým je uvedena cena,
uvedena třída energetické účinnosti výrobku;
[…]
4) V případě vnořeného zobrazení je posloupnost zobrazení štítku tato:
a) pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny výrobku zobrazí obrázek uvedený
v bodě 3 této přílohy;
b) obrázek odkazuje na štítek;
c) štítek se zobrazí po kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na obrázek nebo po rozevření
obrázku gestem na dotykovém displeji;
d) štítek se zobrazí v automaticky otevíraném okně, na nové kartě, na nové stránce nebo
na vsazené stránce;
e) pro zvětšení štítku na dotykových displejích se použijí konvence zařízení pro zvětšení gestem na dotykovém displeji;
f) zobrazení štítku se zruší pomocí možnosti určené k zavření zobrazení nebo jiného standardního mechanismu pro zavření zobrazení;
g) alternativním textem ke grafice, který se zobrazí, pokud se nepodaří zobrazit štítek, je třída
energetické účinnosti výrobku uvedená písmem o velikosti shodné s písmem, kterým je
uvedena cena.
5) Pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny produktu zobrazí příslušný informační list výrobku poskytnutý dodavatelem […]. Velikost musí být taková, aby byl informační list výrobku zřetelně viditelný a čitelný. Informační list výrobku může být zobrazen
s využitím vnořeného zobrazení; v takovém případě musí odkaz pro přístup k informačnímu listu výrobku jasně a zřetelně uvádět text ‚Informační list výrobku‘. Pokud je použito
vnořené zobrazení, zobrazí se informační list výrobku po prvním kliknutí pomocí myši nebo
ukázání myší na odkaz nebo rozevření odkazu gestem na dotykovém displeji.“
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Citovaný předpis rovněž definuje vizuální vzhled energetického štítku
(příloha V). Vzhledem k technickému pokroku očekávanému v nadchá
zejících letech bylo původně plánováno časem změnit třídy efektivity
zobrazované na štítku z A až G v roce 2011 na A+++ až D v roce 2020
(viz Obr. 1). Dřívější využití vyšších tříd na dobrovolné bázi je možné.

2011

2014

2017

2020

Obr. 1 – Vzhled energetických štítků pro televizory s postupným zavádě
ním vyšších energetických tříd.
(Pod štítkem je uveden rok, ve kterém vstoupila nebo vstoupí v platnost
povinnost příslušný štítek používat.)
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Tato kapitola obsahuje pokyny pro inspekční návštěvy v obchodech
s kamennou provozovnou. Zahrnuje různé možné strategie výběru ob
chodů (Kapitola 3.1), postup při samotné inspekci obchodu a požadavky
na zacházení s údaji a jejich zpracování (Kapitola 3.2). Na závěr je uveden
příklad postupu uplatněného v rámci samotného projektu ComplianTV
(Kapitola 3.3).

3.1 S
 trategie výběru obchodů pro inspekce
v obchodech
Výběr obchodů je klíčovou složkou při plánování inspekcí. Je možné zvolit
různé strategie podle cílů inspekce, konkrétním účelu a dostupných pro
středcích. Provádění návštěv v obchodech může být v závislosti na roz
sahu inspekce (počet, rozmístění a velikost kontrolovaných obchodů)
časově velice náročným procesem. Kvůli tomu je třeba si na tento úkol
vyhradit dostatek času. Specializovaný obchod s elektronikou má vysta
veno několik desítek kusů televizorů současně. Inspekce energetických
štítků všech jednotek v obchodě proto může být časově náročná, navíc je
zapotřebí určitý čas pro přesun mezi prodejnami.
Hlavní možné strategie výběru obchodů jsou:
Inspekce obchodů se zaměřením na běžné prodejní kanály
 hromážděná data jsou vypovídající pro celkový trh ve všech ohle
S
dech. Je nutné kontrolovat rozmanitý výběr různých typů obchodů
(např. specializované síťové obchody s elektronikou, samostatní spe
cialisté na elektroniku, obchodní domy, supermarkety atd.).
Inspekce obchodů s významným podílem na trhu
 hromážděná data jsou charakteristická pro nejrůznější modely televi
S
zorů, které jsou k dostání na trhu. Obvykle je třeba kontrolovat specia
lizované prodejny a maloobchodní řetězce s elektronikou.
Inspekce obchodů s nejvyšší pravděpodobností selhání
(obchody s historií neplnění požadavků nebo uváděné ve stížnostech)
 hromážděná data jsou charakteristická pro ty části trhu, které vyka
S
zují největší potřebu zásahu.
Inspekce obchodů v různých geografických regionech sledovaného trhu
 hromážděná data jsou geograficky charakteristická pro sledovaný
S
region. Je třeba kontrolovat obchody ve velkém počtu různých měst
a míst.
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3.2 Provádění návštěv v obchodech
Pro účelné a účinné návštěvy v obchodech s provozovnou je důležitých
několik faktorů úspěchu. Tento odstavec popisuje několik klíčových prvků
při provádění návštěv v obchodech.
	Záznamy o zkontrolovaných televizorech
	Vzhledem k velkému počtu televizorů, které mohou být v obchodě během
inspekce vystaveny, je zásadní důsledně zaznamenávat zkontrolované
jednotky. Je nezbytné vytvořit šablonu zprávy pro sbírání dat. Tato šablona
musí obsahovat informace o samotné inspekci obchodu (název a adresa
obchodu, čas a datum inspekce, typ obchodu), jakož i informace o zkon
trolovaných televizorech (např. modely a značky, počet zkontrolovaných
televizorů – modelů, resp. jednotek, počet vyhovujících a nevyhovujících
kusů, typy chybného označení). Tato šablona je nezbytná pro sledování
zkontrolovaných televizorů, ale navíc také dokumentuje provedení návště
vy. To zaručuje sledovatelnost a dodává výpovědní hodnotu výsledkům
inspekce.
	Vzhled šablony pro shromažďování dat, která byla použita v rámci projek
tu ComplianTV, můžete najít v kapitole Kapitola 3.3.
Hodnocení shody
	Při inspekcích energetických štítků televizorů je nutné rozlišovat
mezi zabalenými a nezabalenými kusy vystavenými v místě prodeje.
Toto rozlišení odkazuje na typické situace, kdy lze nalézt velký počet
zabalených televizorů daného modelu. Pro vysvětlení, jak správně
kontrolovat energetické štítky na zabalených televizorech, je možné
načrtnout tři různé scénáře (viz též vysvětlující schéma v Tabulce 3).
	Scénář 1: V případě zabalených televizorů, i s jednou jednot
kou vybalenou a plně označenou energetickým štítkem, musí
být všechna související zabalená zařízení (stejný model) rovněž
označena energetickým štítkem (může být vytištěno na obalu).
V legislativě je totiž jasně požadováno, aby každý vystavený
výrobek nabízený k prodeji měl na sobě energetický štítek (viz
též dokument FAQ ke směrnici Evropské komise o energetických
štítcích: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/
EC_FAQ_EL_2015-1_0.pdf1). Pozn.: V rámci projektu ComplianTV
1 Dotaz č. 3, červen 2015, dokument k dispozici na stránce:
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products
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bylo rozhodnuto považovat zabalená zařízení za vyhovující, pokud
je k dispozici reprezentativní jednotka jednoznačně stejného mo
delu se správným štítkem.
	Scénář 2: V případě, že je vystavený televizor označen cenou, ale
bez energetického štítku, musí být klasifikován jako nevyhovující.
Pokud je totiž zařízení nabízeno k prodeji a samostatně označeno
cenou, musí být samozřejmě označeno také energetickým štítkem.
 	

	Scénář 3: V případě, že jsou k dispozici pouze zabalené televizory
bez samostatného nezabaleného televizoru vystaveného v obcho
dě, je nutné zkontrolovat televizory označené cenou. Je-li štítek
vytištěn na krabici, musí být všechna zabalená zařízení umístěna
tak, aby byl štítek snadno čitelný.

Tabulka 3 – Schéma scénářů inspekce nezabalených a zabalených televi
zorů (přístup projektu ComplianTV)

Popis

Stav shody

Reprezentativní zaří
zení (nezabalený kus
nahoře) nese správný
štítek, zabalená zaří
zení ne.

Reprezentativní
zařízení (nezabalený
kus nahoře) nenese
štítek.

Reprezentativní za
řízení (zabalený kus
vlevo) nese správný
štítek, ostatní zabale
ná zařízení ne.

Scénář 1

Scénář 2

Scénář 3

Každý kus nabízený
k prodeji musí být
označen štítkem.
V rámci projektu
ComplianTV bylo
označeno jako čás
tečně vyhovující.

Všechna zabalená
i nezabalená zařízení
označena jako nevy
hovující.

Každý kus nabízený
k prodeji musí být
označen štítkem.
V rámci projektu
ComplianTV bylo
označeno jako čás
tečně vyhovující.
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Kategorie závad
	Dalším zásadním bodem pro provádění návštěv v obchodech a podá
vání zpráv je definování kategorií závad. Pro inspekce energetických
štítků na televizorech se doporučuje používat nejméně čtyři různé ka
tegorie závad („chybějící štítek“, „formát“, „neviditelný“ a „provedení“,
jak je podrobně popsáno níže). To zaručuje přesnou identifikaci chyb
a pomáhá prodejcům zlepšit implementaci značení výrobků energetic
kým štítkem.
Informace, které je možno shromažďovat a monitorovat v rámci in
spekce obchodu
a) Všeobecné informace o inspekci
		

datum a čas inspekce

		

název obchodu

		

adresa obchodu

		

typ obchodu

		

jméno a organizace osoby provádějící inspekci

b) Konkrétní informace o televizoru
		

výrobce / značka

		

číslo / označení modelu

		

počet jednotek (nezabalených, zabalených)

		

soulad s požadavky na umístění energetického štítku

Pro inspekce energetických štítků na televizorech se doporučuje defi
novat následující kategorie pro závady nebo nesrovnalosti označení:
Chybějící štítek: Na televizoru v místě prodeje není umístěn žádný
energetický štítek.
Formát: Štítek neodpovídá barvě, velikosti nebo formátu vyžado
vaným podle příslušného předpisu (např. černobílý štítek, neúplný
nebo poškozený štítek, štítek upravený nebo neobsahující všechny
informace).
Neviditelný: Štítek lze nalézt, ale není zřetelně viditelný pro zákazníka
v místě prodeje (např. zakrytý jinými štítky nebo cenovkami, umístěný
na zadní straně televizoru, zakrytý jinými vystavenými televizory).
Provedení: Použitý štítek neodpovídá televizoru, k němuž je připevněn
(např. nesrovnalost značky nebo čísla modelu televizoru, štítek um
ístěný mezi dvěma různými zařízeními).

3. Návštěvy v obchodech –
plánování a organizace

11

Proces výběru televizorů pro inspekci
 omplexní přístup: Inspekce všech televizorů vystavených v obcho
K
dě poskytuje významné údaje pro inspekci a přesně reflektuje situaci
na dané prodejně.
Tento přístup je však časově velice náročný, protože některé obchody
vystavují velký počet televizorů. V takových případech může zazna
menání každého televizoru a každé závady označení znamenat kont
rolu až několika stovek televizorů.
 áhodně vybrané modely: Použití náhodných vzorků může být uži
N
tečné pro časově omezené inspekce obchodů. V závislosti na rozsahu
inspekce může být tato metoda preferovanou volbou. Při inspekcích
obchodů s velmi vysokým počtem vystavených televizorů může být
přezkoumání určitého počtu modelů užitečné pro hodnocení celko
vé situace označování v časově vysoce efektivním procesu. Pokud
je použita tato strategie, doporučujeme vybrat televizory různých
velikostí, cenových kategorií, energetických tříd a výrobců, aby bylo
pokryto široké spektrum vystavených modelů.
Vypovídací hodnota může být ovšem nízká, protože vzorky představují
pouhý výběr ze všech vystavených televizorů.
 ýběr značek s historií neplnění: Efektivním přístupem pro inspek
V
ce obchodů může být rovněž výběr značek televizorů nebo prode
jců uváděných ve stížnostech, popř. s historií neplnění. Pokud jsou
na trhu modely, k nimž se vztahují časté zdokumentované stížnosti
nebo které často nesplňují předpisy (např. stížnosti jednotlivců, záka
znických skupin nebo jiných organizací), může vést cílené zaměření
na tyto modely ke konkrétním pozitivním výsledkům.
Sezona
 ýsledky inspekcí obchodů se mohou podstatně lišit v závislosti
V
na sezoně, kdy jsou tyto inspekce provedeny. Během vánočního ob
dobí nebo před celosvětovými událostmi (např. sportovními podniky,
jako jsou olympijské hry nebo mistrovství světa ve fotbale) je v obcho
dech vystaven velký počet televizorů s vysokým rizikem nesplnění po
žadavků, protože prodejci jsou během těchto období často nadměrné
pracovně vytíženi. S ohledem na vyšší prodeje uskutečněné během
těchto období by však zajištění správného značení pomohlo zaručit,
že bude velké množství zákazníků informováno a pozitivně ovlivněno
k nákupu energeticky účinnějších modelů.
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3.3 Příklady dobré praxe
Návštěvy v obchodech, uskutečněné v rámci projektu ComplianTV, byly
prováděny pěti národními partnery (v Rakousku, České republice, Francii,
Velké Británii a Německu). Organizátoři provedli monitoring 20 obcho
dů v každé zemi, aby byla zaručena statistická významnost výsledků
a zároveň efektivita zdrojů zúčastněných partnerů.
Obchody byly navíc kontrolovány dvakrát během jednoho roku. To
bylo dáno faktem, že partneři projektu chtěli mít možnost měřit změny
a případné zlepšení situace na prodejnách po obdržení informací
o výsledcích monitoringu, které prodejci obdrželi po prvním kole.
Hlavním cílem projektu bylo získat ilustrační údaje o sledovaných trzích.
Z tohoto důvodu se výběr obchodů zaměřil na zmapování celkové situace
na trhu a tedy na monitoring široké řady typů obchodů (jak je popsáno
v kapitole 3.1).
Následující klasifikace obchodů byla sestavena tak, aby pokryla všechny
relevantní typy obchodů a prodejen:
Supermarkety: obchod prodávající rozmanitý sortiment výrobků.
 pecialisté na elektroniku: obchody nabízející jedinou značku nebo
S
nezávislí specializovaní prodejci elektroniky zaměření na spotřební
elektroniku a bílé zboží.
 elké obchody s elektronikou: velcí prodejci elektroniky, specializova
V
né prodejní řetězce.
V rámci projektu ComplianTV byla pro inspekce obchodů aplikována následují
cí kritéria:
 vláštní pozornost byla věnována malým obchodům nebo obchodům
Z
s méně výrobky, např. specialistům na elektroniku, supermarketům
a specializovaným obchodům. V každé zemi bylo zkontrolováno nej
méně 12 obchodů z těchto kategorií a zároveň nejméně 2 velké ob
chody s elektronikou.
 okud měl vybraný obchod jen velmi malý počet televizorů na prodej
P
(méně než 6), bylo to zdokumentováno. Aby byl zahrnut větší počet
kontrolovaných výrobků, bylo nutné provést návštěvu dalšího obchodu.
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Šablona pro sběr dat byla vytvořena v programu Microsoft Excel. Jde
o nástroj schopný zpracovávat údaje a zobrazovat výsledky, které byly
během inspekcí shromážděny. Souhrnná tabulka, vyvinuta pro inspekce
obchodů v projektu ComplianTV, je znázorněna na níže uvedených obráz
cích a je rovněž k dispozici u organizátorů projektu (seznam partnerů viz.
www.compliantv.eu).
Boxed TVs on sale

Format

Apply

Missing

Not visible

Format

Apply

TVs on sale

Correctly
labeled

Missing
label

Not
correctly
labeled

Reported
by

Not visible

Shop
name

Missing

Date of
visit

John Doe

15

30

7

0

0

0

0

0

0

0

52

15

30

7

Samplestreet 2 Electronic Specialist John Doe

12

4

0

0

0

7

0

2

1

1

29

19

4

6

Shop adress

Shop type

01 28.02.2015 ABC-Shop Samplestreet 1 Department Store
02 14.02.2015 XYZ-Shop

Total

not correctly labeled
Correctly
labeled

not correctly labeled
Correctly
labeled

Shop No.

Unboxed TVs on sale

Comments
on labeling
(e.g.:
"mostly
hidden
by price
label")

Obr. 2 – Seznam kategorií informací uváděných pro jednotlivé modely
Obrázek znázorňuje snímek obrazovky s evidencí o nesprávně oz
načených televizorech, které byly zkontrolovány.

3

Shop Name

TV-Shop Sample

Shop No.

TV No.

Model
number

Brand

Boxed or
unboxed

TV_1

Brand A

Model A1

UB

TV_2

Brand A

Model A2

UB

TV_3

Brand A

Model A3

UB

TV_4

Brand A

Model A4

UB

TV_5

Brand A

Model A5

UB

TV_6

Brand B

Model B1

UB

Missing

not visible

Format

Apply

x
x
x
x
x
x

Comments
(description of not)

Picture No.

Label at bottom of TV

1

TV not labeled

2

Label at backside of TV

3

TV not labeled

4

Label at bottom of TV

5

TV not labeled

6

TV_7

Brand B

Model B2

UB

x

TV not labeled

7

TV_8

Brand B

Model B3

UB

x

TV not labeled

8

TV_9

Brand C

Model C1

UB

x

TV not labeled

9

TV_10

Brand C

Model C2

UB

x

TV not labeled

10

TV_11

Brand C

Model C3

UB

x

TV not labeled

11

TV_12

Brand C

Model C4

UB

x

TV not labeled

12

TV_13

Brand D

Model D1

UB

x

TV not labeled

13

TV_14

Brand D

Model D2

UB

x

TV not labeled

14

TV_15

Brand D

Model D3

UB

TV not labeled

15

x

Unboxed Subtotal:

12

3

0

0

Boxed Subtotal:

0

0

0

0

V rámci projektu ComplianTV bylo navíc v rámci pilotní fáze provedeno
první „předkolo“ návštěv, kdy bylo navštíveno pět prodejen. Toto opatření
mělo za cíl sjednotit inspekční procedury mezi všemi zúčastněnými part
nery. Dále byly v praxi testovány metody shromažďování dat a nástro
je používané pro inspekce, v případě potřeby byly provedeny změny.

3. Návštěvy v obchodech –
plánování a organizace

14

Jako užitečné se například ukázalo používání aplikace pro smartphone
k počítání televizorů. Tato aplikace byla synchronizována s počítačem
osoby provádějící inspekci, takže bylo možné současně přenášet a uklá
dat data v reálném čase.
Zároveň byly pořízeny obrázky televizorů pro účely dokumentace případů,
u kterých se vyskytly závady označení, aby byl k dispozici důkaz o zkont
rolovaných televizorech pro další komunikaci s prodejci. Každý navštívený
obchod obdržel dopis s výsledky a přehledem situace v dané prodejně.
Kromě toho byl prodejcům poskytnut návod ke správnému umisťování
energetických štítků 2.

2

K dispozici ke stažení: http://www.compliantv.eu/eu/energy-label-display/guidelines
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Vzhledem k narůstajícímu významu internetových prodejen musí být
inspekce online obchodů, podobně jako u obchodů s kamennou pro
vozovnou, důkladně naplánovány a provedeny, aby bylo možné získat
výsledky odpovídající rozsahu tohoto tržního segmentu. Tato sekce proto
popisuje výběr online obchodů pro inspekce (kapitola 4.1), provádění mo
nitoringu v online obchodech (kapitola 4.2) a příklad dobré praxe, v němž
jsou zahrnuty poznatky a zkušenosti získané v rámci projektu ComplianTV
(kapitola 4.3).

4.1 Strategie výběru obchodů pro inspekce v online obchodech
V závislosti na rozsahu inspekce je možné využívat různé strategie výběru
online obchodů. Podobně jako u výběrových strategií pro obchody s ka
mennou provozovnou se jedná o komplexní, cílený a náhodný přístup.

Inspekce
obchodů, které představují komplexní obraz trhu
	Je nutné navštívit velké množství různých online obchodů (např.
všeobecné internetové obchody, obchody specializované na elektro
niku, zásilkové společnosti, tržiště atd.).
Inspekce obchodů, které reprezentují významný podíl na trhu
	Výběr prodejen s významným podílem na trhu.

Inspekce
obchodů s historií neplnění požadavků
	Shromážděná data jsou charakteristická pro ty prodejny, které vyka
zují časté nedostatky při poskytování požadovaných informací.
Přínosné může být také zkusit vybrat online prodejce s vysokým obratem
zboží. Pro identifikaci tohoto typu trhu může být vhodné využívat srovná
vací nákupní vyhledávače. Na základě dat z těchto platforem lze odvodit
následující strategie výběru obchodů:
Inspekce obchodů s velkým počtem uživatelských hodnocení
	Vysoký počet hodnocení implikuje vysoký počet lidí, kteří si skutečně
zakoupili výrobky na webové stránce prodejce.

Inspekce
obchodů s velkým počtem nejnižších cen vysoce prodáva
ných výrobků
	Význam sebraných dat je dán tím, že nejnižší ceny vysoce prodá
vaných výrobků často lákají na webovou stránku prodejce velký počet
návštěvníků.
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4.2 Organizace návštěv online obchodů
Tato sekce popisuje provádění efektivních a účinných návštěv v online
obchodech. Ve srovnání s prováděním návštěv v obchodech s kamen
nou provozovnou zde je několik odlišných faktorů, např. kategorie závad,
potřebné informace, apod.
Vedení záznamů
	Podobně jako pro návštěvy v obchodech s kamennou provozovnou
je nutné sestavit šablonu zprávy, do níž osoba nebo organizace pro
vádějící inspekci obchodu zaznamená a zdokumentuje výsledky. Sní
mek obrazovky šablony pro shromažďování dat v online obchodech,
která byla používána v rámci ComplianTV, můžete najít v kapitole 4.3.
Nezbytné shromažďované informace
Adresa internetové stránky prodejny
 ázev firmy: informace o firmě prodejce jsou nezbytné pro identifi
N
kaci odpovědné osoby nebo zákonného zástupce společnosti.
 egistrovaná obchodní adresa: je-li k dispozici, je důležitá pro
R
lokalizaci firmy prodejce.
 ontrolované modely: jméno výrobce, číslo modelu, velikost ob
K
razovky a další technické detaily pro identifikaci kontrolovaného
modelu (v závislosti na rozsahu inspekce).
 atum a čas inspekce: datum a čas stažení konkrétní webové
D
stránky zobrazující modely televizorů, s ověřením na základě poří
zených snímků obrazovek.
 jištěné závady označení: popis závady při označení energetickým
Z
štítkem (podrobný popis níže).
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Kategorie závad
	Pro inspekce energetických štítků v online obchodech je zapotřebí
definice kategorií závad, podobně jako při inspekcích obchodů s ka
mennou provozovnou (další detaily níže).
	Než budou definovány kategorie závad pro energetické označování
televizorů v online obchodech, je nutné provést rozdělení podle data
uvedení na trh (tzn., model, který byl uveden na trh před rokem 2015
nebo až později – z důvodu načasování požadavků specifikovaných
v nařízení komise č. 518/2014, platného od 1. ledna 2015).
 ro modely uvedené na trh před 1. lednem 2015: V tomto případě
P
je požadováno, aby byly ve správném pořadí zobrazeny informace
o výrobku a informace související se spotřebou energie (uvedené
v Tabulka 1) v textovém formátu. Je-li vyobrazen energetický
štítek, je nutné zkontrolovat, zda se vztahuje k modelu a jestli má
správný formát. Pro informační účely lze ověřit další požadavky
uvedené v Tabulka 2, které ale nevedou k vyhovujícímu výsled
ku: „chybějící štítek“, chybějící informační list výrobku“, informa
ce na informačním listu výrobku jsou vyobrazeny v nesprávném
pořadí“, „nesprávný formát obrázku pro přístup ke štítku (používá
se jen v případě vnořeného zobrazení)“.
		Následkem toho je třeba definovat kategorie závad pro tyto přípa
dy takto:
		„Chybějící informace o výrobku“, „Informace vyobrazené v ne
správném pořadí“, „Štítek se nevztahuje k televizoru“, „Nesprávný
formát štítku“.
	Model výrobku uvedeného na trh po 1. lednu 2015: V tomto
scénáři musí být splněny požadavky nařízení komise č 518/2014
(viz Tabulka 2). Je proto třeba definovat následující možné katego
rie závad:
		

 	Chybějící štítek

		

 	Nesprávný formát štítku: vyobrazený štítek neodpovídá barvě
nebo formátu požadovaným podle předpisu (např. černobílý
nebo neúplný s chybějícími informacemi)

		

 	Štítek neodpovídá televizoru: štítek pro jiný model TV

		

 	Chybějící informační list výrobku: informační list výrobku musí
obsahovat všeobecné informace o výrobci (např. ochranná
známka, identifikátor modelu atd.) a informace související se
spotřebou energie (např. třída energetické efektivity, spotřeba
energie v zapnutém režimu apod.) samotného výrobku.
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 	Informace na informačním listu výrobku vyobrazené v nespráv
ném pořadí: informace související s energií nejsou vyobrazeny
ve správném pořadí nebo některé informace chybějí

		

 	Nesprávný formát obrázku pro přístup ke štítku: používá se jen
v případě vnořeného zobrazení.

Proces výběru televizorů pro inspekci
 odobně jako u strategií výběru televizorů pro inspekce v obchodech
P
s kamennou provozovnou lze rozlišovat mezi komplexním, náhod
ným a cíleným přístupem. V závislosti na rozsahu inspekce má každý
z těchto přístupů své výhody i nevýhody (viz výše v kapitole 3.2).

4.3 Příklad dobré praxe
Projektoví partneři v Rakousku, Belgii, České republice, Francii a Ně
mecku zkontrolovali dvakrát během jednoho roku celkem 20 obchodů
v každé zemi. Pro každý obchod bylo vybráno 20 modelů televizorů podle
následujících kritérií:

5 zařízení s velikostí obrazovky < 32 palců
5 zařízení s velikostí obrazovky = 32 palců
5 zařízení s velikostí obrazovky = 32–42 palců
5 zařízení s velikostí obrazovky > 42 palců
Bylo rozhodnuto, že každý z výše uvedených segmentů velikosti musí
zahrnovat 2-3 modely následujících značek (pokud byly k dispozici): Sam
sung, Sony, Toshiba, LG, Panasonic, TCL, Thompson a Philips; zbývající
kontrolované modely byly jiných značek (pokud byly k dispozici).
Organizátoři projektu ComplianTV, kteří sami nejsou orgánem tržního
dozoru, si byli vědomi, že u velkého počtu televizorů v online obchodech
nelze určit datum uvedení na trh. Proto nebylo možné bez pochybnos
tí stanovit, který soubor požadavků má být při online prodejích splněn.
Toto je však způsobeno současným přechodným obdobím, a protože je
trh televizorů poměrně dynamický, tento praktický problém brzy zmizí.
Může se však například objevit otázka, jaká pravidla platí pro model, který
byl původně uveden na trh před 1. lednem 2015, následně na trhu nebyl
a po 1. lednu 2015 je znovu k dispozici.
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V případech nesprávného značení byly pořízeny obrázky ve formě snímků
obrazovek jako důkaz o zkontrolovaných televizorech a proto, aby bylo možné
ověřit datum a čas inspekce.
V rámci projektu ComplianTV byly inspekce online obchodů prováděny jen
s ohledem na televizory, které byly přímo prodávány platformami, resp. trži
šti, pokud byla kontrolována tržiště. Toto opatření bylo přijato kvůli vyloučení
externích prodejců, kteří se připojují k jiným online obchodům (např. Amazon,
eBay atd.), protože tržiště nemusí plně odpovídat za výrobky prodávané na je
jich platformě externími prodejci. Další potíž spočívá v tom, že registrovaná
sídla těchto společností mohou být mimo příslušné členské země, v kterých
se provádějí inspekce, nebo dokonce mimo EU. Je proto velice obtížné navá
zat kontakt s některými kontrolovanými online obchody.

TV_02 OLED

ASDF Qwert 40 A+ 102cm/
65 89
40"
XYZ

Asdf 20

A

51cm/
20"

32 47

1920x1080 ASDF Qwert 40 A+ 102cm/
65 89
40"

0,3

1920x1080

Asdf 20

A

51cm/
20"

32 47

0,4

1920x1080 899,-

0,3

1920x1080 320,-

x

x

x

x

Obr. 3 – Snímek listu Excel pro monitoring návštěv obchodů kontrolova
ných v rámci projektu ComplianTV

Not determined

Summary non compliant

Incorrect format of the image for accessing the label (if nested display
is used)

Missing product fiche

Incorrect format of the label

Label does not relate to the TV model

Missing label

Information displayed in wrong order

Missing product information

Compliant

Price (in Euro)

8. Screen resolution in physical
horizontal and vertical pixel count

7. The standby and off-mode power
consumption

6. Annual energy consumption (in kWh/a)

5. On Mode power demand (in W)

4. Visible screen diagonal in cm and
inches

0,4

XYZ

com
pulso
ry for
TVs
online
before
2015

compulsory for TVs
online before 2015

3. Energy efficiency class

2. Suppliers model identifier

1. Suppliers name or trademark

8. Screen resolution in physical
horizontal and vertical pixel count

If the
label
is dis
played
com
pulso
ry for
TVs
before
2015
and
if no
date

Manufacturer data
Information to be provided (Product fiche Annex III)

compulsory
if the label is
displayed

7. The standby and off-mode power
consumption

6. Annual energy consumption (in kWh/a)

5. On Mode power demand (in W)

4. Visible screen diagonal in cm and
inches

3

3. Energy efficiency class

Market entry:
1 - before 2015 / 2 - after 2015 / 3 - not known

LCD
LED

compulsory for TVs
online before 2015

2. Suppliers model identifier

Display technology

TV_01

compulsory
if the label is
displayed

1. Suppliers name or trademark

TV No.

Retailer data
Information to be provided (Product fiche Annex III)

Information in product fiche displayed in wrong order

Podobně jako u inspekcí obchodů s provozovnou byla vytvořena šablona pro
sběr dat v Microsoft Excel. Konkrétní formulář v Excelu, který byl vyvinut pro
inspekce online obchodů v projektu ComplianTV, je znázorněn na následujícím
obrázku (Obr. 3).

Examples of TV energy
5. Příklady nesprávného
label display
vyobrazení energetického
štítku
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The following sections provide practical examples of energy labe
displayed in an in-correct or insufficient way. The pictures used h
illustrative of situations found in various shops throughout the EU
purpose of this section is to highlight examples of such cases an
dealers and suppliers prevent such in-correct labelling cases to t
gest příklady
degree possible.
praktické
energetických štítků

Následující odstavce popisují
vyobrazených nesprávným nebo nedostatečným
způsobem.
Zdecient
použité
The following formats
of wrong or insuffi
labelling may be de
obrázky jsou ilustracemi situací nalezených v různých obchodech v rámci
Missing
Format
Not visible
EU-28. Účelem této
kapitoly je upozornit
na příklady takových
případů Apply
Themíře
label may
be found, The label does
No energy
label displayed
The
label does not fimožné
t
a pomoci prodejcům
a dodavatelům
v maximální
podobným
on the TV at the point of
the colour, size or format but it is not clearly visible to the TV or mo
případům nesprávného
označení předcházet.
in the shop (e.g. hidden
(e.g. only one la
sale
which is required from

by other labels / price tag placed between
the regulation (e.g. black
rent devices, lab
and white, incomplete or or placed at the back of
skutečných
obchodů
a všechny před
the TV)
used from a diff
damaged label, missing
device)
information)

Následující vzorky jsou převzaty ze
stavují případy nesprávného označení: nejsou v souladu s příslušnými
legislativními požadavky a nesloužící spotřebiteli při jeho hledání transpa
The following samples are taken from real shops and all represen
rentních a přesných informací.
of in-correct labelling, not in line with the respective legislative re

ments and not serving the consumer in its search for transparent
accurate information. These samples have been selected from th
visits undertaken by the ComplianTV project and represent real c
tuations which have been witnessed on a more regular basis.

Chybějící energetický
Missingštítek
energy –
label
no label found at all
nenalezen vůbec žádný štítek

Examples of TV energy
Examples
label
displayof TV energy
label display
Nesprávný formát – neúplný
11

11

nebo poškozený štítek, chybějící informace
(např. identifikátor modelu je na obrázku oříznutý)
11
Wrong format –
incomplete
damaged
11 orformat
–
label, Wrong
missing information
incomplete
orerdamaged
(e.g. model
identifi
is cut
missing information
out onlabel,
the picture)
(e.g. model identifier is cut
out on the picture)

Modified format –

a copy
madeedbyformat
Změněný
formát
–the retaiModifi
–
ler a copy made by the retaiprodejce pořídil
neúplnou
ler
a černobílou kopii

Modified format –
Modifi
–
retailer
madeeda format
new design

new design
of theretailer
energymade
label,amodifi
label, modificationofofthe
theenergy
content
cation of the content

11
Wrong format –

5. Příklady nesprávného
vyobrazení energetického
štítku
incomplete or damaged
label, missing information
(e.g. model identifier is cut
11
Wrong format –
out on the picture)
incomplete or damaged
label, missing information
(e.g. model identifier is cut
out on the picture)

Modified format –

a copy made by the retailer –
Modified format
a copy made by the retailer
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Změněný formát – prodejce vytvořil
nový vzhled energetického štítku,
změna obsahu
Modified format –

Modified format
– made a new design
retailer
retailer made a new design
of the energy label, modifiof the energy label, modification of the content
cation of the content

Label not visible –

Examples of TV ene
Examples
TV energy
labelofdisplay

12

label display

  

not visible –
wrong
placement
of the
Štítek není
vidět
–Label
wrong placement of the
label
12
nesprávné umístění
labelštítku

  

12
Apply –

12 –
the model
number on the
ProvedeníApply
– číslo
modelu
the model
number
on not
the match the
label
does
does not match the
na štítku label
se neshoduje
model
it is displayed
model where
it iswhere
displayed

s vyobrazeným modelem

Boxed models –
all models displayed have to

Boxed models –
Zabalenébear
modely
an energy–label, even
all in
models
displayed have to
if sold only
boxes (unless
všechny vyobrazené
modely
there is an
unboxed
TV
bear
an energy
label, even
ofif the
same
model
musí néstclearly
energetický
štítek,
sold
only
in boxes (unless
displayed with the energy
there isjen
an v
unboxed
TV
i když se label)
prodávají
krabicích
clearly of the same model
displayed with the energy
label)

Other label modifications –
the label design and content
cannot be modified. The
example shows a case where
a specificOther
icon was
modifimodifi
ed
label
cations –
in a way the
as not
allowed
by the
label
design
and content
legislation. The legally correct
cannot
modified. The
way to display
thatbe
a television
shows
a case where
does notexam
have aple
manual
on/off
switch isatospe
remove
boxwas
en- modified
cificthis
icon
tirely, leaving
empty
space.
in a an
way
as not
allowed by the

legislation.
Advertisements
– The legally correct

missing way
an energy
class that a television
to display
declaration
does not have a manual on/off

switch is to remove this box en-

  

12
Apply –
the model number on the
label does not match the
model where it is displayed

12
Apply –
the model number on the
label does not match the
model where it is displayed

5. Příklady nesprávného
vyobrazení energetického
štítku

Boxed models –
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all models displayed have to
Boxed models –
bear an energy label, even
all models displayed have to
if sold only in boxes (unless
bear an energy label, even
there is an unboxed TV
if sold only in boxes (unless
clearly of the same
model
Jiné
změny štítku
vzhled
a obsah
there– is
an unboxed
TV štítku
displayed with the
energy
clearly
of
the
same
model
se nesmí změnit. Příklad ukazuje případ,
label)
displayed with the energy
kde byla specifikace
změněna způsobem
label)

nepovoleným legislativou (pole pro fyzický
vypínač musí být buď zaškrtnuté, nebo
nacations
štítku úplně
vynechané)
Other label modifi
–
the label design and content
cannot be modified. The
example shows a case where
a specific icon was modified
in a way as not allowed by the
legislation. The legally correct
way to display that a television
does not have a manual on/off
switch is to remove this box entirely, leaving an empty space.

Other label modifications –
the label design and content
cannot be modified. The
example shows a case where
a specific icon was modified
in a way as not allowed by the
legislation. The legally correct
way to display that a television
does not have a manual on/off
switch is to remove this box entirely, leaving an empty space.

AdvertisementsReklamy
–
– chybějící prohlášení
missing an energy class
Advertisements –
declaration

o energetické třídě
u konkrétního
missing an energy class
modelu s uvedením
jeho ceny
declaration
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With the implementation of the legal framework for Ecodesign (Directive 2009/125/EC)
and Energy
Labelling
(Directiveúčinnosti
2010/30/EU),
the EU
Při
zavádění legislativy
o minimální
energetické
(směrnice
established
powerful instruments
to support
market
transformation
ohas
ekodesignu
2009/125/ES)
a energetickém
štítkování
(směrnice
towards
more
energy
effi
cient
products.
In
particular,
TVs
2010/30/EU) Evropská unie stanovila konkrétní nástroje nacovered
podporuby
both policy instruments,
arek now
subjected
to Ecodesign
implementing
transformace
trhu směrem
energeticky
účinnějším
výrobkům.
Včetně te
measures
(Regulation
No
642/2009)
and
Energy
Labelling
requirements
levizorů, na než se vztahují obě směrnice a jsou nyní předmětem konkrét
(Regulation
No 1062/2010),
aiming at pushing
market to
higher energy
ních
prováděcích
opatření ekodesignu
(nařízeníthe
642/2009)
a požadavků
effi
ciency
products.
na označování energetickými štítky (nařízení č. 1062/2010), jejichž cílem je
zavádět na trh výrobky s vyšší energetickou účinností.
Ensuring that the requirements of the legislative framework are fulfilled in
practicelegislativních
represents a požadavků
key stake for
the effi
ciency of these
policies.
HoweSplnění
v praxi
představuje
klíčový
podíl na
účin
ver,
almost
all
market
information
on
energy
effi
ciency
of
these
products
nosti těchto politik. V oblasti energetické účinnosti těchto výrobků v 28
in the EU-28
is currently
provided
self-declaration
by manufacturers,
zemích
EU jsou
v současné
době kasdispozici
téměř všechny
informace as
planned
in theod
Ecodesign
andjak
Energy
Labelling framework.
So far, there
pro
trh přímo
výrobců tak,
bylo naplánováno
v rámci legislativy
been littleaindependent
product testingštítky.
and independent
confi
rmation
ohas
ekodesignu
označování energetickými
Dosud bylo ale
provede
of
correctness
of
the
product
information
and
market
development.
Actino velmi málo nezávislých testů výrobků a nezávislých potvrzení správ
vities,údajů
assessing
the availability
of required
information
shops
nosti
o výrobku
a vývoji trhu.
Také do product
značné míry
chybějíin
aktivity,
and on
media, have
also been largely
missing.
které
byinformation
hodnotily dostupnost
požadovaných
informací
o výrobcích v ob
chodech a v informačních médiích.
In this context, the ComplianTV project brings together ten experienced
including
three se
testing
withzkušených
the objective
of
Vorganisations,
rámci projektu
ComplianTV
protolaboratories,
sdružuje deset
organi
assessing
TVs. These
assessments
put intoštítková
effect
zací,
včetněthe
tří compliance
zkušebních of
laboratoří,
s cílem
posoudit are
správnost
through
verification
procedures
within
the
framework
ofdesítky
the newtelevizorů,
Energy
ní
u televizorů.
Během
projektu se
navíc
zároveň
testují
Labelling
and
Ecodesign
regulations.
In
doing
so,
the
project
will
generate
zda údaje o spotřebě energie, deklarované na energetickém štítku,
odpo
a
database
and
a
lot
of
know-how
and
guidance
for
many
different
vídají skutečným hodnotám. Tyto informace budou následně plně k types
dis
of
stakeholders
(e.g.
market
surveillance
authorities,
testing
laboratories,
pozici všem zainteresovaných stranám (např. pro tržní dozorové orgány,
manufacturers,
retailers,
consumers).
zkušební
laboratoře,
výrobce,
obchodníky a spotřebitele) a k dispozici
na internetových stránkách projektu.
Register on the project website and follow it and its News items to learn
more about the project shop visits and product testing activities!

www.compliantv.eu
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Adresa: Neckarstraße 155, 70190 Stuttgart, Germany
Kontaktní osoba: Rudolf Heinz
E-mail: r.heinz@ipi.de
Web: www.ipi.de/en/
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Adresa: Merianstrasse 28, 63069 Offenbach Am Main, Germany
Kontaktní osoba: Heinz Lemke
E-mail: Heinz.lemke@vde.com
Web: www.vde.com/en

Organizátoři projektu
ComplianTV:

25

Nizozemí: Re/genT
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Kontaktní osoba: Patrick Beks
E-mail: patrick.beks@re-gent.nl
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Další informace
o projektových aktivitách
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jsou k dispozici na:
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